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Vannak idők, amikor köznapi gondolkodásunk problémarangsorában felértékelődik az emberi élet. Nemcsak annak minősége, hanem puszta léte is. Sajnos most – a világjárvány és a világháború veszélyével fenyegető harcok
közepette – ilyen időket élünk, amelyekben mindannyiunknak olyan élethelyzetekkel kell szembesülnünk, amelyekről azt gondoltuk, azok csak a történelmi emlékezet részei.
Ilyen körülmények között az élet titkainak megértése és megélése is – az
addigiakhoz képest – más jelentőséget nyer. Fontosabbá válik, hogy lássuk,
honnan jövünk, hová megyünk, és miként lehetünk valahol otthon a világban;
hogy megéljük, hogy igent mondanak az életünkre, és mi is igent tudunk
mondani mások életére; hogy lássuk a nemzedékek váltakozását, és gyermekből magunk is felnőtté, majd szülővé, nagyszülővé lehessünk.
Mindehhez közösségekre – mindenekelőtt családra – van szükségünk,
amelyek elhordoznak bennünket, és utat mutatnak nekünk: segítenek a tájékozódásban, s abban, hogy célba érjünk. Kellenek a hiteles példák: mások
megküzdött válságai, becsülettel végigvitt döntései, és a mindennapokban –
nem annyira szóval, mint inkább tettekkel, olykor kifejezetten súlyos, terhes
és fárasztó tettekkel kimondott –boldogító igenjei.
Egy nagyszerű közösség arra vállalkozott, hogy közzétegye ezeket a történeteket. Immáron tizennegyedik alkalommal jelenik meg a Kárpát-medencei
Életmese Írói Pályázat legszebb történeteit összegyűjtő kötet.
Köszönjük mindazok munkáját, akik évről évre nagy szeretettel gondozzák
ezt a jó ügyet. Köszönjük a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének és a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesületének, hogy minden esztendőben szélesre tárják ezen történetek elmesélői előtt a szívünkhöz
vezető ajtót, s köszönjük azoknak is, akik belépnek rajta.
Isten segítse életüket!
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
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Bevezetés
Ez már a tizennegyedik Életmese kötetünk. Mosolyt és büszkeséget csal az
arcunkra a gondolat, hogy évről évre egyre nagyobb lendülettel és szeretettel
adhatjuk át az örömöt, és indíthatjuk el Életmese pályázatunkat.
Kicsiny országunk lelke hatalmas, s a benne élő emberek szíve még hatalmasabb. Mindezt megmutatják a beküldött írások, melyekből sugárzik az
élet változatossága, szépsége, igenlése.
Az elmúlt és az idei évben, tekintettel pl. a pandémiára, s jelenleg a szomszédos országban dúló háborúra még inkább szükség van a mesékben rejlő
szabadság megélésére, az elvarázsolt pillanatokra, melyet az írások olvasásakor ajándékba kaphatunk. Mivel élettörténetek, pontosan átéljük, olykor megéljük a küszködést, és tapasztalatot, tanulságot szerezhetünk. Érezzük a szeretetet, a bánatot, a fájdalmat, s végül reményeink szerint felemelve lelkünket
tesszük le az írásokat. Együtt tudunk nevetni, sírni, érezni. Ez az ember legnemesebb feladata.
A művek útmutatásul szolgálhatnak számunkra. Mindegyikben van valami, ami tanít, bátorít, melenget. Azonosulva velük, újra átélhetjük saját élményeinket, értékelhetjük világunkat.
Érdekes látni a gyermekek, kamaszok szeme által a felnőttvilágot. Felnőttként nem mindenki tudja megőrizni és elmondani megélt élményeit, s lesz
képes azokat szöveggé formálni, átadni a jövő generációjának. Éppen ezért
nem csupán feladatunk, hanem kötelezettségünk is a jövő gyermekei, fiataljai
számára minél többet megőrizni kultúránkból, a mesei hagyományokból, s
éltetni azt a világot, mely kiszakít minket a mindennapok taposómalmából.
Gyakran gondolhatunk arra, vajon mit gondolna a Nagyapánk, ha felkelne
halottaiból és ránézhetne a 21. század emberének életére. Vajon látná, hogy
mennyi csoda vesz körül minket, s vajon érezné, hogy mégis mennyivel üresebbé vált minden? Egészen biztosan. Hiszen az élettörténések is erről beszélnek. Legyen hát mindnyájunk nemes feladata őrizni azt a kicsiny, de nagyon is erős lángot, melyet az életmesék rejtenek magukban. Tegyük naggyá
mások örömét azzal, hogy belopjuk életükbe az életmeséket. Adjunk át valamit a múltból, a saját tapasztalatainkból, hogy érezzék az emberek, nincsenek
egyedül. A történetek ajándékok, melyet minden szorgos kis- és nagy írónak
szeretettel köszönünk…
Debrecen, 2022. június
Beke Margit
egyesületi elnök

Radnainé Filep Ildikó
egyesületi elnökhelyettes
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Zsűri
Vagyas Zsuzsanna okleveles
magyar, ének-zene szakos tanár.
A Kárpát-medencei Magyartanárok
Kulturális Egyesületének tagja.
A Debreceni Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és AMI-ban tanít
alsó és felső tagozatos gyerekeket.
Szabad-idejében szívesen foglalkozik a magyarság történetével,
a népköltészettel, népzenével,
nyaranta ismert és kevésbé ismert
erdélyi tájak felfedezésével.
Dr. Huszti László - művész tanár.
Rajz, művészettörténet, művészet
ismeret, mozgókép- és média ismeret, drámaszakos végzettséggel
tanított a debreceni Szent József
Gimnázium és Kollégiumban,
valamint a DE Zeneművészeti
karán.
Több önálló és csoportos kiállításon vett részt, emellett könyveket
is illusztrált.

Kricsfalussy Istvánné - Ibolya
népművelő-könyvtáros. 2012-ig a
Debreceni Városi Könyvtár Központi Olvasótermének vezetője.
Több mint negyven, könyvtárban
ledolgozott év után jelenleg a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár
nyugdíjasaként még mindig aktívan tevékenykedik.

7

Odalent
Odalent lassabban telik az idő. Nincs se televízió, se mese, se internet, sőt,
még csak mobilhálózat sem. Hiába takarítottuk ki néhány napja, s hordtuk fel
a zöldségeket: a pince most is dohos, fonnyadt karalábé szagú…
- Ne sírj mama, csak játszani jöttünk, anya mondta az előbb! - öleli meg
Bogi anyukámat, de hiába, mama könnyei ettől csak még jobban megerednek.
- Hát ezt kell megélni?! Ezért küszködtem negyven évig, hogy itt üljek
minden nap?
Egyetértek, de mégsem mondom. Inkább elkezdem magyarázni, hogy ez megint csak vaklárma, hogy itt a határ pár kilométerre, és nem olyan hülye az
orosz, hogy a NATO közvetlen közelébe lőjje ki a rakétáit… - mondom.
Minden nap, minden egyes légiriadó alkalmával egyre határozottabban, mintha nemcsak másnak mondanám, mintha attól, hogy másnak egyre hangosabban mondom, azt várnám, hogy önmagam is elhiggyem. El is hiszem, el akarom hinni, de félek. Mindannyian félünk.
Bogi már nagyon unja, fel akar menni. Még nem fújták le a riadót, marasztalom. Lefekvésnél az a szokás, hogy ő mond egy állatot, vagy mesehőst, és
én ott az ágyban rögtönzök ebből neki egy esti mesét. A múltkor majdnem
kifogott rajtam, mert egyetlen mesébe kellett beleszőni egy tündért, egy farkast, egy őzgidát és egy unikornist, de végül szó szót, mondat mondatot követve csak összeállt egy kerek történet. Most is mesélni kellene, hátha azzal
lefoglalnám egy kicsit…
- Na, kiről meséljek?
- A háborúról!
- Inkább állatokról, hercegnőkről vagy manókról, vagy, tudod mit? Egy
hatvanhat fejű sárkányról, arról még biztos, hogy sosem meséltem, jó?!
Zavarodottan válaszolok, átlát a szitán. Még csak négy és fél éves, de nem
tudom becsapni, és ettől egyszerre vagyok boldog és szomorú. Mindig
alábecsüljük őket: a bölcs óvodásokat.
- Nem. Nekem azt meséld el, miért szól a sziréna, miért jövünk a pincébe,
és miért sír mama mindig idelent?!
Izzad a tenyerem. Mesélek a szirénáról, aki az emberek barátja, és azért szól
hangosan, hogy segítsen. Ha a mentőautón, rendőrautón vagy a tűzoltóautón
szól, a többi jármű félre áll, hogy utat adjon neki. Így aztán gyorsabban odaér,
hogy segítsen, ahol baj van,
- Akkor itt baj van?
- Nincs.
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- Akkor nem értem…
Egyre inkább sarokba szorít ezekkel a keresztkérdésekkel. Biztos, hogy ügyvéd lesz, ha felnő. Vagy inkább ügyész, közvádló, nyomozó… Nem hagyhatom magam kizökkenteni, folytatom a mesét. Hazudok. Amikor megszületett,
megfogadtam, hogy sosem fogok ilyesmit csinálni, mert az egyetemen is azt
tanultam, hogy az őszinteség a legjobb nevelési stratégia, az őszinte szülők
gyerekei lesznek azok, akik a drogok helyett a szüleikhez fordulnak majd a
tinédzserkori traumák idején. Könnyű volt akkor fogadkozni, ki tudta még,
hogy ez lesz?!
Már csak fél füllel figyel a mesére, szerencsére talált egy olyannyira korhadt deszkát, amit puszta kézzel szét tud morzsolni, és inkább erre összpontosít. Ettől persze még büdösebb van itt lent, máskor már rászólnék, hogy ne
csinálja, mert szálka megy a kezébe. De most hagyom, megkönnyebbülök,
örülök… Fellélegeznék, de engem is nyomasztanak a gondolatok, eszembe
jutnak azok a mesék, melyeket az én nagyszüleim meséltek azokról a háborúkról, amiket ők éltek át. Olyan távolinak és hihetetlennek tűnt akkor, mintha
igazából csak mese lenne, amit a fantázia szült, és soha meg nem történhetne
a valóságban. S lám, itt a pincében kell rájönni, hogy az, hogy a lányok korommal kenték be az arcukat, és vénasszonyok ruhájába bújtak, nem móka
volt, ahogy akkor hittem amikor meséltek, hanem mögötte volt az a rettegés
és a fájdalom, amibe még csak belegondolni is félek… Mi lesz, ha itt is nőket
erőszakolnak és gyerekeket ölnek majd?! Ez velünk nem történhet meg!
Dehát velük is megtörtént, sőt, valahol tőlünk párszáz méterrel keletebbre épp
most is ez történik…
Napra pontosan két hónapja tart már a háború. Az ortodox vallásúak ma
ünneplik a húsvét vasárnapot. A mi falunkban is van már több kelet-ukrajnai
menkült család, egyikükkel összebarátkoztunk, segítünk nekik, ahogy tudunk,
és ők tegnap két színes-mázos húsvéti kaláccsal hálálták meg mindezt. A
házaspár két gyerekkel kényszerült elmenekülni, Stefánia, a kislány két évvel
idősebb Boginál, de nagyon jól kijönnek annak ellenére is, hogy nem értik
egymás nyelvét. Fura mód a gyerekek nem kerítenek olyan nagy feneket az
ilyesminek (sem). Ők csak játszanak. A nagyobbik gyerek egy kamaszfiú, őt
már jobban megviselik a történtek, hiszen érzi a súlyát, felfogja, hogy sohasem térhetnek már haza a saját lakásukba. Az édesapa veleszületett máj rendellenességgel küzd, de így is kapott már behívót. Az anyuka cukrász, ez látszik a gyönyörű húsvéti kalácsokon… Míg a kislányok játszanak, kávéval
kínálom, és ő mesél… Elmondja, hogy egy átlagosnak tűnő hétköznapon
hagytak hátra mindent. Aznap ő éjszakáig dolgozott, rendelésre készített otthon süteményeket. Egyszercsak hatalmas robbanást hallottak, az ablaküvegek
betörtek, mindenhol füst és üvegszilánkok lepték el a lakást. Ők az ötödiken
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laktak, a rakéta a legfelső, tizedik emeletbe csapódott. Felkeltette a gyerekeket, összepakoltak egy bőröndbe és három hátizsákba, és elindultak. Nem
emlékszik, hogyan jutottak el a vasútállomásig, csak az rémlik, hogy akkora
volt ott a tömeg, hogy félt, nehogy agyontapossák Sztesát. A nyugati irányba
tartó vonatra persze mindenki fel akart szállni, így nemhogy ülőhelyük nem
volt, de már a mosdóba sem fértek be. Végül az egyik kocsi padlójára telepedtek. Aztán gyalogoltak, buszoztak, stoppoltak, majd megint vonatra szállva, hat nap után érték el Kárpátalját. Mivel a férje hadköteles, nem mehetnek
tovább más országba. Náluk az a hagyomány, hogy tizenkét pászkát szétosztanak nagyszombaton a barátaiknak, és, ha ők is kapnak tizenkét kalácsot
másoktól, akkor azt jelenti, boldog, szerencsés évük lesz… Milyen csodálatos
dolog a hit! Ennyi szörnyűség után is reményt ad az embereknek, hogy ez az
év, ez az élet lehet még egyszer szép és békés…
Ebből a hitből táplálkozunk idelent, ha megszólalnak a szirénák…
Adamczyk Katalin

A Don-kanyarban vívott harcok
Nagy történelmi esemény, amely érintette a családomat
A 2. magyar hadsereg a Magyar Királyi Honvédségnek az 1941/1942-ben
érvényes hadrendben nem szereplő alakulata volt, amelyet 1942-ben állítottak
fel, és a keleti hadszíntérre küldték harcolni. A hadsereg 1943 januárjában a
Voronyezs körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő
veszteségeket szenvedett. A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek, és vesztek oda a -40 fokos orosz télben.
Apai Nagypapám nagyon sokat mesélt életében erről a tragikus eseményről. Családomat súlyosan érintette ez a tragikus időszak, hiszen a Dédnagypapám is ott volt azok között a szerencsétlen magyar katonák között, akik odavesztek a szörnyű hidegben. Ruházatuk nem volt megfelelő, nem alkalmazkodott ahhoz a szörnyű hideg télhez, a katonák éheztek és fáztak, de a fegyverzetük sem volt megfelelő. De ha ezek a dolgok mind biztosítva lettek volna a kiskatonák számára, akkor sem lett volna esélyük a túlélésre, hiszen nem
voltak kiképezve, odalökték őket a frontra tömegnek, ahol szörnyű kínhalált
haltak.
Dédnagypapámat sokadmagával együtt sorozták be és vitték el Diósdról, s
gyakorlatilag mindenki odaveszett. Keveseknek volt olyan szerencséjük, hogy
viszontláthatták a családjukat.
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Dédnagyapám mindvégig hitte, hogy egyszer hazakerül, de sajnos nem így
történt.
Mielőtt a frontra került volna Érdligeten dolgozott a Casino étteremben
felszolgálóként. Szerette a munkáját, de mindennél jobban az imádott kisfiát a
Nagypapámat és az Ő drága feleségét.
Amikor besorozták gyakran írt haza leveleket, így a család pontosan tudta,
hol tartózkodik éppen. Kezdetben szerencséje volt, mert a tábori konyhára
osztották be, mivel szakács és felszolgáló volt. A család számára ez egy kis
megnyugvást hozott, de mindig várták a pillanatot, mikor érkezik haza.
Amikor a Magyar Királyi Honvédség visszaszorult és menekülni próbált a
Dédnagypapám is ott volt a menekülő magyar honvédek között, de megsebesült és nem tudta folytatni a menetelést. Utolsó levelét egy kis romos viskóból
írta, ahol betegen, lázasan jéggé dermedve várta a halált. Tudta, hogy felállni
már nem tud, mert a lába súlyosan megsérült, ezért fel kellett adni a menekülést. Vele volt egy bajtársa, aki nem akarta magára hagyni, de Dédnagypapám
tovább küldte őt, és ezután ott maradt magában. Ez az utolsó információ róla.
A levelet is bajtársa hozta el, melyet Nagypapám haláláig féltve őrzött. A
leveleket, most már Apukám őrzi, megfakultak, de a családnak kincset ér.
Az Országos Széchenyi Könyvtárban a Magyar Nemzeti Levéltárba nagyon sokszor ellátogatott a Nagyapám, Reménykedett hátha megtud valamit a
Dédnagyapámról, de sajnos nem így lett. Nagyapám az egész életét annak
áldozta, hogy a ll. Világháború eseményeit kutatta, nagyon sok fontos dolgot
megtudott a Don-kanyar tragédiájáról, de az Édesapja halálának pontos eseményeit sohasem tudta kideríteni.
Ez a háború mindenkinek legyen egy fontos figyelmeztetés, hogy ennek a
katasztrófának nem szabad még egyszer megismétlődnie. Jó lenne, ha az emberek tanulnának belőle és békében, szeretetben élnének.
Albitz Csongor

Táncoló színes ceruzák
novella
A kisfiú még alig múlt kétéves, amikor ujjai már mindenen úgy mozogtak,
mintha rajzoltak volna valamilyen ábrákat. Először Édesanyja figyelt fel erre
a folyton ismétlődő mozgásra, de később már az egész család ezt figyelte.
Meglátjátok, ebből a fiúból még híres festő lesz – állította a Nagymama.
Ugyan már, csak játszik – mondta az Apuka. Ezen aztán jót vitatkozott a család, a kisfiú pedig ez alatt tovább rajzolt az ujjaival.
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A harmadik születésnapjára egy doboz színes ceruza is ott volt a többi
ajándék között, sok-sok rajzpapírral. A dobozban hét ceruza, hét különböző
színes ceruza volt. A kisfiúnak nagyon megtetszettek a szép egyformára kihegyezett színes ceruzák.
Rögtön neki is kezdett volna a rajzolásnak a szép fehér papírlapon, de
amíg azon töprengett, hogy melyikkel is kezdjen, valami nagyon furcsa és
érdekes dolog történt. A kék ceruza annyira elkezdett nyújtózkodni, ugrálni,
hogy egyszer csak kiesett a dobozból és egyenesen a kisfiú kezéhez gurult.
Az, örömmel vette a kezébe, mert nagyon szerette a kéket, szép emlékként
maradt meg benne, amikor még pici babaként nem tudott ülni, sokáig csak
hanyattfeküdt és így látta milyen szép is a kék ég.
Szülők nagy örömmel nézték, ahogy a kék színes ceruza szinte táncolt a
gyerek kezében, a kis kék pedig nagyon élvezte ezt a táncot. Még jobban
kihúzta magát, szinte hosszabb lett a büszkeségtől, hogy elsőnek őt táncoltatta
a kisfiú.
A kék égbolt a rajzpapíron egyre nagyobb lett, már csak a nap hiányzott róla.
De a „napfelkeltével” még várni kellett, mert a kisfiúra most egy komoly
feladat várt. El kellett fújnia a tortán égő három gyertyát, de előtte szülei azt
mondtak neki, hogy kívánjon is valamit közben. Jó, azt kívánom, hogy aludjanak el a gyertyák, mert már nagyon szeretnék enni a tortából – gondolta.
A kék színes ceruza pedig ottmaradt a kisasztalon és a sok születésnapi
vendég egyike meglökte az asztalt, a ceruza pedig leesett és elgurult.
A finom torta és a sok puszival megköszönt ajándékok kibontása a kisfiú
újra rajzolni akart, de nem találta sehol kék ceruzát. Rögtön sírásra görbült a
kis szája és hiába vigasztalták, hiába mondták – amíg megkeresik – addig
rajzoljon a többivel, Ő a kéket akarta. Végre aztán a nagymama megtalálta a
sarokban és örömmel vitte az ő jövendőbeli nagy festőjének, aki könnyeit
letörölve újra táncoltatni kezdte ujjai között a kék színes ceruzát, az pedig
akkorákat ugrott örömében, hogy kék gomolyfelhők sokasága kerekedett a
papíron.
És ez így ment több napon át. A dobozban maradt többi színes ceruza
morgolódott, elégedetlenkedet, sőt a sárgát majd megette az irigység, de türtőztették magukat, bízva abban, hogy eljön még az ő idejük is.
A kék színes ceruza viszont egyre nehezebben és lassabban táncolt a kisfiú
kezében, ugyanis a sok táncos rajzolástól egyre jobban elkopott, egyre rövidebb lett és így nehezebben fogták már a gyermek apró ujjai.
Hamarosan el is dobta a kisfiú, mert Ő még nem tudta, hogy a tolakodó türelmetlenség, a túlzásba vitt cselekedet, legyen az akár a tánc is, előbb utóbb
végzetessé válhat.
Ezzel véget ért az ifjú festőművészünk kék korszaka.
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Anyukája összeszedette vele a szanaszéjjel heverő megfestett égboltokat, és
amikor azokat rendezgetni kezdte, akkor vette észre, hogy egyiken sem süt a nap.
Gyorsan előkereste a dobozból a sárga ceruzát és már vitte is a rajzasztalnak kinevezett kisasztalhoz. A sárga színes ceruza először nagyon boldog
volt, hogy végre ő is sorra került és végre őt is táncoltatja kisgazdája. De amikor meglátta, hogy mennyi kék égbolt készült már el a kék ceruzával, még
jobban belesárgult az irigységbe, majd meg ütötte a guta. Na de még csak az
kellett volna. Ettől megijedt és gyorsan lecsillapodott, a kisfiú ujjai közé simulva elkezdte a maga sárga táncát.
Egymásután sütött ki a nap a sok-sok kék égbolton, némelyiken már nemcsak sütött, hanem hatalmas sugarakat is szórt a földre. A kisfiú nagyon élvezte, de a szegény sárga ceruzát is elérte a sokat táncolók végzete, elkopott.
Ezzel pedig egy újabb korszak, a sok napot alkotó sárga korszak is véget ért.
Valahogy a dobozban maradt többi ceruzához is eljutott két társuk korai
végének híre és tanácskozni kezdtek.
Elhatározták, hogy óvatosabban teljesítik kisgazdájuk kívánságát, ujjacskái között majd lassabban táncolnak, mert nem szeretnék a korai végüket.
Mindezek ellenére azon mégis összevesztek, hogy melyikük legyen a következő, aki örömet okozhat a kisfiúnak.
Lám, a színes ceruzák még akkor is önzőek egy kicsit, ha érzik a bajt. Más
példája ugyan intő lehet, de okulni csak a saját kárukból tudnak. Hiába, ilyenek ezek a színes ceruzák. A kisfiú legközelebb a fekete ceruzát vette elő, de
azzal nem nagyon tudott mit kezdeni, mert kis életében még nem volt semmi,
ami a gyászos, vagy vészes lett volna. Fekete korszakát így aztán csak az
jellemezte, ha valamelyik másik színű rajza nem sikerült, azt a feketével öszszefirkálta.
Kipróbálta még a fehéret is, de azt végleg nem értette, hogy a fehér ceruza
hiába táncol a fehér papíron, ennek a táncnak a nyomát nem látja.
Közben kitavaszodott. Kertjük, udvaruk, a játszótér fái, bokrai és a selymes fű egyre zöldebb lett. A természetben is, és kisfiúnknál is beköszöntött a
zöld korszak.
A zöld színes ceruzát nem is kellett kivenni a dobozból, kigurult magától
is, szinte bukfencet hányt, otthagyva a vörös és barna társát.
Ez a zöld korszak egészen sokáig tartott, mert a kisfiú rajzkészsége bizony
fejlődött. Kevesebbet firkált, többet rajzolt, elsősorban a szép selymes fű ihlette meg, az pedig nem nőtt nagyon magasra. A zöld ceruza tánca is változatosabb lett, a gyorsat követte a megfontolt lassú, így a szín is lassabban kopott
a ceruza fájában.
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Mikor pedig a füvet megunva fákat akart rajzolni a fiúcska, meglepődve
tapasztalta, hogy a fa levelei ugyan zöldek, de a törzsük bizony barna. Ez volt
az igazi festői felismerés.
Gyorsan elővette hát a barna színű ceruzát is, aki most már nagyon boldognak látszott.
Már a zöld ceruza is, de mostantól már a barna is, sokkal óvatosabban, és
magát jobban kímélve táncolt, így munkáséletük, alkotó tevékenységük is
tovább tartott. Hosszú hónapokon keresztül táncolhattak a kisfiú ujjacskái
között.
Május közepén meglátta a kisfiú az első korai almákat a fákon. Ez eszébe
jutatta, hogy van még egy szín a dobozban, az árván maradt piros.
Indult is érte, hogy az ő fáira is felkerüljenek a tavaszi almák. A piros ceruza azonban vérvörös volt a dühtől, hogy őt egyedül és ilyen sokáig otthagyták a dobozban. Alig tudott lecsillapodni, pedig ő is és a kisfiú is érezte, hogy
a tavaszi almák még csak halványpirosak.
Mivel piros ceruza is tudta már, hogy az alkotás reá is feladatot ró, ezért
aztán szép lassan csak lecsillapodott, eltűnt belőle az a dühös vérvörös szín.
Egyre jobban élvezte azt a körtáncot, amivel a fiúcska rajzolta az almákat, és
amelyekből egyre több lett a fákon. De a piros korszaknak az almákkal még
nem lett vége.
Anyukájával a mezőn sétálva rengeteg piros pipacsot látott a kisfiú. Szedett belőlük egy nagy csokrot, hogy otthon azokat is lerajzolja a piros ceruzájával. Viszont a piros ceruza akkor élte ki magát igazán őrjítő táncában, amikor kisgazdája az előző este látott naplementét próbálta papírra vinni. Az
egyik, még a nap nélküli kék eget színezték át a vérvörösen lenyugvó nap
sugarai. Kisfiúnak is és a ceruzának is annyira tetszett ezeknek a naplementéknek az rajzolása, hogy nem is akarták abbahagyni sem a rajzot, sem a táncot.
Ilyen gyors és egyre gyorsabb táncot már régen nem látott a világ, ahogy az
egyre kisebb és már vörös ceruza táncolt, egészen addig, amíg a csöpp kis ujjak
már nem tudták tovább fogni, hiszen annyira elkopott az alkotás lázában.
Így aztán a táncoló színes ceruzáknak szomorú vége lett, csak az általuk
létrehozott alkotások élték túl őket. A kisfiú szomorúsága azonban hamar
elmúlt, mert a közeli névnapjára már hosszabb, és tizenkét színes ceruzát
tartalmazó dobozt kapott ajándékba.
De azért ebben a mesében emlékezzünk a kisgyermek első ajándékára, az
első színes ceruzákra. Emlékezzünk, hogy a kék színes ceruza milyen lázban
égve táncolt a fiú kezében, megmutatva az ég gyönyörű kékjét. Rövid élete
nem volt hiába való, mert színe és tánca következtében mindig derűs volt az
ég a kisfiú felett.
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A sárga színes ceruza igazán nagyot és maradandót alkotott színével és
táncával. Gyors, de rövid életében napot varázsolt a kék égre és ezzel fényt,
meleget vitt a földre az emberek közé. Táncára minden napsütötte időben ma
is szívesen emlékezünk.
A piros színű ceruza élete, tánca sem volt hosszú, de annál eredményesebb. Ő hozta létre a tavasz első gyümölcsét. A piros pipacsok megrajzolásával sokat mutatott meg a természet nagyszerű szépségéből.
Vörös táncával létrejött naplementéi pedig bemutatták az örök körforgást.
A nap felkel, de le is nyugszik, hogy másnap újra felkeljen és világítsa, melegítse
az egész földet.
A zöld és a barna ceruza tánca lassabb volt, hiszen a fű is lassabban nő, a
fák lombkoronái sem egyszerre lepik el és terítik be az egész fát, a barna törzsük pedig sosem ér fel az égig és mivel nagyon lassan növekednek, alkotó
táncuk is nagyon lassú volt. A kisfiú a fekete és a fehér színű ceruzákkal nem
nagyon tudott mit kezdeni, így ezek tánca kevésbé volt látványos, ezért lett
rövidebb is a táncuk, életbe maradásuk pedig így lett hosszabb.
Ebben a mesében a fekete és a fehér színes ceruzával valóban ez történt,
de a kisfiúnak a későbbi életében – és mindannyiunk életében is – nélkülözhetetlen a fekete-fehér szín, ezt azért jó tudni.
A színes ceruzák mesebeli élete, tánca, alkotása is olyan, mint az embereké. Az embereknek is a maguk életében kell mindent megtenni, hogy táncuk,
munkájuk eredménye legalább olyan szép és jó legyen, mint a kisfiú színes
ceruzáival, azok táncával megszületett alkotások. Amelyek annyi örömöt
adtak ennek az aranyos kisfiúnak, akiből nem lett híres festő, csak kiváló
építész, aki sok-sok színes házat tervezett és épített életében.
András K. Zoltán

Pepita Drián és a zűrös ajándék
(mese)
Mikor apa és anya valami titokzatos dologról beszélgetett, Pepita Drián a
jégvirágos ablaknak nyomta az orrát és önfeledten bámulta a hóesést.
Gondolatban a csillogó pihékkel játszadozott. Úgy lebegett, mintha a világ
legtermészetesebb dolga lett volna az, hogy tud repülni. Fél füllel hallotta
ugyan a szüleit, de nem érdekelte miről van szó. Gyermeki lelkét a tél első
hírnöke, nagyon megérintette. Viccesnek találta, hogy a háztetők fehér kucsmát viseltek és a kopár fák ágai is be voltak csomagolva a csillámos csodával.
Porcukor színű lett a város, és benne Csupacsík utca, ahol a négyéves kisfiú lakott.
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A kandallóban ropogott a parázsló fa és egyszer-egyszer besikoltott a szél
is a kéményen, mintha valami manó szólítaná meg a ház lakóit, vékony, citerázó hangon.
- Drián! Gyere és játszok veled! Rajzoljunk együtt valami szépet! - szólt anya.
- Máris megyek! - mormolta a kicsi és elfordult az ablaktól.
Aztán elővette kis dobozkáját, amiben a kincseit tartotta és odasétált vele az
anyukája elé.
- Itt vannak a lapok és a színesek.
- Mit szeretnél rajzolni?
- Havas tájat. Segítesz kiszínezni?
- Hát persze, hogy segítek. – válaszolt anya.
Nagyon jól sikerült a rajz, Drián büszkén tette ki a házi faliújságra. Még dicséretet is kapott érte. A kis csemete ekkor vette észre, hogy anyán valami
nagyon megváltozott… Ugyanis olyan lett a hasa, mintha egy nagy görögdinnyét rejtegetne a ruhája alatt. Ez a tény gondolkodóba ejtette, de nem szólt
egy szót sem.
Este, mikor már a Hold is elpihent, Pepita Drián is nyugovóra tért. Még
hosszasan tanakodott magában, mi történhetett a mamájával. Ekkor érkezett
meg hozzá legkedvesebb cimborája, Csillám Chat, aki egy csillag volt. Igaz
barátságuk jelképeként Csillám egy égszínkék tündérszárnyat ajándékozott a
kisfiúnak, de ezt a tündöklő jelenséget csak ők ketten láthatták, senki más. Ez
volt a nagy, közös titkuk, amit a szeretet tartott életben.
Arra az elhatározásra jutottak, hogy megkérdezik a jó öreg Napot, arról a
bizonyos valamiről.
A csillag így is tett. A beszélgetés eredményeképpen kiderült, hogy anya
egy kisbabával fogja megajándékozni a családot, aki történetesen, Drián testvére lesz.
- Nekem nem kell ajándéktestvérke! Nem akarom és kész! - hisztizett a
kislegény.
Csillám elmondta, hogy neki is vannak testvérkéi és ettől ő csak boldogabb…
Lehet velük játszani, beszélgetni, meg ilyenek. De Pepita hajthatatlan volt.
Úgy érezte, nem szeretik a szülei és felborult az élete. Még a kedvenc játékait
is elpakolta, nehogy a kis jövevény majd elvegye tőle. Így teltek a napjai.
Harag és szomorúság volt a szívében. Még Csillám Chatre sem volt kíváncsi,
aki bánatában aranyszínű csillagpor-könnyeket hullajtott a földre.
Anya és apa is próbált hatni rá, de akárhányszor beszélgetni szerettek volna vele, ő elutasító magatartásával csak rosszabb helyzetbe sodorta magát.
- Nem minden fehér vagy fekete! – mondta apa.
- De igen! Az! - válaszolta Pepita Drián.
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Egy napon arra ébredt, hogy eltűnt a szeretet a szívéből! Ezt onnan tudta,
hogy nem látta többé ragyogni gyönyörű tündérszárnyait. Méltatlan viselkedése miatt, elveszítette azokat.
Sírdogálva futott ki a nappaliba, és megdöbbenve látta, hogy anyát nem találja sehol sem.
- Nem akartalak felébreszteni az éjjel - mondta apa - de anyát elvitte a
mentő a kórházba, mert meg fog születni a kisbaba, illetve a testvérkéd.
Drián nem szólt semmit, csak visszacsoszogott a szobájába, szinte a földet
érte az orrocskája. „Mi lesz most vele anya és a tündérszárnyai nélkül…” gondolta.
Lekuporodott az ablaka elé és nézte-nézte a harmatos rózsákat az utca túloldalán. Az elsuhanó autókat, a vidám embereket. Nem akart semmi mást,
csak visszakapni a régi életét… Míg ezen tűnődött, apa halkan a háta mögé
állt és megsimogatta aranyos kis kobakját.
- Ne szomorkodj, kiskomám! – Meglátod, minden jóra fordul…tudod,
mint a mesében…
Nem érkezett válasz a bíztatásra… Illetve mégis, de azokat csak az láthatta,
aki Drián arcocskájára nézett, mert bizony sűrűn potyogtak a könnyei…
Aztán ismét eljött az este. A Hold millió csillagot dobott föl az égre éjkék
kötényéből. Mintha varázslat készülne, vagy valami csoda…
És valóban… Driánt lehunyta a kis szemét… és varázslatos álma volt: vidáman rohangált a fűben, a kistesójával focizott, majd bújócskáztak, nagyokat
nevettek és végül lefeküdtek a zöld pázsitra, csak úgy nézték az eget. Számolgatták a bárányfelhőket és közben millió arany sugárral sütött rájuk a
Nap. Nagyon szép álom volt. De az álmok véget érnek…
Mikor felébredt arra gondolt, miért ne lehetne álomból valóság?!
Így aztán elővette a lapokat és a színeseket - amikkel korábban anyával
rajzoltak - és egy hatalmas piros szívet alkotott. Mire kiszínezte elfáradt a
keze, de úgy érezte, ez a legszebb szív, amit valaha is rajzolt. Odaszaladt vele
apához és büszkén mutatta meg a mesterművet.
Apa nem értette mi ez a hirtelen változás, nem is gondolta, hogy egy álom
az, ami az éjjel mindent a helyére tett Drián zűrös fejecskéjében.
Magyarázatot is fűzött a piros csodához:
- Szeretném odaadni ezt az ajándékot anyának, ha hazajönnek a kistestvéremmel, ugyanis nekik készítettem, nagy-nagy szeretettel!
- Nagyon örülök - mondta az apuka.
- Már nem kell sokat várnod! Anya biztosan boldog lesz, hogy ilyen drága
kisfia van.
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Ismét eltelt egy nap, és a puha ágyikó hívogatóan várta a kisfiút. Aki le is
pihent, de mielőtt még magával vitte volna az álommanó, kék csillámok világították be a kis szobáját…
- Mit gondoltok mi lehetett az?
Bizony, bizony a tündérszárnyak és a kis Csillagbarát érkezett vissza hozzá.
Végre minden jóra fordult, ahogy apa mondta: mint a mesében.
Igen, mert vannak igaz mesék, amikor elfelejtünk szeretni, de aztán rájövünk, hogy szeretet nélkül semmik vagyunk, a családunk nélkül magányosak
és elveszettek vagyunk…
Vigyázzatok ti is: ne hagyjátok, hogy eltűnjön a szeretet a szívetekből,
mert sokkal, de sokkal szürkébb lesz a világ! Kellenek azok a csillogó csillámos angyalszárnyak… nagyon is kellenek!
Áfra Piroska

Édesanyánk
Dortmundtól a Balatonig

Közelebb vagyok a hetvenhez, mint a hatvanhoz. Már csak emlékeim vannak
drága jó édesanyámról, meg a történeteiről. Azok viszont nem fakulnak, hisz
olyan sokszor elmesélte, hogy néha szinte átéltem. Azt hiszem, akik a 2. világháború idején éltek, akárhol Európában, mindenkinek megvoltak a maguk
kis kalandjaik, tragédiáik, történeteik. Ám megmerem kockáztatni, hogy az én
édesanyám sokaként túl tesz.
A szülei gyerekként kerültek ki Németországba, aztán pár évvel később
megismerkedtek és összeházasodtak. Négy gyermekük született. Egy-két
békés, boldog év után jött a munkanélküliség, majd hatalomra került Hitler,
az összes gondjával, bajával. Németországban már bombáztak, Magyarországon még béke volt. Nagypapám – aki összefogta az ottani magyar közösséget
– két kisebbik gyermekével, és még vagy húsz másikkal, vonatra szállt, és
eljöttek Budapestre. Édesanyám, nyelvismeret nélkül zárdába került. Talán
óvónő, vagy apáca lett volna, ha a háború végeztével nem jön a „felszabadulás”. Így azonban pár rémes év után, megismerkedett a Balatonlellén élő
édesapámmal. Mi (én és a nővérem) már ott születtünk, ott nőtünk fel.
Szűz Mária szobrocska

Egy kis, ütött-kopott ezüst szobrocska lapul a képek között. Kezembe veszem. Egy kis szűz Mária, tán még 2 cm sincs. Nagy és féltett kincs volt ez a
családban, és ez most már úgy tűnik, az enyém lesz. Anya szerint ez többször
megmentette az életét. A Papától kapta, amikor Magyarországra jöttek és
elbúcsúztak egymástól.
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Nagyapa azt mondta neki: Vigyázz rá, Ő is vigyázni fog Rád!
Azt hiszem – de anya biztos volt benne – hogy neki köszönheti az életét.
Sokszor elmesélte azt a bizonyos, félelmetes, szörnyű éjszakát…
Hideg, téli éjszaka volt, a szobában már régen leoltották a villanyokat. Sötétség ült mindenütt, csak az ablakon beszűrődő kis fények vetítettek a falra
furcsa árnyakat. Sokáig néztem őket és örültem nekik. Némelyikben virágzó
nyári fákat láttam vagy fürdőző, vidám gyerekeket véltem felfedezni. Az
egyik árnyacska egy táncoló tündérre hasonlított, de legjobban a nagy
csokitorta formájú tetszett. Körülöttem már minden lány aludt a teremben,
volt, aki mosolygott álmában vagy a paplan szélét ölelte magához szorosan.
Biztosan valami szépet álmodtak, és elszakadtak a félelmetes valóságtól.
Csak én voltam ébren egyedül. Hiába próbálkoztam, nem szállt álom a szememre. Nem hagyott aludni a félelem, de leginkább az éhség. Már egy hete
nem ettem mást, csak egy kevés főtt tésztát és az is elképzelhető volt, hogy
holnap még az sem lesz.
Már majdnem négy évet töltöttem akkor a zárdába, de ilyen szörnyű időszak még nem volt.
Így gondolkoztam, amikor zajra lettem figyelmes. Pontosan tudtam, hogy minek a hangja ez, hisz már ezerszer hallottam. A zárda nagy vaskapuját nyitották
és az nyikorgott ilyen kellemetlen hangon. De vajon ki jöhet ilyen késő órában?
Nagyon féltem, tudtam, hogy valami szörnyű dolog fog történni.
Némán figyeltem. Éreztem, hogy az eddig békésen szunyókáló társaim is
felébredtek, de ők sem mozdultak. Hallottam a csizmák kopogást, egyre erősebben, egyre közelebbről. Nyugtatgattam magamat. A nővérek azt mondták
ide férfiember nem teheti be a lábát. A hálóba nem jöhetnek a katonák. De a
zaj erősödött és hallottam a Főnökanya kétségbeesett, könyörgő hangját.
- Uraim, ide nem mehetnek, itt a növendékek hálószobái vannak. Itt csupa
jó katolikus család lányai alszanak. Uraim! Kérem! Könyörgök! Uraim…!
Majd egy sikoly – azt hiszem ellökték – és kicsapódott az ajtó. Betódult úgy
tíz egyenruhás férfi, puskával a kezükben, háromnál zseblámpa is volt.
Oringa nővér térdre esett előttük, összekulcsolt kezét a magasba emelte és
síró hangon mondta: a Szűzanyára kérem, ne tovább! Az egyik lámpás katona
félrelökte és odalépett az első ágyhoz. Ugyanezt tette a másik kettő is. Valamennyien csukott szemmel, remegve fohászkodtunk, imádkoztunk magunkban. De két társamon ez nem segített. Hiába a könyörgés, a sírás, két barátnőmet kiráncigáltak az ágyból és kilökdösték a folyosóra.
Én az utolsó, a 18. ágyon, markomban a kis szobrocskával, remegve vártam, hogy beteljesedjen a sorsom. Életemben nem féltem ennyire. A harmadik katona az arcomba világított, könnyes szemmel ránéztem. Nem tűnt ször19

nyetegnek, ezért óvatosan kihúztam a kezemet a dunyha alól, és felé nyújtottam a markomat, neki akartam adni az én féltve őrzött Szűz Máriámat. Valami különös tekintettel rám nézett, visszacsukta az ujjaimat és mintha kacsintott volna.
- Na, mi van? – Hallatszott hátulról egy türelmetlen, durva férfihang.
- Semmi – válaszolta ez – mehetünk.
Nekem ekkor szerencsém volt, nem úgy, mint két társamnak. Hogy hova
vitték őket és mi lett a sorsuk, sosem tudtam meg.
40 évvel később

- Nagyi! Nagyi, gyere be a vízbe! Isteni!
- Nem megyek drágám, nekem ez hideg.
- Hideg?! 28 fok! Lassan megfőnek a halak a vízben! Gyere! Legalább
térdig gyere be!
- Nem! Nincs is fürdőruhám, és egyébként is, én jobban szeretek itt hűsön
üldögélni.
- Holnap veszek Neked egyet, de ígérd meg, hogy egy kicsit bejössz velem
megmártózni.
- Aranyos vagy, de nem ígérek semmit. Ha eddig nem fürödtem a Balatonban, most öreg koromra már nem változtatok ezen.
- Erről este még beszélünk. Jó, Nagyi? Most visszamegyek, úszok még
egyet.
Mit mondjak neki este? Elmeséljem azt, szörnyű éjszakát? Alig voltam idősebb akkor, mint most Ő. Még most is tisztán emlékszek mindenre, pedig oly
régen volt. Szinte fáj a hátam, ha rágondolok. Szeretném elfelejteni, de nem
tudom. Ha becsukom a szemem, jönnek az emlékképek… szinte látom…
érzem…
Fekszem egy ágyon. Nem látok, nem hallok, nem érzek semmit. A távolból mintha a nevemet kiáltanák. Igen, most már biztosan tudom: engem szólítanak.
- Léniii…, Lénii…
- Nézni doktor úr! Mozdulni meg szeme! Mosolyog!
- Igen. Most már biztosan visszajön közénk. Vigyázzon rá Nővér! Az ébredés még biztosan eltart egy-két óráig.
- Léni! Lénikém! Ébredni! Béke lenni! Tavasz lenni! Sütni nap gyönyörű!
Hiszen ez az én drága nevelőm, Ma Soeur. Megismerem a rossz magyarságáról. Szeretnék neki válaszolni, de nem jön ki a hang a torkomon. Szeretném
megölelni, vagy legalább a kezét megfogni, de nem mozdul semmim. Jaj,
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Istenem! Mi történt velem? Hol vagyok? Miért nem engedelmeskednek a
tagjaim? Miért nem tudok mozdulni?
Most kicsit jobb. Egy puha, meleg kéz simogatását érzem. Ez nagyon kellemes. Csak ne sajogna úgy a hátam! Sajog? Nem is sajog, fáj, határozottan
fáj. Sőt nagyon fáj.
- Jaj… jaj… fááj…
- Doktor úr! Jönni gyorsan! Lénike ébredni.
- Adok neki egy fájdalomcsillapítót, így is nagy fájdalmai lesznek, ha teljesen magához tér. Szegény kislány, ezek a hegek örök életében megmaradnak a hátán.
Nem tudom mi történt velem, de nem is akarok rágondolni. Egy régi, kedves
utazás emlékével próbálom elnyomni a jelen keserű valóságát. Valamikor,
reményekkel teli szívvel indultam el otthonról, Dortmundból. Emlékszem, a
vonat gyorsan siklott végig a zord hegyek mellett a völgyekben, átszaladt a
hidakon mit sem törődve az Alpok sebes folyású hömpölygő folyamaival.
Gyorsan teltek az órák, és a fehér sipkás óriás hegyek lassanként hátra maradtak, a rideg fenyőerdőket az élénkzöld virágillatú fák és rétek sokasága váltotta föl. A vonat hangosan zakatolt és tudtuk, hogy minden egyes hangja közelebb visz bennünket egy új ismeretlen világhoz. Engem, és még néhány társamat Magyarországra küldtek a szüleink, amíg lecsillapodnak otthon a háború viharai. Akkor még azt hittük, egy vidám nyári vakációra indulunk. Tele
voltam izgalommal és kételyekkel, s bár otthon, Dortmundban már sokat hallottam a magyar hazáról – hisz a nagyszüleim innen vándoroltak ki – mégis
idegen volt számomra és még a nyelvüket sem beszéltem. Annyit tudtam
csak, hogy: kislány, kalbász, szép, meg Piroska.
A vonatban jó hangulat volt, énekeltünk, vicceket meséltünk és nevettünk.
Így telt az idő, miközben Magyarországra értünk, aztán átmentünk a kis dunántúli falvakon, míg Budapestre nem értünk. Szívet melengető érzés volt
látni ezt a boldog várost, mintha az itteni emberek nem ismerték volna a félelmet. Fölemelt fővel jártak az elegáns fővárosi úri hölgyek, babakocsiban
tolták a kis pufók arcú gyermekeiket, akik olyan szépek voltak, hogy otthon
ilyet csak képeslapokon láttam. A tiszta utcák kanyarogva futottak az úri negyed cifra házai körül, amelyek között egy sem állt lebombázva…, lebombázva… bombázás… bombázás…
Kezdek emlékezni. A hímző-szobában voltunk. Oringa nővér szaladt be, hogy
azonnal tegyünk le mindent, kapjuk fel a kabátunkat és futás a pince. Siettünk, ahogy tudtunk, de már nem értünk a pincébe. Hullottak a bombák, mint
a záporeső. Mindenki jajgatott és kiabált.
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- Ki a házból! Ki az épületből! Fussatok! Fussatok! Ne álljatok meg senkinek! Fussatok a templomba, vagy pincébe!
Én futottam, ahogy a lábam bírta, pedig nem volt könnyű. Törmelékek, faldarabok, izzó fa husángok, sebesültek vagy holtak mindenfelé. Nem tudtam
mire figyeljek a lábam alá, hogy meg ne botoljak, vagy fölfelé, hogy rám ne
essen valami. Egyszer csak azt éreztem, mintha hátulról jól meglöktek volna,
majd a következő pillanatban nagy forróságot a hátamon. Hátra nyúltam a
vállam fölött, meleget és nedvességet éreztem a kezemen. Véres volt. Kicsit
megtorpantam, körülnéztem. Barátnőim egy se volt már körülöttem, csak
nyöszörgő jajgató emberek és romok. Idegen szavakra lettem figyelmes.
Négy-öt katona nevetett, és mutogatott felém. „Gyévocská, gyévocská, igyi
szudá!”
Rohantam volna, de nem volt erőm. Ők meg csak közeledtek. Összeszedtem minden erőmet és ösztönösen futni kezdtem. Éreztem és hallottam, hogy
hátulról lövöldöznek utánam. Hogy csak szórakoztak és ijesztgettek, vagy
ügyetlenek voltak és nem találtak el, a mai napig nem tudom.
A többire nem emlékszem. Állítólag orosz katonák vittek be a kórházba
félholtan.
Fekszem az ágyon, a fájdalom elviselhető. Ismerős hangokat hallok, alighanem a barátnőim és Oringa nővér.
- Csöndesebben kislányok! Lénike még alszik. Addig jó, míg alszik, akkor
legalább nem érez fájdalmat.
- Jézusom, de ronda! Miért nem kötözik be!
- Csönd legyen! Nehogy meghallja! Csak suttogva beszélhettek, és sebről
egyáltalán ne ejtsetek szót!
A lányok suttogtak és szörnyülködtek, nem igazán tudtam, hogy miről, de azt
gondoltam, hogy velem van a baj. Aztán bejött a doktor, és a nevelőmön kívül
mindenkit kizavart. Valami olyasmit mondott, hogy egy ideig senki ne látogasson, meg hogy nem lányoknak való ez a látvány, meg hogy felépül ugyan,
de örök életére csúnya marad, és hasonlók.
Hosszú ideig gyógyulgattam, lábadoztam. Megtudtam, hogy egy bomba repeszei szaggatták szét a hátamat és hogy a körülményekhez képest, nagyon szerencsés vagyok, hisz meg is halhattam volna. A nővérkék sokat ápolgattak,
vigasztaltak. Sokszor elmondták, hogy a seb ugyan nem tűnik el, de ettől még
teljes életet élhetek, jó feleség és jó anya lehetek. És lám, most már nagymama vagyok. Négy csodálatos unoka…
- Nagyi! Nagyikám, elszunyókáltál?
- Nem, csak elgondolkodtam a régi eseményeken. Este elmesélem neked.
Tudod, vannak dolgok, amik egy életre nyomot hagynak, nyomot a testben
és nyomot a lélekben. Egyszerűen nem lehet kitörölni az emlékek közül.
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Gyere Drágám, menjünk haza, és ne vegyél nekem semmit. 18 éves korom óta
nem húzok fel fürdőruhát, és azt hiszem, ez már így is marad életem végéig.
Az utolsó játszma

Nálunk a családban mindig nagy divat volt, hogy esténként társasjátékozunk.
Ez odáig fejlődött, hogy néha mi magunk találtunk ki új szabályokat, vagy
akár létrehoztunk egy-egy új társasjátékot. Ennek a társasjátéknak az ötlete,
amiről most fogok írni, nem az én fejemből pattant ki, de én készítettem, soksok évvel ezelőtt.
Mi, unokatestvérek, nyaranta elég sok időt töltöttünk a Balaton mellett a
Nagyinál, és ha rossz idő volt és bekényszerültünk a házba, akkor maradt az
olvasás, kártyázás, társasjátékozás vagy barkácsolás.
Egy ilyen esős héten készítettem el a mi, egyéni „Most mutasd meg!” játékunkat. A dobókocka kivételével, mindent magam készítettem. Már az alkotás folyamán is jókat szórakoztam magamban, amikor elképzeltem, hogy egyegy furcsa kifejezést, szókapcsolatot, hogy tudnak majd eljátszani vagy körülírni, merthogy a kártyákat mind magam írtam, méghozzá kézzel. Szóval pár
nap kemény munkájával elkészült a tábla és a rengeteg kártya. Már alig vártam, hogy bevethessük és élőben is kipróbálhassuk. Már-már szinte teljesen
megfeledkeztem az egészről, amikor egy esős, nyári hétvégét az egész család
a balatoni öreg házban töltötte. Ebéd után, felsóhajtott valaki.
- És most mit csináljunk? Ilyen időben nemhogy fürödni, még kilépni sem
lehet.
- Fog mindenki egy könyvet, aztán olvasgatunk meg pihizünk – volt a válasz.
Eszembe jutott a társasjátékom.
- Mit szólnátok egy társasjáték partihoz? - kérdeztem.
- Én már unom a „Ki nevet a végén?” meg a „Gazdálkodj okosan!” játékokat.
- Nem is arra gondoltam – válaszoltam - Mit szólnátok, a „Most mutasd
meg!” játékhoz?
- Megvetted?
- Nem. Elkészítettem.
- Micsoda? Te egyedül elkészítetted az egészet?
- Igen. Mi ebben a különös?
- Na és hány kártyát csináltál hozzá? Tízet? Vagy még annyit sem? –
Gúnyolódott az egyik unokatesóm.
- Na, várjatok csak! – Beszaladtam a kisszobába és kihoztam a teljesen
kész társasjátékot.
- Azt aaa…! Ezt nem hiszem el…! Tyű, a mindenit…!
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Jó volt hallani a meglepődés, illetve az elismerés hangját.
- Szóval? Játsszunk?
- Én benne vagyok!
- Én is!
- Én szintén!
- Mindenkinek játszani kell! - Jelentettem ki.
- Jól van gyerekek. Én meg addig kimegyek és elrámolom a konyhát.
- Nem, nem! Te is Nagyi – mondtuk szinte egyszerre valamennyien.
Nem is tudom, mi mondatta velem ezt. Egy kis gonoszság vagy kíváncsiság… hogy ilyen helyzetben mit csinál egy nagymama? Hogy hogy tud valamit elmutogatni, vagy körülírni? Vagy csak egyszerűen tényleg szerettem
volna, úgy, mint valamikor régen, amikor még kicsik voltunk, együtt játszani
és nevetgélni? Nem tudom. De tény, hogy kis unszolás után leült az asztalhoz,
és elkezdődött a nagy játszma.
Egyre jobb lett a hangulat. Egy-egy állat, vagy szituáció eljátszásakor már
majdnem megfulladtunk a nevetéstől. Na és rajzok? Sok művész megirigyelhetett volna bennünket. Egyszerűen nem ismertünk lehetetlent. Képzeljétek,
amikor a „bili fülét” vagy a „szűzérméket” kellett megjeleníteni.
A nagymamámra került a sor. Kihúzott egy kártyát és rövid ideig mereven
maga elé nézett, majd valami hihetetlen ostoba és gonosz arcot vágott. A két
kezét lassan előre rakta, mintha valamit meg akart volna fogni, aztán mintha
meg is szorította volna. A következő pillanatban meg már a saját nyakát szorongatta, fojtogatta és közben a fejét oldalra billentve, kicsit kidugta a nyelvét
és a szemei is mintha vörösen kidülledtek volna. És ezt többször megismételte: hol gonosz arccal fojtogatott, hol szenvedő arccal fulladozott. Hihetetlen
volt. Mintha két embert láttunk volna. Bámulatos volt és egyben mókás. Nevettünk és kérdeztünk, nevettünk és kérdeztünk. Néha már a Nagyi is elnevette magát. Annyit kitaláltunk, hogy gyilkos, de vajon milyen gyilkos? Már
mindenkinek folyt a könnye a sok nevetéstől, a Nagyi meg csak mutogatta
újabb és újabb arckifejezésekkel hol az egyik, hol a másik szereplőt. Lehet,
hogy már sokunk fejében ott volt a megoldás, de ki akartuk aknázni a jelenetben lévő összes lehetőséget. Végül valaki benyögte: kéjgyilkos.
- Az! Az! - kiáltott fel örömmel a nagymamánk.
De addigra már fetrengtünk a nevetéstől. Mit nevetéstől? Röhögéstől. Nagyi
együtt nevetett velünk, de úgy, hogy folytak a könnyei.
Drága jó nagymamánk! Drága jó anyukánk… sosem láttam még ennyire
vidámnak, felszabadultnak. Azt hiszem, ez volt a búcsú-játéka. Ősszel örökre
eltávozott, kalandos élete véget ért.
B. Rózsás Erzsébet
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Apukám nyara régen
Minden családnak vannak történetei. Én már sokat hallottam a szüleimtől, a
nagyszüleimtől. Apukám sokat mesélt a gyerekkori nyaralásairól, úgyhogy
most elmesélem, hogyan telt el egy nyara. Apukám nagyszülei Zala megyében, Pákán éltek, ezért apa gyakran ott töltötte a nyár nagy részét. Amikor
véget ért az iskola, a szünet másnapján már pakolt össze a bőröndjébe és buszozott fel a nagymamájához.
Apa sokat segített a felnőtteknek, akik a mezőn dolgoztak, ő vitte nekik a
vizet. A munkájáért pénzt kapott, ebből pedig mindig tudott venni két gombóc fagyit. Minden nap kapott feladatokat a nagyszüleitől is, például kukoricát kellett morzsolnia az állatoknak, gyülmölcsöt szednie a kertben, a gyümölcsösben a falu mellett lévő kis hegyen. Reggel korán nekiállt, hogy napközben ne kelljen már ezzel foglalkoznia. Este pedig el kellett mennie tejért a
szomszéd utcába, ahol voltak tehenek.
A faluban sok barátja volt, akikkel a réten játszottak, fociztak, bicikliztek.
Délutánonként a többi gyerekkel együtt lement a halastóhoz és ott fürödtek.
A szomszéd faluban laktak az unokatestvérei, úgyhogy oda is hetente kétszer-háromszor elbiciklizett. A réten keresztül ment, nem az úton, mert rájött,
hogy arra sokkal rövidebb az út. Ott volt egy patak és sokszor ott játszottak a
többiekkel.
Pákán lakott, nem messze a dédnagymamámék házától a Kossuth-díjas fizikus, Öveges József, akinek volt műsora a tévében is, az emberek Öveges
professzorként ismerték. A többi gyerekkel többször is voltak nála. Az öreg
fizikus körbe mutatta a dolgozószobáját. Volt, amikor még kísérleteket is
mutatott nekik. Amikor apukám még kicsi volt, nem értette, hogy a professzor
miért nem a réten, vagy a kertben dolgozik, hanem mindig otthon van a házában. Egy ilyen alkalommal, amikor szemet szúrt neki, meg is kérdezte tőle,
hogy „Te miért nem dolgozol sosem?”. Amikor erről mesél a családban, mindig jót nevetünk a gyerekes kérdésén.
A nyár vége felé haza érkezett apukám a nagyszüleitől, ezután még elküldték Barcs mellé egy úttörőtáborba is. Itt különböző rangok voltak. Az alsósok
voltak a kisdobosok, a felsősök az úttörők. A gyerekek különböző őrs tagjai
voltak, akik egymással is versengtek. Apa ilyenkor még csak kisdobos lehetett. Itt a nyaralók rendszeresen kirándultak és különböző sport tevékenységeket végeztek. A gyerekek a nap nagy részében játszhattak, fürödhettek, sportolhattak. Reggel trombitaszóval ébresztették őket és azután következett a
zászlófelvonás. Sátrakban aludtak és azt minden reggel szép rendbe kellett
tenni, mert ellenőrizték és büntetés járt, ha rendetlenül hagyták ott az alvóhe25

lyüket. Délutánonként vetélkedők voltak, melyekért apró jutalmak, engedmények jártak. Sokszor váltóversenyeket játszottak, volt, hogy verseket kellett
írni, majd azt elbírálták. Ilyen volt az élet a táborban. Minden kisgyerek élményekkel telve indult haza a nyaralás végén és alig várták a következő évet,
hogy ismét mehessenek.
Apukám nyár végén élményekkel telve érkezett haza.
Bakó Boglárka

Egy igaz barátság története
Kis barátnőmmel, évtizedekkel ezelőtt kezdődött a kapcsolatom, talán a megszületése pillanatában, amikor nyílsebesen kibújt a világba és éles hangon
köszöntött minket. Édesanyjával is ekkor ismerkedtem meg, aki viharos szülésre érkezett a szülőotthonba. A felvételekor kiderült, hogy albérleteink
szomszédosak így a házasságkötésünk után egymás mellett fogunk lakni. A
szomszédság varázsa, a szimpátia, azonnali barátságot indított el kettőnk között. Gyermekápolóként szívesen vállalkoztam a baba körüli segítségre is.
Amikor a kis család, a szülőotthonból távozott megegyeztünk abban, hogy
az ismeretséget ápolni fogjuk, miután kiköltözünk új lakhelyünkre. Pár nappal
később ez megtörtént. A két ház között az apró kerítés nem akadályozott bennünket férjemmel, abban. hogy gyakran átmenjünk, megnézni a babát és kényeztessük egy kicsit. A város peremkerületében laktunk, a közlekedés miatt
gyakran szorultunk egymás segítésére. A baba nőtt és a szülőkkel a mi barátságunk egyre mélyült. Hol kártyázni, hol vacsorázni, hol gyerekre vigyázni
jártunk egymáshoz. A baba, akit most hívjunk Annának, és köztem egyre
szorosabb és bensőségesebb kapcsolat alakult ki. Anna gyönyörű, szeretnivaló baba volt. Ahogy nőtt kicsit nagyszájú, igazságkereső, rettentő lelkiző,
kissé koraérett gyermekké változott. Gyakran igaztalanul érezte azt, hogy
szidják, többször viszont én is úgy láttam, hogy igaza van, bár ennek soha
nem adtam hangot. Miután testvére megszületett még nehezebben viselte a
család életét. Gyakran szidta édesapja, aki talán egy kicsit kivételt is tett, a
simulékonyabb természetű testvér javára. Anna hatéves lett, amikor egy igaztalan szidás alkalmával így szól:
- Szeretném, ha Te lennél az anyukám és a férjed az apukám! Nem lehetek
a Ti gyereketek? – kérdezte.
- Nem. – válaszoltam. – De lehetsz az én legjobb barátom –mondtam.
- A legjobb barátod? Hát az, milyen? – nézett rám kérdően.
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- Tudod Anna, én a barátságot egy nagyon komoly és fontos dolognak tartom. Beszéljük meg az egészet és döntsél, hogy akarsz-e az én legjobb barátom lenni.
- Jó – válaszolta, és kikerekedett szemmel nézet rám és várta a magyarázatom.
- Tudod a legjobb barát mindig melléd áll, ott van, ha örülsz, ha bánatod,
vagy gondod van, minden körülményben társad és segítséged. A baráttal el
lehet beszélgetni, Te elmondod mi a baj és a barátod is, elmondja neked
saját gondját. Közösen segítitek egymást, hogy a gond, baj elmúljon. A barátok minden esetben őszinték és soha nem csapják be egymást. Együtt
örültök a sikernek, együtt bánkódtok, ha baj ér, később pedig, megbeszélitek a lehetséges megoldásokat – mondtam, majd folytattam – el tudod fogadni, ezt –kérdeztem. Anna rám nézett nagy komolyan láttam, hogy nagyon elgondolkodott, hallgatott és én vártam. Nagy sokára megszólalt:
- Jó – mondta – akkor mostantól Te vagy az én legjobb barátom!
- Örülök Anna, hogy elfogadsz barátodnak, ígérem, soha nem fogsz csalódni bennem és remélem én sem benned!
- Nem – felelte – együtt örülünk és kacagunk majd –kérdezte – játszani is
fogsz velem?
- Persze – válaszoltam – Akkor kezet rá –mondtam – és ezzel a kézfogással sorsunk összefonódott.
Barátságunk az évek alatt egyre szilárdabbá vált. A tinikor titkait, lázadásait
vélt vagy valós sérelmeit, velem beszélte meg. Hozzánk szalad, mikor kizárták egy este otthonról. Nekem mesélte el azt mikor szerelmes lett. Esküvőjén
az öltöztetésnél én voltam ott, bár az égve hagyott gáztűzhelyem miatt elkéstem. Férje katona ideje alatt közösen kerestük meg az első otthonukat. Anna
ízlésesen szépen berendezte azt, mire a katonaság véget ért. Élete a házassága
utáni időben egy ideig simán zajlott. Férje leszerelt, boldogok voltak és mi
örültünk, hogy révbe jutott. De a sors rövid időt hagyott a boldogságra.
Először édesanyja ápolását, majd halálát kellett kettőjüknek a férjével és a
nagymama segítségével átvészelni. Majd a gyermek nem jött csak nagy nehézségek árán. A terhesség hónapjai alatt Anna és férje, Egerben laktak, gyakran beszéltünk telefonon. A baba nőtt a pociban tudtuk, hogy fiú lesz. Az
utolsó időben mindig felhívott, hol azért, hogy mit vegyen hol, azért, mert itt
vagy ott fájt. Az utolsó nap a szüléskor szinte minden órában beszéltünk. Toló
fájásával frászt hozott rám, mert még mindig otthon volt. Gyermeke nagy
örömünkre szerencsésen megszületett gyönyörű egészséges fiúnak. Az öröm
sajnos nem tartott soká. A gyermeke ugyan szépen fejlődött, de a férje szülei
betegek lettek. Először apósa, majd anyósa rákja tette próbára házasságukat.
A hosszú ápolás és aggodalom, majd a szülők halála és a segítség nélküli apró
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gyermek nevelése elfárasztotta kettejük kapcsolatát. A szülők távozása után, a
fáradt túlhajszolt házaspár megkeseredett és a férj új kapcsolatba menekült.
Anna a 8 hónapos fiával hazatért. A válás és a szerzett sebeket nehezen lehetett gyógyítani. Sokat beszélgettünk, kereste mindenhol a hibákat, ami a házasságuk felbontásához vezetett. Teltek a hetek hónapok a sérelmek csitultak
a sebek lassan hegedni látszottak, gyakran kérdezte:
- Apa nélkül nő majd fel a fiam? Velem mi lesz? Társat hogy találhatok? –
kérdezte.
- Adj magadnak időt, hogy társra találj –mondtam – és a volt férjed nem
felejtkezik meg a gyermeketekről.
- Kinek kellek én? - kérdezte.
- Majd jön valaki, aki téged és fiadat is szeretni fogja - vigasztaltam, bár
Anna pesszimizmusa engem is befolyásolt.
Egy szép nap Anna felhívott, valaki vacsorázni hívta.
- Mit csináljak –kérdezte.
- Menj, én majd vigyázok a fiadra. –mondtam és Anna elment.
A vacsorát több találkozás követett. Egy alkalommal, amikor Anna nagyapja
meghalt, én vigyáztam a fiára. Az esti órákban hazavittem a gyermeket. Anna
ismerőse, akit most nevezzünk Ádámnak, pár perccel mi utánunk érkezett.
Anna fia kitörő örömmel tárt karokkal repült a férfi felé, akit ő már ekkor
ismert. Lábát átölelte és felkiáltott:
- Ádám ugye itt maradsz - kérdezte, én pedig elérzékenyülve szemléltem a
jelenetet – magamban pedig azt gondoltam, hogy a Jóisten nagyon szereti
Annát, kárpótolja azokért az évekért, amit az előző években nagy igyekezetekkel megoldott. Teltek –múltak a napok, hetek hónapok Anna és
Ádám kapcsolata egyre mélyült egy szép napon bejelentették, hogy összeköltöznek. Mi örültünk, mivel Ádámot egy rendkívüli jó embernek ismertük meg, pont olyannak, aki mellett Anna megtalálja a boldogságot.
Történetem itt talán be is fejezhetném, de akkor nem beszélnék gyönyörű
lányáról, aki ebből a kapcsolatából született és én egy kicsit jelen lehettem a
születésénél. A kis család életét nap, mint nap követem persze csak akkor, ha
igénylik. Férjem gyakran kérdezi:
- Mi van Annáékkal, nem hívott telefonon? - a válaszolom – nem, szerintem minden rendben van - és gondolatban folytatom, mert tudom - ha baj,
vagy nagy öröm van, akkor én vagyok az, akit először hív, mert a kézfogásunk óta tudom, hogy a barátságot örömben, bánatban mindig megosztjuk
egymással. Az a kapocs, amit 6 éves korban a kézfogással köröttünk,
olyan erős, hogy az elmúlt és elkövetkező évek nem gyengítették, és nem
gyengítik egy pillanatra sem.
Bakonyiné Nyitrai Gizella
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Rázós úton
Az elmúlt év tavaszán egy egérrágta bőrönd talált rám, ami tele volt anyai
nagyapám által készített üveg negatívokkal. Véletlen? Nem gondolom, hiszen
mindig érdekelt családunk története. Anyám e tekintetben is sokkal beszédesebb volt és az anyai ág lakhelyünk körül terjedt el, így több ismeretem volt
róla, amit segített az is, hogy jobban dokumentálva volt anyakönyvi kivonatokkal és régi papírokkal, fényképekkel. Apám 30 évvel ezelőtti halála döbbentett rá, hogy az apai ágról is kérdeznék, de már nincs kit. Ez a felismerés
és az, hogy anyu sem élhet örökké, indított arra, hogy elkérjem tőle a fiókjában lapuló családi fényképeket. Gyorsnyomdában felnagyítva lemásoltattam,
albumba kerültek, és ahogy az időm és hangulatom engedte, egyeztettem
anyuval és írattam a képek hátoldalára, ki kicsoda, mit kell tudni róluk. Tavaly tavasszal hagyott itt bennünket 89 évesen és a 8 gyerek közül a házat az
öcsém vette kézhez, aki az említett bőröndöt lomtalanítás közben találta és
adta át, hogy kezdjek vele valamit, ha tudok.
Műterembe nem akartam vinni, de az interneten megtaláltam a módját,
hogyan csináljak a telefonommal a negatívokról képeket és egy alkalmazással
miként hívjam elő őket. Az egész húsvéti hosszú hétvégémet az előhívás izgalma töltötte be, majd a világhálón csoportot hoztam létre és ott téma szerint
albumokba rendeztem a jórészt soha nem látott családi képeket. A csoportba
meghívtam testvéreimet és gyerekeinket, így átadva nekik ezt az örökséget,
hogy a képek ne egy bőröndben pihenjenek újabb 30 évig.
A képeket tehát nagyapám készítette, akit 1911-ben 15 évesen fogott meg
a fotózás, majd 1920-ban Szombathelyen a Szép- és Iparművészeti Szakiskolában fényképészeti szakképesítést is szerzett. Mindent megtett ahhoz, hogy a
könyvelői munkája mellett jó amatőr fényképész legyen és elmondható, hogy
a párosítás remek volt, mind a könyvelés, mind a fényképek készítése és előhívása alapos munkát igényel és ő igényesen dolgozott. A vépi Erdődykastélyról készített képeslapjával például internetes árverésen találkoztam.
Néhány évvel a háború után munkája miatt a vépi szülői házból és apja
vegyeskereskedéséből Zalaegerszegre került. A város ezekben az években
indult fejlődésnek és bőven adott témát a fényképezéshez, többek között a
Zárda, a Ferences templom, az új vasútállomás, a Csány László szobor átadása, a negatívokról ezek mind visszaköszönnek.
1927-ben a vármegyeházán rendezett Műkiállításon két városi fényképészszel együtt amatőr fényképészként állít ki, majd az 1930-ban kiadott Kogutowicz-féle Dunántúl és Kisalföld írásban és képben című műben a szerző mellett számos fényképet jegyez.
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1928-ban a Zalaegerszegi Kereskedelmi Bank főkönyvelői posztját a
Vármegyei Bank és Takarékpénztár Lenti fiókjának vezetésére cseréli, témaköre bővül, családjáról készült képei gyűjteményem értékes darabjai, egy
letűnt polgári világba adnak betekintést.
Találkozásom nagyapám fényképeivel és fényképész múltjával felkavarta
a múlt emlékeit. Nekem csak kilenc év jutott, hogy ismerjem és ebből az
eszmélésemig tartó időszak nyilvánvalóan kimaradt. Idősebb testvéreimnek
több jutott belőle, de azért emlékszem, hogy hétvégeken sokszor meglátogattuk. Ekkor szerény nyugdíjából a nővéreimmel készíttetett szendvicsekkel és
üdítővel látott vendégül minket. Hosszúszárú pipájára is emlékszem és az
azóta elkallódott országos gyorskorcsolya bronzérmére, sőt a dicsőségben
részes felcsatolható korcsolyára is, amely a felcsatolási próbálkozásainkat,
bukdácsolásainkat jeges nyugalommal tűrte. Tízfős családunkban nekünk,
gyerekeknek ünnep volt minden nála tett látogatás. Az övé is nálunk. Sötét
öltönyben, elegánsan jött, ahogy a hivatali években megszokta. Előfordult,
hogy látva, hogy örülök érkezésének, ötforintost nyomott a kezembe.
Jó ember volt és az ajánlólevelei szerint az ügyfelekkel is nagyon jól bánt.
Mondhatnánk, hogy a munkája jellege ezt megkívánta, de az emberek és az
élet tisztelete mélyen és kiirthatatlanul gyökerezett benne.
A tanulmányi karrierje nem indult jól, az elemiben egyszer osztályt ismételt, egyszer pedig pótvizsgára utalták. Osztályfőnöke ki is jelentette: - Nem
lesz belőled semmi, esetleg utcaseprő!
Volt meglepetés mikor évtizedek múlva összefutott vele és megtudta,
hogy a Vármegyei Bank főkönyvelőjével beszél.
Nagyapám szülei első unokatestvérek voltak, és ahogy mondani szokták,
az ilyen házasságból őrült, vagy zseni születik. Nővérem osztályfőnöke, aki
jól ismerte őt, sokszor mondta: - Kati a nagyapád egy zseni volt.
Úgy tűnik tehát, hogy az iskolai előítéleten a maga erejéből és családi segítséggel túltette magát.
Nem ez volt az egyetlen igazságtalanság, amivel találkozott, és amit megpróbált egyenesbe hozni.
1919-ben történt, hogy a Szombathelyen is akasztani szándékozó Szamuely páncélvonata Csornáról kifutott. Nagyapa és egy barátja Vép előtt - ez idő
tájt ott lakott a család - a síneket felszedték, a távírót elvágták, és mire a Lenin-fiúk a vonalat kijavították, Szombathelyen az akasztásra összefogdosott
emberek kiszabadultak.
A ne ölj, a mentsd, ami menthető parancsa a következő világégéskor is vezérelve volt.
Mint tudjuk, 1939-ben a németek és az oroszok elől menekülő lengyelek
Magyarországon találtak oltalmat megannyi táborban, így Lentiben is,
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amelynek parancsnoka nagyapám lett, mint a Vármegyei Bank Lenti fiókjának tettre kész vezetője. Azon túl, hogy a lengyelek menedékre leltek, cserélődtek is, mivelhogy a tábor ugródeszka volt a jugoszláv határ felé. Idősebb
Antall József menekültügyi kormánybiztos és a honfitársaikat segítő lengyel
társai időnként megjelentek, támogatták és szervezték kijuttatásukat az országból. A titkos akcióban nagyapám is részt vett. Nappal a munkája mellett a
tábor ügyeit is intézte és mivel tudott németül, a lengyelek pedig inkább tudtak németül, mint magyarul, így éjszakánként anyám több ízben arra ébredt,
hogy kint az ablak alatt nagyapám igazítja el a határ felé indulókat.
Így történt, hogy egy nap a németek felé húzó katonai hatóságok egy helybeli, szintén a németekkel rokonszenvező - anyám szerint német kém - feljelentésére letartóztatták és Budapestre a Hadik-laktanyába és fogdába szállították, ahol - anyám emlékezete szerint - id. Antall Józseffel és Keresztes Fischer
belügyminiszterrel ült együtt. Önéletrajza szerint 24 napot töltött vizsgálati fogságban, majd a tárgyaláson felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték.
Közben otthon is zajlott az élet. Nagyanyám a két lányát ellátta, illetve
nagyapám helyett bejárt a bankba, hogy a dolgok ott is rendben menjenek. A
barátaik továbbra is látogatták őket, többek között a nagyanyám barátnője,
akinek a feljelentésről szólva, dühösen kifakadt:
- Verje meg az Isten hetedíziglen azt, aki Ferivel ezt csinálta! - mire a barátnője sírva rohant el tőle, hogy az Erzsi megátkozta az unokáját.
Így derült ki, hogy a veje volt a feljelentő, aki később a hatvanas évek közepén feleségével Budapestről a régi szép idők emlékére meglátogatta anyámékat Zalaegerszegen, és mikor az újonnan épült részek, így a Petőfi laktanya
felé sétáltak, élénken érdeklődött a katonailag kényesebb részletek felől.
Amikor elköszöntek, utána anyám mérgesen mondta apámnak:
- Ezek még mindig ugyanazt csinálják!
Évtizedekkel később Lengyelország felhívást tett közzé, hogy jelentkezzenek
azok, akik a lengyel menekülteket igazoltan segítették. Magas kitüntetést,
jutalmat kaptak. Nem sokan voltak már. Addigra 1968-ban, nagyapám is
meghalt.
1943-ban azonban még élt, s ha a lengyelekért nem is, de az 1919-es tevékenységéért, amit a vépi jegyző tanúsítványa igazolt, 1943. március 15-én
Nemzetvédelmi Kereszttel tüntették ki. A kitüntetést Zalaegerszeg főterén
Zadravecz István tábori püspök adta át, a felfüggesztett fegyházbüntetést pedig eltörölték.
Nagyapám szorgos ember volt, már végzett kereskedelmi és pénzügyi
szakemberként, főkönyvelőként, valamint amatőr fényképészként kitanulta a
pékmesterséget is. Ennek ötlete, hogy jó, ha az ember több szakmában otthon
31

van, vegyeskereskedő apjától jött, miként az is, hogy nehéz időkben, meg
amúgy is célszerű az előrelátás.
Családját is ennek szellemében terelgette, és ezért, amikor anyám
1946-ban a polgárit az apácáknál befejezte és gimnáziumban akart továbbtanulni azt mondta:
- Nem! Azt, ha elvégzed, még nincs semmi a kezedben. A kereskedelmibe
mégy, megtanulsz gyors- és gépírni, azzal bármikor el tudsz helyezkedni!
Anyám első évben megnyerte az iskolai versenyt, az országoson pedig gyorsírásban harmadik, gépírásban tizedik lett. Nagyapám előrelátása hasznosnak
bizonyult, mivel egy váratlan esemény miatt a kereskedelmit anyámnak abba
kellett hagynia és a család fenntartásából kivennie a részét. 1948-ban ugyanis
nagyapámat az ÁVO elvitte és 1919-es tevékenységéért egy hétig élvezte
kéretlen vendégszeretetüket. Ugyan mondta, hogy nemcsak ez volt, hanem
segítette a lengyeleket is, hogy a közel-keleti frontra jussanak a németek ellen
harcolni, de az új rendszer nem díjazta az akár a fennálló rend ellenében is
ártatlanokat segíteni kész egyéneket sem.
Anyám beszámolója szerint mivel jó könyvelő volt, igényt tartottak munkájára és egy ideig könyvelnie kellett nekik. Így kerülte el az internálást, viszont ettől kezdve jelentenie kellett. Ekkoriban az Ingatlankezelő Vállalat
könyvelője volt és az ottani környezetéről kényszerült beszámolni, úgymond
a legapróbb dolgokról is. Nos, ő ezt szó szerint vette, jelentett, de csak a környezetéről és csak az apró dolgokról. Úgymint a folyosón kiégett a villanykörte, ki kell cserélni, alaposabb takarításra van szükség, csöpög a csap a
mosdóban stb. Többször elverték, de a jelentések tartalma nem változott,
idővel aztán tudomásul vették, hogy hasznavehetetlen, elmaradtak.
Anyám említette, hogy ő még a 70-es években is látta a városban a tartótisztjét, akit az apja megmutatott neki.
A Lentiben töltött évek olykor visszaköszöntek. A Budapestre elszármazott ismerősök tartották a kapcsolatot családunkkal, és ha ritkán is, de történtek kölcsönös látogatások. 1996-ban azonban egy nem kívánt és anyám kedélyét a valóság ismeretében alaposan felborzoló novelláskötet érkezett, amit a
feleség küldött. Az írások egyike a lengyelek Lentiben töltött időszakával és
nagyapám tevékenységével is foglalkozik. Letartóztatásának közvetlen okát, a
szerző családjának szerepét azonban elhallgatja, ami nem csoda, hiszen, ha
azt is beleírja, akkor feltehetőleg a lengyel menekültekkel való találkozásról
szóló pályázaton nem díjat kapott volna.
Sok tanulsága van a fentieknek, amelynek pozitív emberi oldalát ki sem
emelném, hiszen az önmagáért beszél. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a
visszaemlékezések egymással és a valósággal, a múló idő és személyes érintettség miatt sokszor, mint a párhuzamosok, csak a végtelenben találkoznak.
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Miután a képek, családi levelek és dokumentumok a kezembe kerültek,
sok időt töltöttem a társaságukban. Összevetettem őket a könyveimben és a
világhálón található nyomokkal, felidéztem anyám elbeszéléseit, beszélgettem
testvéreimmel, tőlem telhetően rekonstruáltam az egykori eseményeket és
helyszíneket. Mindez segített abban is, hogy nagyapám szemével lássam a
helyet, ahol élek. Azóta, neki köszönhetően, ha végig megyek a városon, látom mindkettőt: a gyorsan fejlődő mait, és a nagyapai örökséget, a régit.
Balássy György

Igaz mese a nagypénteki héliumos lufiról
Egyszer vettem egy héliumos lufit. Nem volt sem születésnap, sem évforduló.
Egy pénteki nap volt. Egy nagyon szomorú, ködös, borongós áprilisi péntek.
De a lufinak aznap nagyon fontos szerepe volt. Hogy miért? Elmesélem.
Egyszer volt, hol nem volt, a szinte soha véget érni nem akaró koronavírus
járvány idejében, a karanténon, megbetegedésen és az első két hullámon túl,
az otthontanuláson, otthondolgozáson és a további cifraságokon innen, nagyböjt elején édes-ötös családunk életében csodálatos dolog történt: új családtag
jelentette be érkezését. Élet fogant bennem, akart és várt élet. És ahogyan az
még a várt és akart új életek esetében is lenni szokott, alaposan felforgatta
először is a gondolatainkat, aztán belekotyogott a terveinkbe, majd a testemben végzett alapos átrendezést. Tette a dolgát, végezte rövid küldetését. Sok
ajándéka volt számunkra.
Egyszerre volt félelmetes, izgalmas és megható újra, negyedszerre is átélni
azt az állapotot, hogy várandós vagyok! Rövid fél óra erejéig csak az enyém
és Istené volt ez a közös alkotás feletti öröm. Valaki engem választott édesanyának és a Teremtő erre rábólintott, áldását adta és elkezdődött! Már ketten
vagyok, ott rejtőzik bennem, osztódik, növekszik, rendetlenséget csinál a
hormonjaim között, már semmi nem olyan, mint pár nappal azelőtt… Megtiszteltnek és meghatottnak éreztem magam a tudattól! Merthogy ez még csak
a két csíkos teszt tudata volt, némi szokatlan fáradékonysággal és nyűgösséggel társítva. Hamarosan azonban érkeztek hozzá a józan ész hasbavágó gondolatai, amelyek próbálták máris lelombozni női-anyai lényem kitörő örömét.
Ilyenek:
- Ej, hát még ne örülj annyira, hiszen már negyven elmúltál, tudod, milyen
rizikós ebben a korban a gyermekvállalás, na és két hete jöttél helyre a korona n+1-ből, alig állsz a lábadon, szerinted most épp egy terhesség hiányzott? – durrantotta oda a legnyomósabb érveket az ész a szívnek.
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- Gondolod, hogy más is tapsolni fog örömében? Ne gondold! Nézd meg,
apád, nagyanyád, a rokonok majd, hogy fognak sajnálkozni… S igazuk is
lesz! – jött a következő gondolathullám.
- S mi lesz, ha nem lesz egészséges? A férjed kétségbe esik, oda lesz a házasságod, a gyermekeidnek is megnyomorítod az életét! – hallottam magamban az óbégatást.
- Hjajjj – csak ennyit tudtam ezekre válaszolni, mert alig vártam, hogy elújságoljam a hírt a Kedvesemnek.
Nos, életem párja hitetlenkedve fogadta a gólyahírt, nem számított rá, és tudtam azt is, hogy benne nagy harc dúl emiatt, hiszen előzetesen több álma is
volt, amikor kisbabánk születése miatt az én életem került veszélybe és ő
rettegett attól, hogy engem elveszíthet. Arról nem is beszélve, hogy pár héttel
korábban egy asztaltársaságnak kifejtette, hogy nem tudna jelen pillanatban
teljes szívvel elfogadni egy nem egészséges gyermeket. Nincs felkészülve rá.
Hát, lehet egyáltalán felkészülni egy sérült gyermek fogadására, felnevelésére? Alig hiszem. Inkább csak erőt lehet kapni hozzá a Teremtőtől, és valahogy
minden nap tenni, amit az aznap hoz. Most pedig adva volt neki is egy érkezni akaró gyermek, aki még hónapokig hordozza a rizikóját a sérültségnek, a
meg nem születésnek, sőt, még az én elvesztésemnek is, hiszen sosem lehet
tudni, mi történik egy várandósság alatt. Persze, az egészséges leendő negyedik gyermek gondolata is ugyanúgy ott volt és pont annyi esély volt rá, de
mégis inkább a kételyek lettek úrrá rajta.
Mindketten gyúrtuk, forgattuk magunkban a tényeket, lehetőségeket, és
miközben lakásunk belső felújítását terveztük, és az előttünk álló évet, utazásokat, kiadásokat, a kis jövevény észrevétlenül egyre csak belopózott minden
tervünkbe, beszélgetésünkbe. Helyet követelt magának az életünkben. És mi
engedtünk ennek, és egy idő után már azon kaptuk magunkat, hogy azt tárgyaljuk, kik legyenek a keresztszülei, mikortól maradok ki a munkából és melyik
óvodába fogjuk beíratni. Egy kissé előre szaladtunk az időben, miközben még
csak 4 hete volt köztünk, teljesen rejtve és láthatatlanul az új családtagunk.
Természetesen a gyerekeket sem hagytuk ki a nagy történésből, így - kissé
meggondolatlanul - őket is belevittük ebbe a korántsem biztos gondolatmenetbe, hogy milyen is lesz, hogy is lesz a kistesóval. Nagyszerű volt megélni
azt, hogy mindannyian gyorsan életük részévé tették a leendő kisbabát, már
szerepeket vállaltak körülötte, már összevesztek azon, hogy kivel lesz egy
szobában, ki fog beszaladni hozzá, ha sír, és drukkoltak, hogy kisfiú legyen,
vagy inkább kislány. Talán ez a legszebb pillanatok egyike volt, hiszen egykeként felnőve látni gyermekeinken a nagycsaládban levés természetességét,
a befogadást, osztozkodást, ragaszkodást, hálával és elégedettséggel töltött el.
Biztosan valahogy így képzelte el Isten a szép családokat és bennünk is örö34

mét leli – gondoltam magamban reményteljes szívvel. Egy vers is született
arról, mennyire áldottnak, kiválasztottnak érzem magam és mennyire rejtelmes, sejtelmes ajándék Istentől számomra a negyedik gyermekem.
Nem bírtam sokáig várni az orvosi vizsgálattal, hiszen az eszem továbbra
is nyomta, dübörögte a fejemben a sok ész érvet. Magzatunk ötödik hetes
korában voltam az első ultrahangos vizsgálaton, ahonnan nem teljesen megnyugodva, de még a bármi lehet reményével jöttem haza. Hogy élet fogant az
biztos, mert volt petezsák, de az állítólagos korához képest kisebbnek látszott,
és a várva várt szívhangot nem érzékelte a doktornő. Nem volt ez még ok az
aggodalomra, mivel túlzottan igyekeztem orvoshoz, ezért visszarendelt tíz
nappal későbbre, hogy újra megnézzük. Ez a tíz nap akkor ólomként nehezedett ránk. Imádkoztam, kértem, várakoztam. Imádkoztunk, kértünk, várakoztunk. Semmi mást nem tehettünk. Hűteni próbáltam magamban a lelkesedést,
hiszen ugyanannyi esély volt az elvesztésre, mint a megmaradásra. Kellettek
ezek a napok, hogy közelebb hozzanak a valósághoz az árkon-bokron átszaladt tervektől és ábrándozásoktól.
Nagycsütörtök volt, amikor végtelen hosszúnak tűnő egy órás várakozás
után végre a rendelőben voltam újra. A kinti várakozásnál már csak az a pár
perc tűnt végtelenebbnek, amíg a doktornő szótlanul kereste a magzatunk
szívhangját, nézegette a kis sötét foltot a méhemben.
- Nem volt fejlődés az eltelt tíz nap alatt, és sajnos nincs semmilyen életjel
– ez volt a válasz végül.
- Nincs remény most már? – csak ennyit tudtam kérdezni elcsukló hangon…
Arcán mély együttérzéssel ingatta meg a fejét a számomra nagyon szimpatikus, Istenben hívő, életpárti doktornő. Majd beszélni kezdett mindenféle további tennivalóról, aminek felét nem is hallottam, nem is értettem. Elment…
Visszament… Nincs… Ennyi volt… Ezek kattogtak bennem, mint valami
cápa óriási fogai, amely épp elnyelni készül engem.
Csak egy nagyböjtnyi idő, amely alatt egy világ épült fel és lett semmivé.
Az orvosi tanácsokkal feltarisznyálva, sírva, imádkozva, megrendülten, de –
be kell vallanom – picit megkönnyebülten is értünk haza. Akkor éjjel nem
sokat aludtam. Virrasztottam. Viaskodtam. Pereltem. Kérdőre vontam Istent,
hogy ha adta, akkor miért is vette el? És akkor – talán álom, talán látomás,
vagy Isten kegyelme?! – láttam Jézust, ölében a kisbabámmal. Szelíden szólt
a hangja:
- Ne félj, ő velem van! Isten adta, de én elvettem, mert nem lett volna
szeme!
És akár álom volt, akár látomás, vagy inkább Isten kegyelme, ezek a szavak
akkor vigaszként borították be szomorú lelkemet. A veszteség fájdalmán felülkerekedett annak a bizonyosságnak a békéje, hogy nincs semmi, de semmi,
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amiből Isten számunkra ne a legjobbat hozná ki. Milyen szívszorítóan fájdalmas lett volna kisbabámat szemek nélkül látni, nevelni, gondozni! Igazából
Jézus irgalma, hogy magához ragadt és átölelt egy olyan terhet, amellyel mi, a
család, nem is tudom, hogyan birkóztunk volna meg. Igazából még most is mi
vagyunk a megajándékozottak, a megkíméltek, a „nyertesek”. Ez is értünk
alakult így. Jézus még ezt is vállalta… Ez még átélhetőbbé tette a nagycsütörtök, nagypéntek fájdalmát, de tudjuk, enélkül a húsvét vasárnap is üres, értéktelen lenne. Ugyanakkor mélyen hisszük azt is, hogy ajándék vendég kisbabánk egyszerűen „csak” visszament, és majd találkozunk vele egyszer!
De nem hagyhattam, hogy a történet így érjen véget, kellett egy kézzelfogható, emlékké tehető mozzanat, ami az elbúcsúzást, az elengedést konkréttá tegye a család apraja-nagyjának.
Így hát annak az egyszervolt nagyböjtnek a végén, nagypéntek ködös,
borongós szomorúságában vásároltam egy héliumos lufit. Karomra kötve
egészen hazáig sétáltam vele, és tudatosítottam azt a kapcsolatot, ami ehhez a
magzathoz kötött. Az örömemet, a félelmeimet, a terveket. Ahogy lépteim
közben ugrabugrált a madzagon és szabadulni próbált a lufi, úgy értettem
meg, hogy van, ami megtörténik, úgyis, ha én nem akarom. Aminek az a célja, hogy elköszönjön tőlem, az el fog köszönni. Ráébresztett, milyen fontos,
hogy 6 hetet szinte csak azzal töltöttem el, ami még annyira bizonytalan, ami
még bárhogyan lehet, ami még NINCS és ez alatt kevésbé foglalkoztam
azokkal, akik MOST és ITT VANNAK, körülvesznek, akik már most életem
részei, akiket ajándékba kaptam, és akiknek örvendezhetek. Az igaz mese
tanulságát, ezt a felismerést mélyen szívembe zártam, bár a gyászt és elengedést még fel kellett dolgozzam magamban. Otthon aztán megkértem mindenkit, hogy írjon, rajzoljon a lufira valamit, amivel szeretne elköszönni a kistesótól, merthogy ő visszaröppent a mennyországba és ezt a lufit utána küldjük
és akkor az üzeneteinket majd megkapja. Mikor kész voltunk, együtt kimentünk az udvarra, és elengedtük az amúgy is izgő-mozgó, felfele kívánkozó
lufit. Hosszan néztünk utána, ahogyan a szél átölelte és ő gondolkodás nélkül
indult egyre fentebb, egyre messzebb tőlünk és egyre közelebb az éghez. Egyre kisebb folttá vált, majd egy pici pont lett. És már nem is láttuk. Ez lett hát a
mesém végén is a pont.
Csodálatos ötösünk azóta sokkal több időt szán az ITT és MOST, a létező,
a már meglevő kincseink, örömeink, együttléteink, közös dolgaink, csodáink
felfedezésére és megélésére, és ettől gazdagabbá és többé váltunk és válunk
mindannyian.
Aki nem hiszi, járjon utána.
Balázs-Kercsó Eszter
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A legjobb tanító néni
Nyáron a teraszon ültünk és beszélgettünk Mamival. Kértem, meséljen gyermekkoráról kíváncsi voltam, hogy amikor ő kicsi volt milyenek voltak a tanító nénik. Nagyon szívesen tette, mert, egy csodálatos tanítónénije volt, akit
Gitta néninek hívtak.
Tanító néni volt, de sokkal több annál, mint egy igazi jó édesanya. A délelőttök természetesen tanítással folytak, de gyakran töltötték nála a délutánokat
a családi házánál. Gitta nénit mindenki nagyon szerette akár jó tanuló volt
akár kevésbé okos. Mint a kiscsibék, mindig körülötte voltak még a szünetekben is. Pár rövid történet az együtt töltött időkről.
Ősszel történt kukorica szedés idején. Akkor még kézzel törték a kukoricát. Megkérte az osztályt, hogy délután látogassák meg őt és segítsenek kukoricát fosztani. A kukorica a pajtában volt, oda bementek és ott fosztották le a
kukoricacsuhéját. Ebből lett egy óriási halom azután ebben bukfenceztek
hempergőztek, nagyon jól szórakoztak, aztán jött Gitta néni és hozott nekik
házi süteményt.
Téli délutánokon táncot és színdarabokat tanított nekik, amihez a ruhákat
is ő varrta. Azután különböző alkalmakor ezeket előadták a művelődési házban. A táncainkhoz, műsorainkhoz ő adta a zongorakíséretet.
Anyák napi ajándékaik készítésében is nagy segítségünkre volt. Szinte
végtelen a történetek száma…
Akkor Mami egy álmát mesélte el. Akkor már negyedik osztályos volt rövidesen el kellett búcsúznia a szeretett tanító nénitől. Egyik éjszaka arra ébredt, hogy nagyon sírt és csupa könny volt a párnája. Azt álmodta, hogy Gitta
néni már nem tanítja őt, és ettől nagyon szomorú lett. Alig tudott megvigasztalódni.
Teltek az évek, de a kapcsolat megmaradt. Lehet, hogy ezért lehet, hogy
nem, de az én Mamim is tanító néni lett. Ugyanabban az iskolában tanított,
ahova ő is járt Gitta nénijével együtt. Mondanom sem kell, hogy itt is nagyon
sokat segített neki. Minden osztálytalálkozójukra elment, ahol mindenkit a
nevén szólított. Nagyon jó mulatság volt és jókat táncoltak együtt.
Hat évvel ezelőtt sajnos örökre el kellett búcsúzniuk. Érdekes, hogy Mami
annak a háznak a helyén épült társasházban lakik, amely annak idején Gitta
néni szülőháza volt. Mindig nagy szeretettel gondol és emlékezik rá, a mindig
vidám jószívű szeretetteljes tanító nénire.
Barna Bolda
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Bepalizva
Dédipapám kötélgyártó mester volt. A kötél készítéséhez valakinek hajtani
kellett egy nagy kereket, ezért az én nagymamámnak sokszor kellett segítenie
már 10-11 éves korától.
Ha nem túl szoros kötél készült, akkor könnyen tekerte a kereket, csak
kicsit unalmas volt.
Egy alkalommal az udvaron dolgoztak, amikor a ház előtt ment el nagymamám egyik osztálytársa, Pali, aki az osztály egyik legerősebb diákja volt és
ezt gyakran a többiek orra alá is dörgölte. Beköszönt a kerítésen és szerette
volna ő is megpróbálni a kerék hajtását. Mamám szívesen átengedte neki, de
dédipapám jól megviccelte a fiút: mikor Pali kezdte hajtani a kereket, jó szorosra fogta a szerszámot, amivel ő dolgozott, és így annyira nehéz lett tekerni
a kereket, hogy Pali nem is tudta megmozdítani.
Dédipapám mondta ekkor: -Gyere lányom, Erzsike!
Mamám is csodálkozott, mert ő meg simán megtekerte. Szegény Pali
elszontyolodott, de mondta neki a dédi, hogy ezt sokat kell ám gyakorolni,
azért megy jobban a lányának.
Este dédipapám elmesélte a kislányának, a mamámnak, hogy hogyan is
történt a dolog, de Palival nem beszéltek róla az iskolában, mert a nagymamám akkoriban nem hozta szóba, és Pali sem említette, biztosan szégyellte.
Mamám a 30 éves osztálytalálkozójukon világosította fel Palit arról, hogy
mi is történt valójában.
Barna Kolos

Az ajtó
Nagy családunk van és legidősebb gyerekként mindig szerettem volna hamar
önállósulni, s erre kiváló alkalomnak tűnt, hogy egy másik városba megyek
az általános iskola után továbbtanulni és akkor kollégiumba költözhettem
volna. Mindazonáltal városunkban több kiváló gimnázium közül is választhattam, maradtam hát a szülői házban.
Édesapámnak gyerekkorában azonban nem adatott meg az a lehetőség,
hogy otthonról járhasson iskolába, ezért ő kollégiumban lakott tanév közben.
Egyházi iskolába járt, ahol szigorúan vették a nevelésüket, kötött rend szerint
éltek, be volt osztva minden percük. Kollégiumi nevelőik és iskolai tanáraik
egy része egyaránt pap volt. A kollégiumban négyen voltak egy szobában és
mivel heves kedvű fiatal emberek voltak, sokszor csapta be a „huzat” az ajtókat, amikor ők természetesen a közelben sem voltak. Szép nagy, régi fa ajtók
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voltak, súlyosan, hatalmas robajjal tudtak bevágódni. Szerencsétlenségükre
épp az ő emeletükön volt a szobája a nevelőjüknek, Lajos atyának, aki rendszeresen figyelmeztette őket, hogy finoman csukják be az ajtót. Történt egyszer, hogy édesapámék iskolába sietvén megfeledkeztek magukról és jó nagy
lendülettel nekiengedték az ajtót, aztán nyakukat két válluk közé húzva néztek Lajos atya szobája felé, de ő nem jött ki és nem szólt rájuk. Azt gondolták
hiszékenyen, hogy ezt megúszták. Eltelt az egész nap és mikor a fiúk visszaérkeztek szobájuk elé, csodálkozva látták, hogy arról eltűnt az ajtó. Átmentek
Lajos atyához és illedelmesen megkérdezték, hogy hová lett az ajtajuk és
megtudták, hogy Lajos atya leszereltette a nap folyamán, mivel nem tűrte
tovább, hogy a folyamatosan puffanásokat. Egy hét és jó néhány vers megtanulása és felmondása után kapták vissza. Egy életre megtanulták a leckét.
Mivel három testvéremmel élek együtt, így nálunk sem ritkák az ilyen esetek (na nem az ajtó leszerelések) és ilyenkor apukám mindig felidézi ezt a ma
már viccesnek tűnő, ám tanulságos történetet, ilyenkor elég csak annyit mondania: nehogy úgy járjatok, mint én az ajtóval!
Barna Kornél Benedek

A lovaglás
Dédipapám, - nevezzük Pistának, hisz valóban ez volt a neve- árva gyerek
volt, ezért 6 éves korában nevelőszülőkhöz került, akiknek volt egy hasonló
korú fiúgyermekük, így együtt nevelkedtek. Talán nem mindenkinél történik
így, de náluk a saját gyermek más elbánásban részesült. Ennek ellenére Pista
szerette, tisztelte nevelőszüleit, hálás volt a betevő falatért, és az ágyért, ahova pihenőre térhetett. Felnőtt korukban is tartották a kapcsolatot, naponta
mentek hozzájuk, mert tőlük vették a tejet. Ebből ki is derül, hogy a nevelőszülők állattartással, földműveléssel foglalkoztak. Pistának már 8 éves korától
mennie kellett velük a mezőre, és a neki kiszabott munkát elvégezni. Ha sok
dolog volt a földeken, akkor még az iskolából is kivették, hogy segíthessen,
pedig nagyon okos fiú volt, de így nem tanulhatott rendesen.
A mezőre lovaskocsival jártak dolgozni. Két szép ló húzta, mert János bácsi (a nevelőapa) nagyon szerette a lovakat, jól tartotta, gondozta őket, addig
ő maga nem ment vacsorázni, míg a lovakat el nem látta hazaérkezés után.
Pista mindig ámulattal nézte őket, és azon álmodozott, hogy de jó volna meglovagolni egyiket. Persze szóba se merte hozni, mert tudta, hogy úgysem engedné meg János bácsi, annál sokkal jobban féltette őket.
Egy nap már estefelé sok elfoglaltságuk volt a szülőknek (fejés, etetés),
amikor eszükbe jutott, hogy valamit még be kellene hozni a mezőről. Ugrasztották hát Pistát, hogy fogja be az egyik lovat, és menjen ő. Nem kellett
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kétszer mondani (persze nem is vonakodhatott volna megtenni, de ennek a
feladatnak örült a gyerek), gondolta Pista, itt az alkalom, hogy lovagoljon.
Már jól kint jártak a faluból, amikor az istrángot megkötötte a szekérhez, és
hátulról felkapaszkodott a ló hátára. Nagyon tetszett neki a lovaglás, míg
egyszer csak a ló megijedt valamitől, és vágtába kezdett. Pista nyereg híján
lecsúszott a ló oldalán, de szerencsére meg tudott kapaszkodni az istrángban.
A ló vágtatott, ő meg alig bírta tartani magát. Már azt gondolta, hogy itt fog
meghalni, ha véletlenül elereszti a kötelet, bekerül a ló alá, majd a szekér is
még átmegy rajta. Utólag úgy mesélte, hogy az őrangyala ekkor odaállt a ló
elé, mert az egyik pillanatról a másikra, megtorpant, és ő vissza tudott ülni a
szekérre. Akkor vette észre, hogy a rémült vágta közben a szekérrel letarolta a
szomszéd búzájának egy részét. Nagyon szégyellte, de sietnie kellett felrakodni és indulni haza, meg egyébként sem tudott volna mit csinálni a fekvő
búzával, így hát elhallgatta, de még idős korában is bántotta a lelkiismeretét.
Otthon nagyon csodálkoztak, hogy miért van a ló úgy kimelegedve, de annyiban maradtak, hogy sietett még sötétedés előtt hazatérni.
Ezzel a kalanddal véget is értek Pista lovagló leckéi, többet nem próbálkozott vele.
Házasságkötése után sokat foglalkozhatott lovakkal, mert apósa olyan
földműves volt, aki maga is szerette a lovakat, több is volt neki, adta-vette
őket, ahogy egyiket-másikat jó formába hozta, új gazdát keresett neki.
Dédipapám, bár ő iparosmester lett, sokat segített a lovak körül, mert apósának saját fiait nem érdekelték ezek a pompás állatok. Sokszor mondta is
Dédipapámnak az apósa, hogy ha neki ilyen fia lenne, be jó is lenne!
Barna Rozália

Vannak még csodák
Az aranyló sugarakba öltözött, csillagszemű május idén is tündöklő arccal,
úton-útfélen nyíló virágszirmokkal készült a közelgő anyák napjára. Még
a komor arcú bírósági épület átriumszerű, kicsiny oszlopos udvarát, ahol a
napfény is csak bírósági végzés engedélyével időzhet, jázmin és orgonaillat
bűvös elegye lengte körül. Ida, a béke és nyugalom ritka pillanatát kihasználva, a múltba merengett. Egy húsz évvel ezelőtti boldog anyák napi koncertre
gondolt, ahová Kovács Kati személyes meghívására az akkor tizennyolc éves
lányával, Beácskával érkezve érezhette magát utoljára igazán sikeres, boldog
anyának. Még a szíve is belesajdult, amikor élete egyik legcsodálatosabb
pillanatára gondolt. Szinte a mennyekben járt a gyönyörűségtől, amikor a
személyes jó barátjuk, a kivételes hangú, sikeres énekesnő az „Úgy szeretném
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meghálálni…” című dala alatt az ő kis félárvája könnyes szemmel megszorította az öblös szék karfáján nyugvó kezét. Ó, mily kegyetlen az élet! Evelin,
aki egykor a szemefénye volt, aki ma valahol a távoli Amerikában él, a nevezetes koncert után alig két hónappal, félreértve egy férfi baráti közeledését,
végleg megtagadta. Elengedte az őt felnevelő, megfáradt anyai kezet. Máig
fülében dobolnak vádló szavai:
- Elárultad a halott apám szerelmét! Mától nem vagy az anyám! Gyűlöllek! Engem többé nem látsz! Kicsi nekem ez az ország, nem akarok veled
egy levegőt szívni! – merengett szomorúan…
- Ida, kérem, volna kedves befáradni hozzám? Diktálni szeretnék!
- Természetesen, bíró úr! Azonnal jövök – válaszolt, de mert néhány perc
múltával sem érkezett meg, a bíró úgy döntött, személyesen fogja megsürgetni. Döbbenten látta, hogy a szorgalmas titkárnő ájultan hever a padlón.
- Mentőt, mentőt! Azonnal hívjanak mentőt! – kiáltotta kétségbeesetten,
mire a környező irodákból odasereglettek közül az egyik ügyvéd, félretéve
csodálkozását, elkezdte az ájult titkárnő újraélesztését. Rohammentő vitte
a beteget a sürgősségi klinikára, ahol végül megállapítást nyert, hogy az
ötven éves asszony sajnos kómába esett.
Teltek, múltak a hónapok. Lassan az ősz is beköszöntött. A falevelek megsárgulva, bánatosan szállingóztak a megfáradt őszi napsütésben. A remény
fonala - akár a napok hossza - egyre rövidült. A fák fázós ágai fölött
gyászruhás varjak károgtak, mintegy előhírnökei a könyörtelen közelgő,
rideg télnek.
Ida mit sem érzékelve a külvilág történéseiből mozdulatlanul, sápadtan
feküdt. Mindennapos, egyedüli látogatója csupán a megtört szívű édesanyja, Éva volt. Megtöpörödött, kicsinyke énekesmadárként ismerős gyermek
rigmusokat skandált, vagy épp édes hangú dallamokat dúdolt. Máskor
a lánya által annyira kedvelt női magazinok lapjain megjelent írásokat
felolvasva próbálta lányát visszaterelgetni az élet kanyargós ösvényeire.
Mindhiába.
- Van még remény, doktor úr, ne kíméljen, mondja meg az igazat őszintén,
felébredhet még a kislányom valaha a kómából?
- Sajnos nem sok, Tóth néni. Amint azt már említettem, az ön lánya egy
kisebb infarktus utáni újraélesztés után került kómás állapotba. A kómából
a betegek többsége néhány nap után sikeresen visszatér az életbe. Vannak
azonban olyan esetek, amikor a beteg vegetatív állapotba kerül, amelyből
az idő elteltével csökkenő eséllyel lehet kikerülni. Bár a légzési funkciókat
a lélegeztető géppel egy ideig még fenn tudjuk tartani, infúziók segítségével pedig a többi szerv működését is megoldhatjuk, de a gyógyítás folyamatát a beteg eszméletlen állapota miatt nehéz teljes körben kontrollálni.
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Ahhoz, hogy az ön lánya kijöjjön a kómából, valóságos csodának kellene
történnie. Egy idő után sajnos a beteg szervei oly mértékben károsodnak,
hogy le kell kapcsolnunk a lélegeztető gépről.
- Én már, drága doktor úr, aki alig négy éve temettem el a másik lányomat,
bocsássa meg nekem a jóisten, nem hiszek a csodákban.
- Részvétem, Tóth néni! Egy gyermek elvesztésénél még én, a sokat látott
orvos, sem ismerek nagyobb tragédiát! - búcsúzott az éppen távozó édesanyától.
A szomorú beszélgetés után alig fél órával a folyosóról zűrzavar hangjai szűrődtek át az üvegfalon.
- Ezt nem tehetik meg velem! Hónapokat vártam ebben az átkozott vírus
helyzetben arra, hogy átrepüljek az óceánon a beteg anyámhoz! Én ugyan
el nem mozdulok innen, amíg az anyámat nem láthatom!
- Értse meg, asszonyom! Itt tilos a látogatás!
- Mi ez a patália, Gizi nővér? – lépett ki a folyosóra a főorvos.
- Ez a hölgy, megszegve a látogatási tilalmat, erőszakkal be akar menni a
hatos szobában lévő kómás beteghez. Szóljak a biztonságiaknak?
- Nem szükséges, Gizi nővér! A kegyelet néha felülírja a szabályokat! Öltöztessék be védőruhába a kómás betegünk lányát! Fertőtlenítés után engedjék be a beteghez. Hadd búcsúzzon el szegény az anyjától! Hagyják
őket egyedül! Maga pedig vigyázzon, ne háborgassa őket senki!
- Igenis, főorvos úr! – hebegte az ápolónő. - Jöjjön velem…!
A főorvos visszatérve a napi teendőihez elmerengett. Néhány hónappal ezelőtt, amikor a kómás beteget behozták, annak édesanyja, Tóth néni, mintha
említette volna, hogy a lányának él egy lánya Amerikában, aki egy félreértés
miatt megtagadta az anyját. Azóta sem tudnak felőle semmit…
Délután kettő lehetett, amikor az ebéd utáni csendet egy angyali hang varázsa rázta fel…
„Úgy szeretném meghálálni, vagy legalább megpróbálni, mit értem tett erő
felett az én anyám…”
Gizi nővér rontott be az orvosi szobába.
- Főorvos úr! Jöjjön gyorsan, a kómás beteg felébredt!
Nos, – pattan fel mosolyogva a főorvos, – az Isten útjai kifürkészhetetlenek!
Vannak még csodák!
Báthory-Majzik Ilona
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Bárándi képek

Mikor gyermek voltam, álmodtam nagyokat,
gazdag, boldog jövőt, autót, toronyházat.
„Nagyravágyó gyerek” – mondták rám a nagyok.
Biztos voltam benne, tudom, mit akarok.
Teljesült az álmom, szép jövő utolért,
sóvárog vén szemem meszelt házfalakért.
Vágyom a nagy gödröt, kiütőt, bújócskát,
barackfa tetején zsíroskenyértortát!
Nyári eső után sártengerre vágyom,
libát legeltetni elhullott kalászon.
Vágyom tejért menni álmos faluvégre,
boldog sorban várni bárándi kenyérre.
Deszkapadban ülni, mezítlábas mellett,
öreg tanítómtól kapni egy tenyerest.
Nagyanyám szidását, ahogy velünk pöröl:
– Haszontalan kölykök, üres már a vödör.
Apám büntetését jaj de nagyon vágyom,
ó jaj, csak még egyszer sarokba állítson!
Boldog gyermekkorom vissza sosem kapom,
nagyravágyó lettem, most már nem tagadom.
Báthory-Majzik Ilona

A fűrészmalom hattyúdala
Anti jókedvűen, fütyörészve nézte, hogy sifitelnek a járomba fogott fűrészlapok le, s fel, hogy „nyeszetölik” a rönköt, ami a karikáspadlón halad alázatosan előre, mint halálraítélt a vesztőhelyre, hogy deszka legyen belőle. Első
komolyabb megbízatása volt, igaz, édesapja nem messze, egy másik „cimboránál” segédkezett, vágatták a jóval vastagabb rönköket. Ezek, amivel megbízták, vékonyabbak voltak, a járom a fűrész lapokkal apró deszkára állítva, a
laj, a segédárok, ahonnan a hajtókerék táplálkozott, háromnegyedre töltve,
ennyi is elég volt a megfelelő vágás sebességhez. A tizennégy éves fiú már
két éve ismerkedett az ősi székely fafeldolgozással, a deszka vágással, s most
43

egy aránylag könnyű feladatot kellett megoldania, ott álldogált a capira támaszkodva, aminek a vaskos nyele majdnem ütötte az ő magasságát. Ez volt
az a szerszám, amivel könnyebben lehetett „terelgetni” a rönköket, akár a
kupacra, akár a karikás padlóra. Mélyen beszívta a friss tavaszi levegőt, ami
összekeveredett a fűrészmoszt gyantás fenyő illatával, ami nagy nyugalommal töltötte el, szeme a lapokon, nézte, hogyan nyeszetölik (erre a gondolatra
elmosolyodott, mert sokszor hallotta a nagyapjától, s erősen tetszett neki!), a
rönköt, ami lassan haladt előre. Már megszokta, hogy apránként minden férfimunka lassan kitárul előtte, édesapja bevezette a rejtelmekbe, s azon kapta
magát, hogy várja az igazi tavaszt, amikor megfoghatja az eke szarvát, mert
elég erősnek érezte magát, aztán jövőre talán a havasokra is felmehet a férfiakkal fát dönteni. Ez igazából a férfimunka, a dermesztő hidegben kivágni a
lebélyegzett fenyőket, mert a szerszámfát csak téli hónapokban, háromnapos
újság után, rögtön holdtölte előtt kellett kivágni, lehetőleg januárban, vagy
februárban, a mínusz huszon-harminc fokos hidegben, amit a tél rácserdített a
Székelyföldre. Utána le kellett szállítani a fűrészmalmokhoz, lehántani a kérget, úgy pakolni, hogy ne vegyüljön össze a cimborához tartozó többi tulajdonoséval, volt munka bőven. Aztán várni a hóolvadást, amikor a Láz-, a
Kicsi-Homoród-, s a Csonka pataka akkorára nő, hogy el lehessen indítani a
vágást, mindezt idejében befejezni, mert kezdődik a mezei munka… Merengéséből furcsa zaj hozta vissza a valóságba, olyan volt mint az átvonuló repülőrajok a háború alatt, csak kicsivel halkabb volt ez a hang, fellépett a laj magas peremére, hogy kilásson rendesen az erdei útra, s akkor megpillantotta a
fekete, bogárhoz hasonlító autót, ami olyan volt mint a német tiszteké. De
most nem tisztek szálltak ki, a háborúnak hála Istennek már lassan négy éve
vége, hanem öltönyös, „rendruhás” emberek, négyen, körbevigyázkodtak,
aztán ahogy meglátták, elindultak feléje. „Mi a fenét keresnek ezök itt,
édösapám sincs elé, no nem baj, eligazítom őköt” gondolta, s akkorra odaértek, s egyikük olyan fokhegyről megkérdezte:
- Te kölyök, mit csinálsz te itt?
Elöntötte a pulykaméreg a kamaszodó fiút, „mit kölyökezik itt ez a dagadt
embör, azt hiszi, ha igy kiőtözött, beszélhet így velem, nálunk csak viccösön,
s bizalmason mondanak ijent, s azt es ritkán”, hát dacosan rávágta:
- Pétör Antal vagyok, s deszkát vágok, nem lássák?! - csattant a hangja,
mert tanulta, hogy előbbször bémutatkozunk, s utána kérdözünk! A kérdező személy meglepődött a határozott fellépésen:
- Aztán apád hol van? - s vizslatták tovább a működő fűrészt, s a nagy
rönkrakást.
- Ott fejjebb a harmadik cimboránál, nagybátyámnak segít! - így Anti.
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- Tudod-e, hogy nem szabad a fűrészmalmokat működtetni? - s közben
hátrafordult a többiekhez, akik csak álldogáltak, s hallgattak, csak a szemük járt, mint az asztalfiókja, s idegen nyelven mondott nekik valamit, no
persze, tudatosult Antiban, „rományul karattyol, akkor ez es egy húron
pendül a kommunistákkal, franc a belibe!”, kezdett derengeni, mit suttogtak, hogy elveszik az erdőket…
- Osztán métt ne szabadna, a fűrész a miénk, a fát es a mű erdőnkből vágták édösapámék a télön, senki nem tíltotta - érvelt Anti, de rögtön megkapta a választ:
- Az új törvény szerint az erdő az államé, akárcsak a fa, a fűrészmalom, mi
rendelkezünk felette, ti már nem használhatjátok! - jött a szentencia, s Antiban fortyogni kezdett a méreg, „mi az, hogy nem használhassuk, hisze a
miénk, jól néznénk ki, hogy elvegyék, s a hegyen túlról hozzanak valami
idegönyököt, hogy ők vágják a deszkát a mű tőkénkből az államnak” - s az
idegen folytatta:
- Állítsd le a fűrészt, ez parancs! - s Anti tudta, nem ellenkezhet, nem
feszítheti a húrt.
- Minnyá, csak eppe ezt még kijáratom, ejsze megengedik, félmétöröcske
az egész.
Aztán mikor a tőke deszkákra húllott, Anti leállította fűrészt, s azok négyen
összedugták a fejüket, egyikük elment a kocsihoz, s egy hosszú vastag zsinórral tért vissza, amivel lekötötték a jármot, s valami pecsétet is rányomtak.
Fenyegetően végigmérték Antit, azt sem mondták, hogy bükkmakk, s távoztak. Bévágták magukat a kocsiba, s mentek a többi fűrész felé. Anti megvakarta a fejét, mit csináljon, legjobb lesz megvárni az édesapját, járt az esze
mint a motolla, kereste a megoldást, közben majdnem futva jött az apja, mérgesen, s kérdi Antit:
- Jártak-e itt?
- Hogyne jártak vóna, azétt állok, nézöm a szép nyakláncot, amit a járomra
akasztottak! - így Anti, s ahogy elhallgatott, látták, hogy a kocsi visszafelé
tart, s elporoz a falu felé.
- No, édösapám, fűrészöljünk tovább, ezök ma úgyse jönnek vissza, a fa a
miénk, a fűrész es addig, míg hivatalos papír nem jön, osztán métt hagynók az államnak, lessz neki elég eztán! - ágaskodott a vírtus Antiban.
- De baj lehet, met ládd-e, lepecsétölték! - így az apja.
- Sosztán, azt a víz es elszakaszthatta, met nagy vót a folyása!
Erre kicsit felengedett apja arcán a feszültség, s a méreg, elkacagta
magát, egy csapással elvágta a zsinórt, s folytatták a munkát… az utolsó
vízifűrészen kivágott deszkagyártást… 1948-at írtak, s azóta sok évtized
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eltelt. Megszűntek a cimborák, a fűrészmalmi közösségek, s nem nyeszeteltek
többé a fűrészlapok a járomban…
Gyermekkoromban, a hatvanas években még imitt-amott látszottak az
egykori fűrészmalmok romjai, illetve csak a mohos, rothadófélben lévő karikáspadlók, letűnt korok szomorú, szép emlékei…
Magyarázat: a „cimbora” az egy fűrészmalmot üzemeltető család, családok, vagy rokonság megnevezése.
Álljon végezetül egy pár cimbora-család megnevezése a teljesség igénye
nélkül, hogy legalább ennyi maradjon emlékül:
Balázsok fűrésze
Dónátok fűrésze
Bandi-fiak fűrésze
Elekesek fűrésze
Benedekek fűrésze
József-fiak fűrésze
Bírók fűrésze
Lőrinczek fűrésze
Both-ok fűrésze (több is!)
Péter-fiak fűrésze
Benedek M. Elek

Az univerzum rendje
Állunk megilletődötten szeptemberben a pécsi köztemetőben dédöregapám
sírjánál. Férjem, lányom, kedvese és én. Végigsimítom a bágyadt őszi napfénytől langyos sírkövön a kopott feliratot:
Felejthetetlen férj és édesapa
VANYA JÁNOS
1889 – 1963
Béke poraira!
Milyen kiszámíthatatlan, furcsa dolgokat produkál az élet. Dédöregapám
Tardoskedden született, a mai Szlovákia területén, ahol én is élek a családommal. Parasztgyerek volt, de műbútor-asztalosinasnak állt, és dolgozott
mesterével a tardoskeddi templom Szent József-oltárának faragványain. Egy
aprólékosan mintázott képkerete ma is ott lóg anyámék nappalijának a falán,
igazi remekmű. Szakmáját mégsem folytatta, helyette földjein gazdálkodott.
Nagyon szerette a lovakat. Rossz idő esetén inkább maga húzta a szekeret,
hogy kímélje őket. Állítólag sosem káromkodott, ha feldühödött, így szokott
kifakadni: „Azt a micifixjét nékije! “Párjával mezítláb ment a paphoz. Vagyonosabbként otthon tiltották neki a szegény lányt, így eldugták a csizmáit, hogy
ne tudja elhagyni a házat. Hát ment mezítláb. És elvette Major Annát, akivel
kilenc gyerekük született, bár közülük öt még csecsemőkorban meghalt.
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A háború után, amikor jött a kitelepítés, Bonyhád mellé kerültek egy tanyára, Ladományba. Itt okozták halálát a lovak, melyeket annyira szeretett.
Megriadtak valamitől, dédöregapám leesett a bakról, gerinctöréssel a pécsi
kórházba került, ahol hamarosan belehalt sérüléseibe.
Felesége ezek után nem találta a helyét Magyarországon. Rengeteg ügyintézésbe tellett, hogy visszakerülhessen lányához a Felvidékre - akit családjával korábban Csehországba deportáltak, mivel szíve szeretett szülőfalujába
húzta. Kétéves koromban épp rám vigyázott, aki a bilin ültem a konyha közepén, amikor mellém zuhant a padlóra. Így ő a tardoskeddi temetőben fekszik.
Állunk a pécsi köztemető X-es parcellájának 21. sorában, közvetlenül a
katonasírok mellett. Ez a 314 km távolság elviselhetetlenül szomorú. „Míg a
halál el nem választ…” Egy ilyen élet után még csak nem is fekhetnek egymás mellett. A felejthetetlen férj és a feleség, aki kétévente szült neki. Mert
Benešék úgy döntöttek, ahogy. Hogyhogy azok után sem „kélt káromkodni
kedve “Vanya Jánosnak? Én bizony elmentem Kassára, hogy leköpjem az
épületet, ahol a Kassai kormányprogramot aláírták.
És legközelebb egy kevés földet is viszek dédöreganyám tardoskeddi sírjáról Vanya János pécsi sírjára. És fordítva: hozok onnan a dédire, akinek mindössze asszony nevét vésték ki aranybetűkkel a fekete márványra:
Itt nyugszik Istenben megboldogult
Vanya Jánosné
1893 - 1975
Mostanság gyakran utazunk oda. Lányom a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán tanul pszichológiát. Párja pécsi.
- Rengeteg fura véletlennek kellett megtörténnie sok ember életében, hogy
mi négyen itt álljunk – sóhajtok.
- Vagy semmi sem véletlen – vonja meg vállát húszéves lányom, – és azért
történt pontosan minden így, hogy mi négyen most itt állhassunk.
Hm. Hát ilyen, amikor az univerzumban egy pillanatra épp helyreáll a rend?
Benkő Tímea
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Jó tett helyébe
Szemüveges család vagyunk. Egyik meghatározó gyerekkori élményem, hogy
félévente szemészeti kontrollra kellett mennünk és órákig várakozni egy zsúfolt, ablaktalan folyosón, hogy aztán mindig megkapjuk a diagnózist: nekem
bizony nem kell szemüveg, holott néhány ilyen év után már kifejezetten vágytam rá. Anyukám kisgyerek kora óta hordja, minden fényképen van rajta,
számomra a szemüveg hozzá tartozik az ő arcához. Régebben, amikor a
nagymamánál nyaraltam, ha nagyon kutattam, akkor találhattam is a fiókok
mélyén emlékbe eltett pici szemüvegeket, néha felpróbáltam őket és vaksin
pislogva büszkén támolyogtam ki a konyhába a nagymamához megmutatni
magam, aki persze megdorgált, hogy tönkreteszem a szemem, de közben a
konyharuhába temetkezve jót mulatott rajtam. A gyúródeszka mellett állva
elmerengve nézett ki az ablakon az udvarukban parkoló száz meg száz biciklire és így kezdte a meséjét: pont egy ilyen napon történt…
Nagyszüleim háza egy kisalföldi város kellős közepén állt és hatalmas udvar
tartozott hozzá. Akkora udvar, ami manapság már-már elképzelhetetlen egy
város közepén, főleg abban a hegy lábánál fekvő, szűk és meredek utcákkal
tűzdelt városban, ahol most élünk. Nálunk közterek is kisebbek, mint amekkora a nagyszüleim udvara volt akkoriban. Talán furcsának is tűnhetett volna,
hogy minek nekik ekkora terület, de senki nem csodálkozott, mert nagyapám
kötélgyártó mester volt és a hosszú kötelek elkészítéséhez hosszú területre
volt szükség. Az udvart széltében azonban nem használták ki, az ott állt üresen vastagon leszórva kaviccsal. A környező falvakból akkoriban sokan jártak
nagyapámhoz kötelet vásárolni, hisz a falusi házaknál tartott szarvasmarhákat,
lovakat valamivel meg kellett kötni a jászolhoz. Egyik alkalommal megkérdezte a mestert az egyik vevője, hogy ott hagyhatja-e az udvarban a biciklijét,
amíg elmegy a piacra, ami szintén a város közepén volt, nem messze
mamámék házától, hogy ne kelljen ott a sorok között tologatnia vagy az utcán
hagynia. Persze - felelte nagypapa, - döntse csak hátul a falhoz, ott nincs útban. Ennek a nagyszerű lehetőségnek aztán híre ment, és egyre többen jöttek
betenni a biciklit hozzájuk. Napközben, főleg a nagypiac napján csütörtökönként százszámra álltak ott a kerékpárok a kerítésnek vagy a szemközti házfalnak és egymásnak döntve szép katonás sorban.
Kora reggel óta gyülekeztek a kerékpárok, ezért nagymama korán kelt,
hogy kinyissa a kaput és késő délután hajtott el az utolsó, olyankor lehetett
bezárni a kaput. Mire én reggelente felkeltem, a biciklik már ott támasztották
egymást. Délután kiültem a kis sámlimra a házunk mellé az árnyékba és
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figyeltem hogyan jönnek a népek és viszik a saját kerékpárjukat. Érthetetlen,
varázslatos táncnak tűnt számomra ez a művelet, sokszor kérdeztem nagypapát, hogy honnan tudják az emberek, hogy pont melyik az övék, - az én szememben mind egyforma fekete vasparipa volt bőr nyereggel. Szinte soha
senki nem tévesztette el, mindenki tudta hol az övé, gond nélkül kiemelte.
Egyetlen egyszer fordult elő, hogy valaki dolga végeztével nem találta a sajátját, úgyhogy várakozott, addig elbeszélgetett a háziakkal, a nap végén egy kerékpár ott maradt. Gondolták, hogy valaki elcserélhette véletlenül, és tényleg
úgy történt, egy óra múlva hozta is vissza egy fiatalember. Kiderült, hogy az
édesanyja biciklijével jött el reggel, és nem ismert rá, amikor elvitte délután.
Már reggel tudta mindenki, hogy hova kell tennie a magáét, ha korábban
akar elmenni, vagy hogy kik támaszthatják egymásnak a kerékpárokat, mert
úgyis együtt végeznek a munkahelyükön. Az újonc parokolók sokszor be is
köszöntek és megkérdezték: Jó napot Pista bácsi! Hova tehetem? és akkor a
papa, mint valami parkolóőr eligazította a zöldfülűt. Egy igazi csoda volt,
koreográfia drótszamarakkal.
Nagyapám egyik barátja gyakran győzködte őt, hogy ebből akár pénzhez
is juthatna, hiszen, ha mindenkitől csak egy forintot kérne egy perselybe, már
több száz forintot kereshetne egy nap, de nagyapám sosem állt kötélnek (pedig abból is akadt bőven a műhelyben), mert azt mondta, hogy ő nem vigyáz a
kerékpárokra, csak a helyet adja, ha pénzt kérne a parkolásért, akkor az további felelősséggel jár, de ő ezt szívességből teszi, nem üzleti célból. Ez így
ment évtizedeken át. Pista bácsit, a köteles mestert mindenki ismerte és kedvelte a városban, mindenkihez volt egy-két jó szava jártában-keltében, a
kötelesmester udvara volt abban az időben a „social media” platform.
Szóval pont egy ilyen napon történt 60 évvel ezelőtt az én kislány anyukám ott sertepertélt a kerékpárok körül, amikor egy nem helybéli védőnő is
éppen bekerekezett az udvarba. A kislányra elég volt csak ránéznie és már
ment is a műhelybe, hogy figyelmeztesse a szüleit, hogy szerinte úgynevezett
rejtett kancsalsága lehet és szemüvegre lenne szüksége. Nagyszüleimnek
addig ezt senki nem említette, hamarosan el is vitték a kislányt szemészhez és
megkapta élete első okuláréját öt évesen és azóta is szemüveges. Szerencsére
eleinte sokat javult a látása annak köszönhetően, hogy korán kiderült a baj.
Mindig mondogatta is nagymamám, hogy jó tett helyébe jót várj!
Dr. Bereczki-Barna Szilvia
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Varázslatos világ: a múlt és a jelen összefonódása
Tanévzáró után hurrá, irány a Mama! Kipakolás, elhelyezkedés, beszélgetés,
és már indulunk is mamival a kertbe, az egyik csodaszigetre. Nagymamám
sokat mesélt a gyermekkoráról, a kerti feladatairól, az udvarukról, a ház körüli állatokról. Most átélhettem vele személyes élményként a meséket.
- Tudod, kisunokám, Ramóna, mikor én annyi idős voltam, mint most te,
nagyon más világ járta. Az emberek ma nem tudják, honnan kerül az élelmiszer az asztalukra, de régen ez természetes volt, mert magunk termeltünk meg mindent. A húsételekhez haszonállatokat tartottunk, a kenyér és
tésztafélékhez gabonát termesztettünk. A lekvár, a befőttek, a savanyúság
készítéséhez a gyümölcsöt és a zöldséget mind a családok termesztették.
Nekünk fogatos lovaink is voltak, amiket a lovaskocsi elé fogtak, azzal
közlekedtünk a tanyáról a faluba. A ló nagy segítség volt a földek megmunkálásában, szántottunk, boronáltunk, fogasoltunk velük.
Míg mami mesél, haladunk a kert felé, utánunk mami szürke, fehér, fekete,
cifra cicái is jönnek. Mindenhová követnek bennünket. Futkároznak, ugrándoznak, megbújnak a már kikelt növények tövében. Ha keresik egymást, közelítenek, és lesből támadnak. Mi pedig jókat derülünk a huncutságukon.
A kertben már sokat veteményeztünk még korábban a tavaszi szünetben.
A hagymát, cukorborsót én rakhattam be a papi által kijelölt ágyásokba. Azóta ezek szépen kihajtottak a földből. Papa sokat öntözte őket, mikor nem esett
az eső. A paprikák és a paradicsompalánták is csodálatosan sokat fejlődtek,
mióta együtt kiültettük őket. Tehát gyönyörűen zöldelltek, növekedtek a növények. Rá is kellett szólni a cicákra, hogy egy kicsit vegyenek vissza a hancúrozásból, mert kárt csinálnak a veteményesben. A cicáknak ez nem volt
komoly megtorlás, mert már futkostak is tovább egyik fáról a másikra. Miután már eléggé elfáradtak, a melegen simogató napocska sugarainál jót pihentek és elszenderedtek. Puszedli nevű kutyus is velünk tartott a nagy kertészkedésbe. Folytattuk a megkezdett munkát, ami abból állt, hogy a növények
körül a földet meglazítottuk, és a gyomnövényeket kiszedtük. Így a haszonnövények jobban tudnak fejlődni és szép egészséges termést hozni.
-Minden háznál neveltek libát, kacsát, tyúkokat, nyulakat, disznót, néhányan
kecskével, birkával, szarvasmarhával is foglalkoztak - emlékezett tovább
mama. Tudod, hogy a gyomnövényeknek is van haszna? A tyúkok, a kacsák
és a libák kedvenc csemegéi. Főleg a tyúkhúrt szeretik nagyon a baromfiak.
Van itt paréj, amit a kocák szeretnek, pillanatok alatt becsemegézik. A csalán
viszont a kacsák és a libák kedvence, a legjobban akkor szeretik, ha összeaprítom, és egy kis darát is keverek hozzá.
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Miután kisebb halom gyom összegyűlt, én nagyon szerettem bedobni a
baromfiakhoz. Ők örömmel rohantak, és hatalmas étvággyal fogyasztották el
pillanatok alatt. Régebben szerettem a tyúkokhoz bemenni, mikor még kisebb
csirkék is voltak köztük. Mára viszont már ők is felcseperedtek, nagy tyúk és
pár harcias kakas vált belőlük. Ezek aztán néhányszor megkergettek. Én pedig
rohantam sikongatva, ahogy csak bírtam vissza a mamához. Ő kitárt karokkal
vigasztalóan fogadott, és lihegve, szipogva nagyon jó volt megpihenni az
ölében.
Régebben volt a mamáéknak kecskéjük is, azért gondoltam rájuk, mert a
kecskekarám előtt mentünk el. Több kecske is lakott itt. A mamám megfejte
őket, és forralás után az unokatesóimmal szívesen fogyasztottuk ezt a tejet.
Egy idő után már csak kettő kecske maradt, az Irma és a Bakesz. Irma tiszta
fehér, Bakesz barna volt. Sokat etettem őket is káposztával, csicsókaszárral,
répalevéllel. Nagyon szerették a papa által levágott kisebb gallyakat is. Cukik
voltak, kár, hogy már nincsenek kecskék.
A kis visszaemlékezés után be is értünk az első udvarra. A kutyus és a cicák kaptak friss vizet. Mama a kerekes kútból húzta fel, majd víztároló
edénybe engedte. Kiskannámat belemerítve öntöttem az edénykéjükbe, amit
jóízűen belefetyeltek. Ez a kerekes kút nagyon tetszik. Körbe van léccel kerítve, hogy a gyerekek és a cicák ne essenek bele. Nagyon mély. Kérésemre
mama megengedte, hogy belenézhessek. Persze szorosan fogott. Utána be is
csukta a rajta lévő kis ajtócskát.
Az asztalon már várt a gőzölgő kakaó és friss vajaskifli.
- Látod, már mi is a boltban vásárolunk, de régen még a lisztet is magunk
állítottuk elő. Édesapám és a nagyobb testvéreim elvetették a gabonát őszszel a megmunkált földbe, és nyár közepére már beérett, le kellett aratni,
be kellett takarítani a termést. A szárba szökkent növény végén a kalászban helyezkedett el az érett búza. Ezt időben be kellett a magtárba juttatni,
mert az egész termés odaveszhetett.
A férfiak, az apám és a bátyáim lekaszálták az érett gabonatáblát. A nővéreim
összegyűjtötték kévékbe, a kévéket nagyobb kupacokba, kepékbe rakták.
Amikor az egész gabona táblával végeztünk, lovaskocsival hazafuvarozta
apám. Otthon nagy vászonra lerakták a kévéket két sorba úgy, hogy a gabonaszemek egymással szembe kerültek. Megkezdődött a cséplés. Erős férfiak
cséphadaróval kiveregették a kalászból a szemeket. Egy másfél méteres kemény fából készült botszerű tárgyhoz bőrrel hozzá rögzítettek egy ugyanolyan kemény fél méteres rudat, úgy, hogy az ütögetés során körbekörbeforgott a hosszabb rúd végén. Így nyerték ki a gabonát a kalászból. Utána rostálták, majd a tiszta búzát elszállították a malomba megőröltetni. Ezt a
lisztet még meg kellett szitálni. A tiszta liszt átment a szitán, a korpa, ami a
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búza héja, az fennmaradt, és a sertések ételébe kevertük. A lisztből készült a
kenyér, általában egy hétre valót sütöttek a parazsas kemencében. Készült
még kifőtt tészta, fánk, rétes és sokféle sütemény is.
A mesének papi vetett véget, felültünk a traktorra, és már pöfögtünk is
Baksa irányába. Először arra gondoltam, hogy papi megviccel bennünket, és
nem is kirándulni fogunk, hanem a szőlőben dolgozunk valamit. Mert a szőlőhegy is a baksai dombon van. Azt is szeretem, ha ott munkálkodunk. Szeretek fent lenni a baksai dombon, messze lehet látni. Nos, végül Baksa előtt
papa elfordította a trakeszt egy másik útra, ami a Magyalok nevű határ felé
vezet. Egyszer csak egy dűlőnél megálltunk, és kérte, hogy csendesedjünk el.
Felhívta a figyelmünket a természet egyik csodájára. Ez a rész védett terület.
Csak néztem, de nem láttam semmit, pedig nagyon meresztettem a szememet.
Papa ezután rámutatott egy nagy dűlőre, és mondta, figyelmesen nézzünk
közvetlen a földterületre, és meglátjuk az itt meghúzódó mezei életet. És igen,
a földből kikukucskáló kis fejeket lehetett látni. Néhol egy-egy állatka egészen megmutatta magát, de villámgyorsan el is tűnt a föld alá. Ámulva és
csodálattal néztük a mezei lakóparkot. Ugyanis ez a rész ürgék által belakott
terület volt. Csak bámulni és csodálni tudtuk az ürgék villámgyors mozgását.
- Régen az ürgéket kiöntötték, mert a húsából finom pörkölt készült - mesélte mami.
Nagyon örültem ennek a tanulságos kirándulásnak. Jó tudni, hogy az emberek
gondoltak az ürgék lakta részre, és nem szántották fel az élőhelyüket.
Remélem, sok ilyen élményben lesz még részem a mamáéknál. Mindig
boldog vagyok, mikor a múlt és a jelen találkozik.
Bertalan Ramóna

Esti beszélgetés nagynénémmel, Katalinnal
Katalin néni, anyai nagynéném, aki gyakran büszkén emlegette felmenőit,
hogy Luxemburgi Zsigmondtól nemesi levelet kapott egyik ősük, mert bátran
harcolt a husziták ellen, esti beszélgetéseink alkalmával tárta fel előttem élete
különböző állomásait.
A háború. az orosz megszállás, az államosítások léleknyomorító sebei
kezdtek begyógyulni, úgy tűnt, helyre rázódik az élet, és ha át is rendeződtek
a viszonyok, kialakult egy új egyensúly. A hatalom igyekezett rendet teremteni – tisztán tartották a várost, naponta járták az öntözőkocsik az utcákat,
utcaseprők szorgoskodtak már kora reggel a hosszú nyelű nyírág seprűikkel.
Szigorú törvényt hoztak a huliganizmus, a csalások ellen. Ez volt a hírhedt
324-es rendelet, mely szigorú börtönnel büntette az üzérkedést, munkakerülést, csavargást, koldulást, prostitúciót, valamint ezen kihágások elősegítőit.
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Rendőrök járták a várost és igazoltatták az embereket az utcán, a cukrászdában, vendéglőben, a mozi pénztár előtt, és aki nem tudta igazolni a munkahelyét, azt elvitték és azonnal elítélték. A rabokat munkára osztották be, főként az építkezésekhez, út- és vasútépítéshez. Verekedésért, rongálásért vagy
hangoskodásért kemény pénzbírságokat szabtak ki.
A hatalom, hogy magára talált, a magyarok és más kisebbségek ellen fordult. Megkezdték az erdélyi városok intenzív románosítását. Orvosokat, tanárokat, gyógyszerészeket és más értelmiségieket okkal-móddal elmozdítottak
az állásukból és helyükbe románokat helyeztek. Katalin nénémet is elérte a
„tisztogatás”, kihelyezték a várostól tíz kilométernyire levő Félix fürdői patikába, majd onnan Barátkára, ami már messzebbre esett Váradtól.
A fürdői patikában hárman dolgoztak: a vezetőgyógyszerész, egy segédgyógyszerész és Katalin. A vendégekre való tekintettel állandó készenlétet,
ügyeletet kellett tartani. Ezt hárman felváltva végezték, a vasárnapokat is
beleértve. Megterhelő, nehéz szolgálat volt, de előnye is adódott a fürdőnek,
mert az igazgatóság ingyenes belépést biztosított nekik a strandra és a
gyógymedencébe. Katalin kihasználta a lehetőséget és zárás után egy félórára
beült a gyógyvízbe. Tovább nem maradhatott, mert ment a vonatja. Néha
azért, ha szép idő mutatkozott, körbe sétálta a parkot, meglátogatta az üvegházat. Az ügyes kertész nem csak a park dísznövényeiről gondoskodott, hanem
egy tágas medencében, mondhatnám tavacskában megmentett néhány tő gyönyörű Victoria regia1 nevű tündérrózsát méternyi átmérőt is kitevő, vízen úszó
leveleivel. Néhány tövét a budapesti Lukács fürdő hévízébe is áttelepítették.
Barátkán más viszonyok uralkodtak. Itt csak ketten voltak a segédgyógyszerésszel, takarítani egy falubeli asszony járt, napi két órában. Hetente
ingázott Katalin, hétfő reggel jött, szombat délután ment, a hétvégi ügyeletet a
közeli csucsai patika vállalta.
Barátkán az egyszerű falusi emberekkel jó viszonyt alakított ki. Befogadták, eljárt szabad óráiban a pópához, egyes tanárokhoz, a könyvtárba, de az
otthont ezek az elfoglaltságok nem pótolták.
A Kolozsvár–Bukarest-i személyvonat megállt Barátka vasútállomásán.
Mikor unokaöccse otthonról visszavonatozott az egyetemre, mindig kiment az
állomásra, hogy egy puszival további jó utat kívánjon neki és egy zacskó
pemetefű cukorkát nyomjon a markába meg néhány lejt útravalóul. A jelenet
emléke még évtizedek múlva is könnyeket csalt az unokaöcs szemébe.
Mikor meghirdették a főgyógyszerészi vizsgát jelentkezett, hisz bőven volt
ideje tanulni.

1

Nymphaea lotus varietas thermalis
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Komoly vizsgának ígérkezett, mivel a szakmán kívül, filozófiából is kellett készülni. Kemény tantárgy a filozófia. Olyan fejezetei vannak, mint a
tudományos szocializmus, dialektikus és történelmi materializmus, marxizmus-leninizmus. Forrásmunkának ajánlott művek: a Szovjet Unió Kommunista (bolsevik) Pártjának története, Ceauşescu beszéde az RKP IX. kongresszusán. (Nicolae Ceauşescu elvtársnak a különböző alkalmaikor elhangzott beszédei értékes útbaigazítást adnak!), valamint Lenin művei közül a „Materializmus és empíriokriticizmus” című. (Az mondják a rossznyelvek, hogy aki ki
tudja mondani hibátlanul „empíriokriticizmus”, az már átmenő jegyet kap.)
Katalin minden szabad percét kihasználva tanult és meg is lett az eredménye – sikerrel letette a vizsgákat és ötvenöt éves korában elnyerte a főgyógyszerészi titulust! A tartományi főorvos, mikor bevitte hozzá a frissen szerzett
oklevelét, melegen gratulált és kinevezte vezetőgyógyszerésznek előbb a Fő
utca - Nagysándor József* utca sarki, majd a Schlauch-kert melletti, a
Gerliczy** utcai patikába.
Innen ment nyugdíjba tíz év múlva.
A történet itt végződik, de óhatatlanul említést kell tennem itt, a végén, a szóba hozott személyiségekről:
*Nagysándor József honvéd vezérőrnagy Nagyvárad szülötte, egyike a tizenhárom aradi vértanúnak. Szülőházán emléktábla idézi emlékét, s az utca, mely nevét
viselte a váradiak számára ma is Nagysándor utca, hiába nevezte át a mai hatalom.
**A másik egy régi magyar nemesi család, a Gerliczy, melynek emlékét a Nagyállomás közelében levő utca neve őrzi, bár mára már azt is átnevezték. A Gerliczy
család IV. Bála királyunk óta viseli nevét és rangját, a család egyik tagja Gerliczy
Bódog Nagyváradon született és Bihar vármegye alispánja volt.
Bige Szabolcs Csaba

Dédi is volt gyerek
Dédimamám 1929-ben született egy Mátételke nevű bácskai községben. Az
egy teljesen másik kor volt. Az ő mindennapjait mi most tankönyvből tanuljuk. Szerencsére sokat mesélt nekem erről a világról, amiről akkor még azt
gondoltam, mese. Ma már értem, hogy nem az volt.
Annának hívták. A hagyomány szerint a keresztanyja adhatta a nevét. A
legtöbb lány akkoriban a keresztanyja keresztnevét kapta, Az övé úgy döntött,
legyen Anna, ha már július 26-án született.
A szülei és a barátok által készített vert falú vályogházban laktak, amin
zsúpfedél volt. A hozzá való rozst nem lehetett cséphadaróval csépelni, csak
kézzel, mert akkor összetört volna és nem lett volna alkalmas, csak az állatok
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alá. Zsindely tetejű, kőtéglából épült háza a faluban csak a kisnemesnek volt.
Dédnagyanyámnak gyerekkorában korán kellett kelnie. A sifonérból elővette a
ruháját, felöltözött. Az ő feladata volt a baromfi etetése, majd indult megfejni a
kecskét. A tejet köcsögbe tette, amit a tálasból vett elő. Utána iskolába indult.
A suliban palatáblára írtak palavesszővel. Jó feje volt, otthon nem kellett
foglalkoznia a tanulással. Elég volt, ha az órán odafigyelt. A tanító látta a jó
adottságait és buzdította. „Minek tanuljak többet, nem akarok én postáskisasszony lenni” - mondta ilyenkor. Abban az időben a falu egyik fontos közintézménye volt a postahivatal. Mátételkén 1927 óta működött. A postáskisaszszony kezelte az elektronikus gépeket, a telefont, a távírót, nála lehetett feladni a leveleket, táviratokat. Aki postás szeretett volna lenni, annak szakiskolát
kellett végeznie, ahol megtanulták a hivatali eljárások mellett a gépek kezelését
is. Anna dédim később már bánta, hogy nem tanult eleget, engem már az ellenkezőjére biztatott. Lehetett volna akár tanító is, ha a szülei támogatják.
Édesapjának és édesanyjának volt egy kis saját földje, emellett napszámosként kellett dolgozniuk. Tavasszal és nyáron Annának még több dolga
volt. Ő tisztította meg apja szerszámait, az ekét, amivel a szántást, a boronát,
amivel a föld elegyengetését végezték. Egy bottal leszedegette róla a sarat,
majd egy kis zsírral megkente, hogy ne rozsdásodjon. A konyhában is be
kellett segítenie, a tekerőmozsárral ő törte össze a kásához a gabonát. Ő köpülte a vajat. Nem szerette, mindig megfájdult tőle a keze.
A mosásnál is be kellett segítenie anyjának, a teregetést és a mángorlást
pedig mindig Ő végezte. A mángorló vasalóféle, egy lesúlyozott fahengerrel
mentek át a ruhán, hogy sima legyen. Testvérével ők kapálták a kertet a ház
körül, de ha nem volt iskola, és volt alkalom, napszámba is menniük kellett:
kukoricát szedni, morzsolni vagy éppen szüretelni. Aratáskor ő vitte az ebédet, a kútnál friss hideg vizet húzott hozzá, azt töltötte a kancsóba. A csépelést nem szerette. A férfiak lekaszálták a gabonát, az asszonyok sarlóval marokba szedték. A tarló szúrta szegény mezítlábas talpát. A kévéket egyesével
kibontották, majd a cséphadaróval vagy cséplőgéppel kicsépelték. Ha szél
volt, mindenfelé szállt a pelyva, alig lehetett tőle levegőt kapni.
A nagybátyja juhász volt, Szent György napjától Szent Mihály napjáig a
legelőn volt a birkákkal. Mivel nagyon szerette a kutyákat, néhányszor megengedték, hogy ő is besegítsen, bojtárkodjon a nagybátyja mellett. Szent Mihály napja jeles nap volt Mátételkén. Szent Mihály a templom védőszentje.
Neve napján a búcsú nagy ünnep. Ilyenkor jutott sok finom falat az asztalra.
Máskor sok kását, levest ettek. Gyakran csak cukros, paprikás, babos, vagy
vajas kenyér jutott a tányérra. Egy évben egyszer, télen disznót is vágtak, de
ezt nagyon beosztották. Sokszor az utolsó szelet kolbászt a húsvéti böjt után
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ették meg. Akkor már szinte fehér volt, annyira megavasodott, mégis versengtek a testvérével, kié lesz az első falat.
Cukros dédinek hívtam, mert mikor meglátogattam, mindig adott egy kis
édességet. Fázós volt, gyerekkorában gyakran ült a láda tetején, a kemencéhez közel. Idős korában pedig a kályha mellett szeretett pihenni. Szegény
nincs már köztünk. Amit a régi dolgokról mesélt, sosem felejtem el. Vajon az
én dédunokáim szemében is ilyen furcsa lesz a világ, amiben én élek?
Birkás Péter

Ószeres
Gyermekkoromban minden másabb volt, mint a mai rohanó világban! Az
emberek a szeretetre, egymás társaságára vágytak.
Nem ültek bent a képdoboz előtt, nem nyomkodták a különböző digitális
és okos készülékeket. Inkább az erdőben sétáltak, a mezőn, a földeken dolgoztak, ha kellett. A jószágot etették, rendezték! Ha idejük engedte, de főleg
csak ünnepnapokon a férfiak/szomszéd urak ultiztak, cigarettáztak, pálinkáztak, miközben az asszonyok a konyhában kibeszélték ügyes bajos dolgaikat,
kávé és süti mellett-és persze a pletyka sem maradhatott el!
Én bizony ekkor voltam gyerek!
Úgy kilenc lehettem, '84 nyarán történt velem ez a csodálatos dolog, amit
soha nem fogok elfeledni.
A nap még szinte ki sem bújt a fák koronái mögül, amikor ébredtem. Testvéreim még fújtattak álmukban. A konyha felől finom illat terjengett. Mindent beterített a rántotta és a sült szalonna illata. Édesanyám már elkészítette
a reggelit, forró tea és friss kenyér is járt a rántotta mellé.
- Szia anyuka! - szóltam anyámhoz.
- Szia fiam, hamar felkeltél! A többiek?
- Még alszanak - válaszoltam, aztán leültem a szennyesládára.
Öcsém kettő, húgom pedig egy évvel volt fiatalabb nálam. Így jöttünk egymás után, mint a kis libák.
- Keltsd fel őket, egyetek, mert menni kell uborkát szedni, amíg nincs meleg! - mondta.
Szóltam nekik. Gyorsan megmosakodtunk, megettük finom reggelinket, aztán
máris az uborka sorban találtuk magunkat. Anyám már jól elől járt, ügyesen
szedte.
Az igazat megvallva lehetséges, hogy én kullogtam a sor végén, húgom és
öcsém is előrébb jártak. A friss uborka és a levele is szúrta a kezemet, de
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tudtam, hogy amit majd az eladásából kapunk új ruhát, esetleg bolti játékot
jelent a számunkra. Így már nem is volt olyan rossz ez az uborkaszedés.
- Elhagytál hármat is! - élcelődtem húgommal.
- Ha te járnál elől, nem mondanál ilyet! - válaszolta. Nevettünk.
Talán két órába telt mire négyen végeztünk a munkával. Édesapám már hajnalba bement a városba dolgozni és csak délután jött haza minden hétköznap.
Így nem segíthetett, de az uborka leadása mindig rá maradt.
Megizzadtunk rendesen, már tíz óra is elmúlt mire behordtuk a hűvösbe az
uborkát. A válogatást kis pihenés után csináltuk meg. Hatalmas hodájunk
volt, ami valamikor istállóként is szolgált. Nagyon szerettem a szerviákon
mászkálni.
A jószágot megetettük, megitattunk, aztán indultunk az almafa alá játszani,
amikor valami megütötte a fülemet.
- Itt az ószeres! Minden kacat-lom, ami felesleges, hozza ki megveszem,
cserébe játék és édesség lészen!
Egy szekér gördült a köves úton, amit egy homokos zsákutca kötött össze a
házunkkal.
Kiszaladtunk a kapunk elé a nagy zsivajra, nem tudtuk mi is az.
- Menjünk ki a nagy útra, ott kiabál egy stráfon valaki! - szólt öcsém.
Kirohantunk hát. Mintha versenyeztünk volna, hogy ki ér oda előbb.
A szekér elé egy almás deres kanca volt befogva.
Gyönyörű, selymes szőre volt és igen hosszú sörénye. A bakon egy öreg
cigány ember, szája jobb sarkában pipája lógott, a másikban mosoly látszott.
Kalapja olyan nagy karimájú volt, hogy ebben a kánikulában a mellette lévő
asszonynak is árnyékot adott.
Gondoltam a felesége az öregnek, ha már vele utazik. Ő egy hosszú sötét
szoknyát hordott, piros és lila virágos volt az egész, akár csak a blúza. A fején
selyemkendő, ami kontyba fogta éjfekete haját. Szemlátomást sokkal fiatalabb volt, mint kocsisa, és szebb is.
A szekér tele mindenfélével, eke darabok tányérok, edények, ruhák, cipők.
Még egy macska is nyávogott a kacatok tetején.
De amiért rohantunk, az a kocsi oldalához kötött léggömbök tömkelege.
Sóvárgással töltötte el szívünket ez a színpompás látvány!
Mondhatom testvéreimnek és nekem is csak az járt a fejünkben, hogy kell
nekünk ebből a mennyei csodából!
Még köszönni is elfelejtettünk a nagy izgalom miatt.
- Mennyiért tetszik adni a léggömböket? - kérdeztük szinte egyszerre testvéreimmel?
- Mi van pulyák, hát köszönni ki fog? - mondta a vén cigány. Mellette az
asszony elmosolyodott.
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- Csókolom, kellene nekünk a gömbökből!
- Igen? Oszt tudjátok-e mit kérek érte?
- Nem! - mondtuk egyszerre.
- Menjetek haza, mondjátok meg anyátoknak, hogy itt az ószeres, és ami
nem kell otthon, adja ide nektek, aztán talán kaphattok léggömböt!
Rohantunk, ahogy csak tudtunk hazafelé!
Anyunak elmeséltük mit mondott az ószeres.
Kaptunk is tőle lyukas lábost, eltört kapát, elnyűtt ruhákat.
Beleraktuk egy vesszőkosárba, és már vittük is nagy boldogan az utca végére, az öregnek!
- Na végre, már el akartam indulni!
Akkurátusan átvizsgálta a kaska tartalmát, levette kalapját és megvakarta
fejét!
Ránk nézett és így szólt: - Na pulyák, adok ezekért két gömböt, meg egy
similabdát!
Összenéztünk és megörültünk!
- Nagyon jó lesz! - mondtam
A húgom a piros, öcsém a kék léggömböt választotta. Nekem maradt a similabda.
Már épp indultunk volna hazafelé, amikor ránk szólt az öreg cigány!
- Na ugyi, ti is kaptatok, én is kaptam! Hát anyátoknak mit visztek haza?
Hisz ő adott nektek mindent!
Elvörösödtem, szégyelltem magam, hogy édesanyánk eszünkbe sem jutott. A
testvéreim már a léggömbbel kezükben szaladva az utcaajtónkhoz értek.
Észre sem vették, hogy én visszafordultam, és játékomat remegő kézzel
nyújtottam az öreg felé.
- Adjon inkább egy fejkendőt helyette! Hadd vigyem azt haza anyukámnak!
Kalapját megigazította, és ránézett a mellette ülő nőre, akiről a mai napig nem
derült ki, hogy a felesége, testvére a lány, vagy csak valakije volt. Valamit
összesúgtak, aztán mosolyogva felém fordult az asszony és kezembe nyomott
egy ugyan olyan kendőt, mint ami rajta volt, és a labdámat is visszaadta.
- Rendes kis kölyök vagy! Ha egyszer nekem gyerekem lesz, azt szeretném, hogy ilyen jóravaló legyen ő is, mint te! Mondd meg édesanyádnak,
ezt a kendőt a cigányasszony ajándékba adta neki a fia jóságáért!
Aztán megsimogatta hajamat, és integetve elindultak a stráfszekérrel.
Ahogy kicsit elhaladtak, az öreg már kiabálta is a megszokott strófát: - Itt
az ószeres, minden kacat, lom, ami felesleges…!
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A végét már nem hallottam, mert örömittasan siettem haza édesanyámhoz
a kendővel. Ahogy hazaértem húgom és öcsém már az almafa alatt játszottak
a hűvösben.
Beléptem a konyhába, anyu az ebédet főzte.
Kezébe nyomtam a kendőt, és elmeséltem neki mindent.
Megölelt és ezt mondta: - Látod kisfiam, mindig ilyen legyél, és a jó isten
megjutalmaz téged!
Akkor még nem értettem, de most már tudom, hogy az a cigányasszony,
lehet egy jóságos angyal volt.
Biró József

Csintalan Ábel
Csintalan Ábel, egy bátor, kíváncsi, székely kislegény, aki sok merészséget
elkövetett eddigi élete során.
Az ünnep

A családi életforma, ahogyan anya és apa nevezték, elég egyszerűnek tűnt
Csintalan Ábel számára. Rájött, hogy mindenki teljesíteni akarja a kívánságait, csak nem mindig értik, hogy mit is akar ő valójában. Ugyanis csak egyetlen
hatásos beszédformát ismert, a sírást.
Anya, aki egy percre sem hagyta magára, próbálta megfejteni, hogy melyik sírása mit jelenthet a székely kislegénynek. Például, ha Ábel éhes volt, a
sírása fület sértőnek hangzott, annyira hangos volt. Ezért jobbnak látta előtte
cselekedni, és az éhségjelekre azonnal reagálni (mozgolódás, kéz nyalogatás,
cuppogtatás, nyelvnyújtás, nyöszörgés), mert ha nem, nehezen indult be a
cicizés.
Csintalan Ábel úgy érezte, hogy megtanulta, miként kell a családban érvényesüljön: sír! Néha üvöltve, máskor halkan, akár folyamatosan vagy megszakítva, szipogva vagy óriás könnyekkel… Ilyenkor az összes figyelem rászegeződik és a körülötte lévő felnőtteket cselekvésre bírja. Szóval, bevált
módszernek bizonyult.
Egy vasárnapi napon, a székely kislegény mégsem tudta első szóra akaratát érvényesíteni, ugyanis a szülei nagyon elfoglaltak voltak. Készültek a nagy
ünnepre, amit így emlegettek, hogy Ábel keresztelése. Sürögtek-forogtak a
házban. Reggelihez terítettek, kávét főztek, öltözködtek, autóba pakoltak,
hangosan beszélgettek és gyakran kérdezték, hogy „hány óra?”
Csintalan Ábel úgy döntött, ez nem mehet így tovább, hát meg is próbált
néhány bevált módszert: nyöszörgött, sírdogált, mocorgott…, de a megszokott
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babusgatás és kedveskedés helyett csak egy gyors ringatást kapott nagymamától,
mert ő már el volt készülve és neki volt szabad keze, ahogy szokták mondani.
Ez aztán a nagy ünnep, gondolta Ábel. Rólam szól, és mégsem velem foglalkoznak. Figyelemfelkeltő taktikát váltott, mégpedig a mosolygásra és hangos kacagásra. Olyan jól bevált, hogy mindenik felnőtt abbahagyta a tevékenységét és odament, hogy részesüljön a váratlan pillanatból. Kedvesen és
gügyögve öltöztették díszes fehér ruhába, aztán autóba ültek és a templomhoz
érkeztek meg, ahol még több felnőtt, nevezetesen keresztszülők és nagyszülők fogadták.
A templom előtt Ábelt belerakták a babakocsiba. A kis járművet mindenki
körülvette és föléje hajolva hozzászóltak, a szemébe néztek, megsimogatták a
kezét. Na, de ezt aztán nem állhatta a székely kislegény. Amúgy sem szeretik
a székelyek a sok felesleges beszédet és a bejelentés nélküli érintgetést. Ábel a
mosolygós taktikáról átváltott a sírás módszerére, ami aztán anyát egyből odavonzotta. Kivette a babakocsiból és elvitte, megnyugtatta, majd megszoptatta.
Ábel a szentmisét végigaludta. Nem ébresztette fel sem a hangos éneklés,
sem a rituálé menetrendje. De egyszer csak megzavarták álmát. Anya fehér
kipárnázott pólyába tette és magasra emelte, hogy jól látható legyen a villogó,
vakító fényképeken. Körbeállták a keresztszülők, virágok illatát és gyertyák
melegét érezte maga körül anyukája kezében, de mindezek nem vették el az
éhségérzetét a gyomrából. Márpedig ő, amikor felkel, mindig enni szokott.
Ábel hangos sírásba kezdett. A templom csak úgy visszhangzott az éles és
vékony hangjától. Anya egyre idegesebb lett, de a tekintete mosolygott. Ábel
nem értette, hogy tudja a két dolgot egyszerre csinálni. Ő még csak sírni tud
vagy csak mosolyogni, na, de úgy látszik ez valami felnőtt dolog. Majd ő is
megtanulja.
Anya meg akarta szoptatni Ábelt, hiszen tudta, hogy miért sír, de a pap
bácsi nem tudott a kérésre időt szánni, mert még sok tennivaló várt rá, így
csak ilyen megjegyzéseket tett a síró gyermekre: „Na, látszik, hogy kántor a
dédnagyapja, neki is jó hangja lesz! Nem csoda, hogy így tud kiáltani, anyja
és apja is nagy néptáncosok!”
A keresztelő szertartása alatt Ábel hallotta, hogy nevén szólította a pap bácsi, a szülei és keresztszülei ígéretet tettek, majd a homlokára keresztet rajzoltak, olajjal is megkenték, langyos vízzel leöntötték, krizmával is megjelölte a
pap bácsi és még egy fehér ruhát is rátett a mellkasára. De Csintalan Ábelt,
ezek a változások nem zökkentették ki, hiszen nagyon éhes volt, így csak sírt,
sírt nagyon hangosan.
A templomi szertartás után anya rögtön kirohant Ábellel és beült az autóba
és szopizni kezdtek. A kislegény jóllakott, és ahogy minden székelynél, a teli
has után jöhet a jól megérdemelt pihenés is, így Ábel elszundított.
60

Az ünnepi ebédet kellemes hangulatú helyszínen tartották, ahol volt zeneszó és sok játszadozó gyerek. Ábelnek, ez már nagyon tetszett. Készült néhány fotó a vendégekkel, amelyeken Csintalan Ábel mosolygott, hiszen végül
is csak az lett, amit ő szeretett volna. Így eldöntötte, nem számít semmilyen
ünnep, ő máskor is kitartóan fog sírni, amíg megkapja a cicit.
A cipők

Csintalan Ábel esős napra ébredt Oroszhegyen. Még az ágyból ki sem kelt,
már onnan hallotta az esőcseppeket, hogy a ház tetejét kopogtatják.
A székely kislegény elhatározta, őt nem ijeszti meg az eső, úgy is kimegy
az udvarra játszani. Gyorsan fel is kelt és odaszaladt az ablakhoz, hogy megnézze az esőcseppeket, de mivel még kicsi volt nem látott ki rendesen, így
kitalálta, hogy odatolja a háromlábú kicsi széket és azon mászik fel. A szék
illegett-billegett a kisfiú alatt, ahogy peckelődni próbált, de Csintalan Ábel
nem félt az eséstől, sőt még kuncogott is magában.
Ábel anyukája hallotta a konyhából a mozgolódást és bement a szobába,
hogy köszöntse fiát. Ahogy benyitott, Ábel ijedtében kirúgta maga alól az
ingatag kisszéket és esett volna le, de hirtelen elkapta az ablakpárkányt és
abban kapaszkodva lógott a levegőben. Az anyukája megijedt, odarohant és
elkapta. Ábel ennyit mondott: „Eső… kopp-kopp!’’
Együtt bevetették az ágyat, megmosakodtak és kis segítséggel, Ábel felöltözött az előkészített ruhákba. Reggelire finom túrós puliszkát készítettek és
reszelt céklával megették.
Ábel és az anyukája evés közben nem beszélgettek, mert a székely magyar
családoknál, ez szokás volt.
Reggeli után, Ábel az ajtó felé indult, hogy kimenjen az udvarra, de az
anyukája ennyit mondott: „Esik!” A székely kislegény ebből megértette, hogy
neki semmi keresnivalója az udvaron esős időben, mert megázhat, megfázhat
és összesározhatja magát.
Csintalan Ábel kicsit elszomorodott, hogy egész nap bent kell üljön a házban, de anyukája így szólt: „Ne búsulj! Nagyon sok tennivalónk akad itt bent
is. Először meg fogjuk mosni az összes cipőt, majd kitakarítjuk a cipőtartókat,
hogy tiszta helyre kerüljenek vissza a lábbelijeink”.
A kislegény értetlenül nézett anyukájára, ugyanis nem értette, miért kell
megmosni a cipőket, ha úgyis összekoszolják, amikor kimennek az udvarra.
De anya elmondta, hogy egy becsületes székely, soha nem indulhat el otthonról koszos cipővel, így hát neki is fogtak a cipőmosásnak. Ábel segített bevinni a cipőket a fürdőbe, anya meg sorra mosta őket.
Először az Ábel cipőit mosta meg és utána következtek az anya
magassarkú cipői. Ezek a színes és magas cipők, hamar elterelték Ábel
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figyelmet a megbízott feladatról, ugyanis elkezdte felpróbálgatni őket. A női
cipőkben való járás nem tűnt könnyű feladatnak, mivel nehéz volt egyensúlyozni és haladni velük. Ahogy próbált lépkedni, folyton elesett, de nem ütötte meg magát, szerencsére. Kitartó volt, hiszen egy székely fiú soha nem adja
fel a harcot.
Elkezdett sétálni a nappaliban a fapadlón, amíg stabilabban megtanult lépkedni velük, majd utána áttért a szőnyegre.
Az egyensúlyérzéke ügyesen stabilizálódott, főleg, hogy már alig volt sárréteg a cipőkön, hiszen menetközben, a házban mind leszotyogtak. A padló és
a szőnyeg sáros lett, de Ábel annyira élvezte a tipegést a magassarkúkban,
hogy észre sem vette mindezt.
Miközben haladt a fürdőszoba felé, eldöntötte, hogy kipróbálja apa 43-as
cipőit is, de hirtelen megbotlott a szőnyegben és hasra vágta magát. A csattanásra anya kirohant a fürdőszobából és meglátta a bordó magas sarkú csizmáját Ábel lábán. Nagyon viccesen nézett ki, így anya is elmosolyodott, de amikor meglátta, hogy milyen sáros minden, dühösen szólt Ábelre: „Soha nem
szabad cipővel bent járni fiam! Nézd, milyen sáros lett a nappali!”
Anya elkezdett takarítani és Csintalan Ábel segített. Odavitte a felmosó
vödröt és megfogta a szőnyeg végét, hogy anya le tudja rázni a cipőkről
leszotyogott sárt. Ábel megjegyezte, hogy a házban csak tiszta magas sarkúkkal lehet kosornyázni.
A kistesó

Az augusztus különleges hónap volt Csintalan Ábel számára, hiszen ebben a
hónapban várták a kistesójának születését. A születés időpontja rejtély volt,
ezért Ábel izgatottan kérdezte minden reggel anyát: „Ma költözik ki Máté a
pocak lakásból? Mikor láthatom?”
Az augusztus végét járta, a házban minden kis zug ki volt takarítva, az udvar rendbe volt téve, a veteményesből is kiszedtek minden zöldséget, hogy ha
megérkezik a kisebbik székely legény, akkor csak vele tudjanak foglalkozni.
Szerda estefelé, Csintalan Ábel arra lett figyelmes, hogy anya mondja apának: „Ma este szerintem nem menj el zenélni, mert úgy érzem Máté indulásra
készen áll.” Ugyanis, ezt a nevet választották neki. Vacsorázás után anya
beszélt telefonon a bábával, amiből a székely kislegény annyit értett, hogy
most fontos lesz pihenni kicsit. Ábel örült ennek a hírnek, mert azt gondolta,
hogy ha a szülei pihenni akarnak, akkor neki sok mesét fognak olvasni. Apa
elkezdte a mesemondást, míg anya a telefonján mérte az időd, és néha mondta: „10 percesek”. Mivel Ábel nem értette mire vélje ezt, anya elmagyarázta,
hogy a kistesója elkezdett összepakolni és készen áll az utazásra, de nem tudjuk mikor érkezik ide közénk, ezért készen kell álljunk a fogadására.
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Ábel tudta, hogy a székelyek híresek a kedves vendégszeretetükről, sokszor látta miként készültek a szülei, ha vendég érkezett hozzájuk: szeretettel,
mosollyal, tisztasággal és sok finomsággal fogadták. Így Csintalan Ábel is
elkezdte összegyűjteni a játékait, hogy Máté lássa, amikor megszületik, hogy
ő ügyes bátyus.
Lefeküdtek. Az éjszaka várakozással telt. Reggel apa elindult a munkahelyére, de azzal biztatta anyát, hogy siet haza. Anya és Ábel a hálószobában
maradtak, mert közben a méhösszehúzódások növekedtek. Ábel furcsállta,
hogy nem úgy indul a reggel, mint ahogy szokott: ágyvetés, mosakodás, öltözés és reggeli. Helyette anyával beszélgettek, meséltek egymásnak. Anya a
nagylabdán ült, közben nézte az időt és egyszer csak hívta apát, hogy jöhet
haza, mert 3 percesek a méhösszehúzódásai.
Apa, ahogy hazaért, rögtön reggelit adott Ábelnek, feltette a vizet forrni,
aztán minden előkészített dolgot behordott a hálószobába. Telefonált és útbaigazítást adott a bábának. Csintalan Ábel a nagy izgalomban arra gondolt,
zongorázni fog, mert anya nagyon szereti, ha zenél.
A bába megérkezett és bement a hálószobába. Apa megfogta anya kezét,
Ábel simogatta anya fejét és közben mondta: „Semmi baj anya, semmi baj
anya…!” Anya néha kacagott, máskor mély éneklő hangot adott ki. A szobában félhomály volt és kellemes muskotályzsálya illat áradt.
Ábel észrevette, hogy a kistesója egyszer a fejét dugja ki, amin meglepődött, hiszen a vendégek mindig a lábukkal lépnek be először a házba, de utána
gyorsan következett az egész teste is. A kis Máté megszületett, mindenki
nagyon boldog volt és Csintalan Ábel végre bátyus lett.
A kutya ugatott, apa kifutott és valakivel beszélgetett, aztán sietve visszajött. Váratlan vendégek érkeztek, ezért apa el kellett küldje őket. Hiszen senki
sem tudta, hogy a kis székelylegény otthon fog születni. Közben csöngetett a
telefon is, azt is felvette apa, majd gyorsan letette. Valahogy a nagyszülők
ráéreztek, hogy ma fog megszületni Máté.
Anya és Máté, ahogy az ágyba felfeküdtek, Ábel rögtön felmászott és puszilgatni kezdte őket. Nézte, ahogy szopizik, megfogta a kis kezét, majd a
lábát, odabujt anyához, simogatta és azt mondta: „Ügyes vagy anya! Én most
már bátyus vagyok!”
Bogos Boróka
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Az árva lány
Anyám árva lány volt. Édesanyja belehalt a szülés utáni szövődményekbe.
Nagybátyjáék vették magukhoz az újszülöttet, és Varga atya második felesége, a drága, feledhetetlen Márta mama nevelte fel. Fiuk, Bélus bátya már 18
éves fiatalember volt anyám születésekor. Apja halála után kötelességének
érezte tovább gondoskodni a kis árváról. Nem is nagyon tehetett mást, mert
nevelőanyja semmi szín alatt nem mondott volna le a kislányról, aki a mindene, a szeme fénye lett, hiszen neki magának már nem született több gyermeke. Első házasságából származó kislánya korán meghalt. Második házasságában pedig készen kapta az ötéves Béluskát.
Szegény jó Mamám egész életében átkozta a vén, részeges bábaasszonyt,
aki miatt nagyanyámnak meg kellett halnia. A szülőnőhöz kiérkező bába sajátos módon először pálinkát kért, csak utána kezdett foglalkozni a vajúdó aszszonnyal. Amikor napokkal később orvosért akartak szalasztani, kategorikusan megtiltotta: „Nem kell orvos!” – rikácsolta, a falusi ember meg mit tehetett, hallgatott rá. Később már látták, hogy nagy a baj és mégis orvost hívtak,
de ő már csak sajnálkozni tudott és a fejét rázta: ha időben hívják, „egy jó kis
tinktura” és nem lett volna semmi baj.
Egy másik, hasonló esetet is felemlegetett, majd hozzáfűzte, hogy ha ez
mégegyszer előfordul, feljelenti a bábát. Mért nem akkor tette ezt, amikor
nagyanyám meghalt, gondoltam 10 éves koromban, mért kellett még másnak
is ugyanarra a sorsra jutnia? Nagyanyám több mint egy hónapig küzdött a
gyermekágyi lázzal, nem adta fel könnyen, de végül legyőzte a gyilkos kór.
Édesanyám január 26-án született, ő pedig február 28-án hunyta le örökre a
szemét. Halála előtti napon még a karjaiba kérte a kisbabáját: „Adjátok ide a
kislánkámat!” Hosszan nézte a csodaszép csecsemőt, majd a Mama gondjaira
bízta: „Vigye el ángyi és nevelje fel!”
Emlékszem, mennyire megdöbbentem, amikor az Egy magyar nábobot olvasva, a haldokló Fanni kísértetiesen hasonló szituációban Flórára bízza újszülött gyermekét.
Mama gyakran emlegette dédanyámat, Mila mamát is. Ha ő nem hal meg a
lánya szülése előtt egy hónappal, minden másképp alakulhatott volna. Határozott, kemény akaratú asszony volt, aki nem félt senkitől és semmitől. A
vejével is bátran szembeszállt. Hollófekete hajkoronájában hatvanon felül
sem akadt egyetlen ősz szál sem. A fennmaradt fényképen szálfaegyenes tartással ül, igazi matriarchaként szinte trónol a széken, mellette áll 16 éves ifjú
lány nagyanyám, előtte unokái, ötéves Bélus bátyám, kezében hatalmas kalappal és három év körüli szöszke Gizi unokatestvére. Mila mamáról megőrizte az emlékezet, hogy délutánonként teázott, mint az úriasszonyok. Értett
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a népi gyógymódokhoz, ismerte a gyógynövényeket. Amit lehetett, ezekkel
kúráltak.
Sajnos így ment ez akkoriban. Az állathoz hamarabb hívtak orvost, a „lódoktort”, mert az állatnak meg kellett gyógyulnia, hiszen ló nélkül nem lehet
szántani, terményt fuvarozni, tehén nélkül nincs tej, túró, vaj. Mi lesz akkor
velük? Éhen halnak. A beteg embert a legritkább esetben látta orvos. Vagy
meggyógyult magától vagy belehalt a nyavalyájába.
Mama a nádfedeles ház földes szobájában ruhákba csavart meleg vizes palackokkal rakta körbe anyámat a bölcsőben, hogy meg ne fázzon. Csoda,
hogy anyatej nélkül, higított tehéntejjel életben tudta tartani a pár hetes csecsemőt. A kis Marika nagyon ragaszkodott a Mamájához. Soha nem hagyta
el, hiába akarta apja később hazavinni, ő örökre a nagybátyjáéknál maradt.
Varga atya egyetlen fia, Bélus bátya hat év múlva megnősült és hamarosan
megszületett Etelka lányuk.
Anyám ekkor már hét éves volt és gyönyörű gyermek lett belőle. Szőke
hajával, kék szemével, hófehér babaarcával nem akadt párja a vidéken, ő volt
a legbájosabb kislány, ahogy később őt tartották a falu legszebb lányának is.
Egy karácsonyi ünnepségen ő alakította volna Szűz Máriát, ki más, ha nem ő
a madonna- arcával, de sajnos a betlehemi játékok előtt néhány nappal megbetegedett és nem mehetett iskolába.
Karácsony előtt anyuék felöltöztették unokaöccsüket, Bálintkát, Lucának.
Odaállították a tükör elé, nézze meg magát, mire a gyerek remegni kezdett.
„Félsz, Bálintka?” – kérdezgették. „Nem féjek, csak jeszketek” – felelte a
kisfiú.
Faluhelyen a kerti, mezőgazdasági munkálatok tavasztól őszig tartottak.
Télen az emberek otthon ültek, legfeljebb a ház körüli teendőkkel, javításokkal foglalatoskodtak, esténként pedig hol egyiküknél, hol másikuknál összegyűlve meghányták-vetették a világ sorsát, beszélgettek, fújták a füstöt és
iszogatták a házi bort. No és legfőképpen kártyáztak. Amikor éjfél felé felszedelőzködtek és elindultak hazafelé, Mama nem győzte utánuk szellőztetni
a szobát. Abban bizony vágni lehetett a füstöt.
Néha, nem is olyan ritkán előfordult, hogy valakinek kifogyott a bagója.
„Nosza, szaladj, lánko - szóltak oda anyámnak - zörgesd meg a boltos ablakát
és hozzál egy pakli dohányt!” Abban az időben maguk sodorták a cigarettát.
Anyám végigszaladta az utat, félt a koromsötétben, alig várta, hogy visszaérjen. Az se nagyon vigasztalta, hogy mindig kapott a szolgálataiért cukorkát a
vendégektől.
Övé volt az egyik legszebb karácsonyfa a faluban. A sok-sok ember, aki
náluk megfordult, mind hozott a kis árvának valamilyen díszt, csokoládét,
üveggömböt, angyalhajat. A szaloncukrot Mama saját kezűleg készítette,
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főzte. A masszát gyúródeszkára borította, szép, egyenletes darabokra vágta, és
az év közben összegyűjtött, gondosan megőrzött sztaniolpapírokba csomagolta.
Ha valamire hirtelen pénzt kellett vinni az iskolába, anyám hazaszaladt,
szólt a Mamának, aki továbbította a kérést a Varga atyának, ő pedig azt
mondta: „Mártho, adjál öt krajcárt a lánkának.” Ha úgy vesszük, ezekért a
krajcárokért a kislány meg is dolgozott. Reggelente, iskolába menés előtt két
teknő szecskát darált le a ludaknak.
Nyaranta kihajtották a libákat a Vág partjára, ahol kedvükre csipkedték a
dús füvet alkonyatig. A gyerekek egész nap szaladgáltak, fürödtek a folyóban
és játszva megtanultak úszni. Sokszor úgy belemelegedtek a játékba, hogy
mire feleszméltek, a libáknak se híre, se hamva nem volt. Napnyugtával bölcsen libasorba rendeződtek és hazaballagtak. Érdekes, hogy anyámon kívül a
család egyetlen nőtagja sem tudott úszni. Annus nénje, Margit ángyi, Eti mind
ott nőttek fel a Vág partján, de csak lubickoltak a folyóban, úszni nem tanultak meg. Anyu biciklizni is tudott volna, már szépen kerekezett, de az első
esés után nem mert többé felülni a kerékpárra.
Bélus bátya akkoriban udvarolt leendő feleségének, Annus nénémnek.
Anyám unokatestvérével, Irénnel együtt meglátogatta a menyasszonyt, a másik unokatestvére, Ilus azonban nem tartott velük. Valamilyen betegség miatt
kopaszra nyírták a kislányt, ezért otthon kellett maradnia. „Az Ilut nem hoztuk el, mert az Ilu az csúnya” – jelentette be anyám a nagy hírt a jövendőbeli
rokonoknak.
Egy alkalommal idős, ritkán látott rokon látogatott el hozzájuk. Régi vágású, pedáns, komótosan beszélő öregúr volt, még inkább a XIX. század embere, mintsem a XX. századé. Modora, viselkedése a századforduló stílusát
idézte. „Hozzál nekem, lyányom – szólt oda a kis Marikának – tentát meg
pennát!” Anyám ijedten, sírva panaszolta a Mamának, hogy az a nagy bajuszú
bácsi csúnyát mondott neki.
A tekintélyes külsejű, tiszteletre méltó nagybácsi nem tett lakatot a szájára
és mindenről alaposan kifejtette a véleményét. Távozása után találtak rá a
kisebbik lány, Etelka emlékkönyvében az akkurátusan meghúzott vonalak
közé írt sorokra: „Ha azt akarod, hogy mások megkedveljenek és szeressenek,
akkor a síró, nyafogó tempót vesd el, és helyette igazi, ideális kislány légy.”
A kis Eti rá is szolgált a jó tanácsokra, igazi ördögfióka volt. Mire a Mama
kettőt fordult a konyhában, ő már a fa tetejének legvékonyabb ágán hintázott,
frászt hozva a szüleire. Ha Szímőn járva őt ismerő emberekkel találkoztunk,
szinte kivétel nélkül mindenki azt vágta rá elsőként: „Á, a Varga Eti, mindig
el volt törve a keze.” Unokanővérem egész életében büszkén emlegette tizenhárom kartörését. Egy időben azt mesélte, hogy a lábából vett csontot ültették
be a karjába, a lábszárcsontját pedig birkacsonttal pótolták. Kizárt, hogy a
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harmincas évek végén hasonló műtétet végeztek volna a korabeli Európában.
Ráadásul állatból emberbe nem transzplantálhattak csontokat. Végül Eti is
belátta, hogy ez nem történhetett így, de hogy honnan szedte a láthatóan általa
igaznak hitt mesét, soha nem derült ki.
Egy ízben anyámék felkerekedtek és lovas szekérrel átkocsikáztak a
kamocsai búcsúba. A nagylányok nem akarták magukkal vinni a nyolc éves
gyereket, aki megbújt a kocsi végében tartott ponyvák alatt. Csak akkor fedezték fel, amikor már odaértek. Másik alkalommal elcsavarogtak a barátnőjével, szegény Mama széltében-hosszában kereste őket a Vág partján, s már a
legrosszabbtól tartva kétségbeesésében leroskadt egy felfordított teknőszerű
fadarabra, ott morfondírozott, hol, merre lehetnek a kislányok. Álmában sem
gondolta, hogy ott ül felettük. A gyerekek ugyanis az üreges fa alá bújtak a
Mama haragja elől.
Bélus bátyámat Csehországba vitték katonának, lovas huszár lett, karddal
az oldalán, amire egész életében büszke volt. Egy alkalommal nagyanyja
temetésére nyolc nap rendkívüli szabadságot kapott, amit ő nagy vidáman el
is töltött otthon. Nagyanyja még jó húsz évet élt ezután erőben, egészségben.
Marikának hozott egy hajas alvó babát, anyám még nagylány korában is őrizgette. A gyönyörű, porcelánfejű baba Magyarországra is elkísérte, ahol egy
szomszéd kislány végül összetörte.
Írjon levelet a Bélus bátyának, bíztatgatták a gyereket, aki még iskolába
sem járt, de lelkesen hozta a papírt és ceruzát. Ám jött a bökkenő, mit írjon?
„Írd azt lányom, hogy írom a levelem a kútnál, csókold meg a seggemet a
luknál!” – javasolta Varga atya nevetve. Hogyisne, nem az enyémet, hanem
az Iluét” – csattant fel öntudatosan hétéves anyám.
Marika két édesbátyjával, Józsival és Pistivel az óraközi szünetekben találkozott. Pisti gyakran adott neki aprópénzt. „Vegyél rajta cukrot, kishúgom!” Kedves, szelíd arcú, jó gyerek volt. A háborúból soha nem tért vissza,
eltűnt a Don-kanyarban, mint oly sok katonatársa. Valaki még látta a visszaúton, egy fa alatt üldögélt, de már nagyon betegnek látszott. Soha nem érkezett
hír felőle. Sokszor eszembe jut, vajon hol, merre lehet a sírja, ha egyáltalán
tisztességgel eltemették. Érthetetlen, hogy apjáék miért nem kerestették a
háború után.
Józsi bátyámat apjával, mostohaanyjával és négy féltestvérével együtt
ugyanúgy áttelepítették Magyarországra, mint anyámékat. Édesanyám, mint
már említettem, nem élt velük, de papíron az ő, anyjától örökölt szántóföldjeit, erdejét, gépeit stb., összesen 28 000 aranykorona értékű tulajdonát is az
apja hozta át Magyarországra. Évtizedekkel később mesélték, hogy valaki
még odaszólt a papának: „Mi van, Dolfi, hát viszed a Mari földjét is!” Érthetetlen, hogy ezt anyámék soha nem kérték, nem foglalkoztak vele, eszükbe
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sem jutott. Szegény anyám nemcsak az apai örökségből nem részesült, de
még a saját édesanyja részét sem kapta meg. Annus nénémnek Szímőn még
eszébe jutott, hogy nagyanyám arany ékszerei a lányát illetik. Fogta magát,
elment a nagyapámékhoz és egyszerűen kikérte az aranyakat. Vonakodtak, de
végül odaadták.
Nagyanyám híres varrónő volt, segédekkel dolgozott. A varrógépe annak
idején Józsi bátyámékhoz került, de erről mit sem tudtunk. Egy alkalommal
éppen hozzájuk mentem, amikor az udvaron egy kimustrált varrógép aljzatot
pillantottam meg. Józsi öcsém világosított fel, hogy ez a gép volt nagyanyám
munkaeszköze, de már tönkrement, viszi az ócskavas-telepre. Belesajdult a
szívem, kértem, hogy ne tegye, adja inkább nekem, én megőrzöm. „Kié lenne
aztán?” – tette fel a szónoki kérdést, bele sem gondolva, hogy így pedig vashulladék lesz belőle. Inkább odavitte, mintsem nekem adja.
Bérma-keresztanyjának köszönhette anyám egyetlen gyönyörű, fekete
csipkeruháját. Közvetlenül a háború után a városi lakosság szó szerint éhezett.
Falun nem volt ilyen rossz a helyzet. Bab, krumpli, kukorica termett a kertben, csirkék, libák, kacsák szaladgáltak az udvaron, a malacka röfögött az
ólban, volt mit enni. Ha nem jutott más, napokig kukoricakásán éltek, amiből
olyan sokat fogyasztottak, hogy soha többé hallani sem akartak róla. Harminc
évvel később Margit ángyom megemlítette anyámnak, csináljanak már közösen lekvárral, tejjel, ahogyan annak idején ették. Anyám először csak nevetett
az ötleten, de végül beleegyezett és megfőzték. Akkor ettem életemben először és utoljára kukoricakását.
Szóval a falusi asszonyok kosárba pakolták a sonkát, kolbászt, krumplit, és
bekocsikáztak szekérrel a városba. Bementek a hivatalokba és bizony némelyik irodista hölgy igen hiányos öltözékben lett gazdagabb némi élelemmel.
Csereüzlet köttetett. Ruhát adtak ennivalóért. Fordítva is működött a dolog. A
városból keresték fel a falvak lakosságát és kínáltak mindenféle holmit, ruhát
élelemért.
Egy ilyen alkalommal betértek nagyapámék portájára is, és a csomagból
előhúztak egy csodálatosan szép csipkeruhát a hozzávaló alsóruhával együtt.
Nagyapám felesége rá sem nézett, már hajtotta volna ki a hívatlan látogatókat,
de hirtelen megszólalt az éppen náluk tartózkodó Irén néni, anyám bérmakeresztanyja, és azt javasolta, hogy vegye meg a ruhát a Marinak. Mostohája
anyámat egyetlen napig sem nevelte, de nem mert ellenkezni és végül egy
kövér libát adott a különleges ruháért. Fotón is megörökíttetett a csipkecsoda.
Karády frizurás anyám viseli a képen már ifjú asszonyként, ajkán leheletfinom mosoly, nyakában édesanyja aranylánca Szűz Máriás medalionnal.
Anyám apjáék az ország déli részébe kerültek, Baranya megyébe, míg
Varga mamáék a határhoz közelebb, Komárom megyében maradtak. Még az
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útleveles korszakban is sokkal könnyebb volt innen átugrani Szlovákiába,
mint végigutazni az országon. Józsi bátyámék szüntelenül keresték a lehetőségét, hogy ideköltözhessenek. A hatvanas években fáradozásukat siker
koronázta és ugyanabban a faluban vettek házat, ahol mi is laktunk. Így a két
testvér és családjaik már gyakran találkoztak. Józsi bácsiéknak egy fiuk született, Józsika, s én őszintén örültem, hogy unokaöcsém itt van a közelemben.
Egyke volt ő is, akárcsak én.
Józsi bátyám és Margit ángyom az áttelepülésük előtti napon házasodtak
össze nagy hirtelen. Nem volt lakodalom, ünnepélyes esküvő, a községházán
egyszerűen összeadták őket. Csak így tudott Margit néni a férjével tartani,
máskülönben Szímőn maradt volna, ahogy az egész családja.
Anyám serdülő lányka korában a nyár nagy részét a földeken töltötte,
12 évesen már markot szedett. Pitymallatkor Mama szelíd szóval költögette:
„Kislányom, Marika, ébredj fel!”. Ő alig tudta nyitva tartani a szemét az álmosságtól, de nem volt mese, menni kellett. Elindultak Annus ángyival együtt
gyalog a 16 km-re fekvő tormoli határba. A nap már magasan járt, mire odaértek. És dolgoztak, kapáltak, gyomláltak, kötöztek, kacsoltak egész álló nap,
mikor mit kellett. A széles határban egyetlen fa nem sok, annyi sem akadt,
aminek az árnyékában megpihenhettek volna. Dél felé Mama is felszedelőzködött és vitte nekik az ebédet, főleg, ha a férfiak is kint dolgoztak velük.
Varga atya nagyon jó ember volt, mindig megengedte nekik, hogy ebéd
után lefeküdjenek a kocsi alá és aludjanak egyet. De ha a távolban megpillantotta a fiát a lovakkal, odaszólt a menyének: „Annus, keljetek fel, lányom,
mert ez a marha már a tormoli kútnál itat.” Bélus bátyám ugyanis anyjára, a
fiatalon meghalt, kardos Sajtos Etelre ütött, és nem örökölte apja békés, nyugodt természetét. A földekről éjfél felé értek haza, és röpke, néhány órás alvás
után kezdődött minden elölről.
Anyám kétféle állattól rettegett: az egértől és a békától. Aratáskor egyik
ismerősük meg akarta tréfálni, békával közelítette meg a kislányt, aki sivalkodva menekült előle. Mama nem hagyta annyiban a dolgot, elcsípett egy
békát, volt a határban elég, és beledugta az illető levetett kabátjának a zsebébe. Volt ám kiabálás, rémüldözés, jól megjárta az ijesztgető.
Egyszer még az is megtörtént, hogy a lovak önállósították magukat és
megszöktek. Ott álltak a kocsira felrakott terményekkel lovak nélkül. Az állatok hazaporoszkáltak és a kapu előtt nyerítve kértek bebocsátást. Szegény
Mama majdnem hideglelést kapott a rémülettől, amikor a felsorakozott lovakat meglátta. Bekötötte őket az istállóba, de arról már nem szólt a fáma, hogy
az emberek hogyan jutottak haza a kint rekedt szekérrel.
Egyetlen pofont kapott Bélus bátyámtól anyám gyermekkorában. Nem fakadt sírva, csak ráemelte csillagkék szemét és azt kérdezte: „Mért ütött meg
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bátya, azért, mert árva vagyok?” Évtizedekkel később megrendülve emlékezett bácsikám a régi jelenetre, és soha többé nem bántotta a kislányt. Saját
gyermekei, Eti és Béla nem voltak ilyen szerencsések. Eti gyakran rászolgált
egy kis fejbizésre és Béla is kapott olykor egy-két fülest.
A nagyobbacska lányok közül sokan elszegődtek a városba vagy a közeli
grófi kastélyba cselédlánynak. Anyámék is összebeszéltek a barátnőikkel és
néhányan elindultak szerencsét próbálni. A grófné végigmustrálta a jelentkezőket, de mindegyiken talált valami kivetnivalót. Anyámat alaposan szemügyre vette és csak annyit mondott: „Te túl szép vagy, téged elszeretne a
gróf.” Végül valamennyien hazatértek és örültek, hogy mégsem kell szolgálónak menni.
Fürdőruhája a faluban csak nagyon keveseknek volt. A lányok, fiatal aszszonyok kombinéban fürödtek a Vágban. A folyó olyan kristálytiszta volt,
hogy még a hatvanas években is lejártak hajat mosni a vizében. Aranyló homokos partját, amit annyira szerettünk, mára már benőtte a gyep, alig lehet
ráismerni az egykori homokozásra, várépítésre csábító, gyönyörű partvidékre.
Nyaranta két hetet minden évben szüleim falujában töltöttünk. A Vágban
fürödni! Nem volt annál nagyobb boldogság. Régi az emlék, 13 éves lehettem, fénykép is megörökítette a pillanatot. Ülök a folyó közepén képződött
kis fövenyen és csöpögtetem a vizes homokszemcséket. Apám velem
szemben hasalva érdeklődve figyeli a játszadozásomat, dús hajának két tincse
előrehullik a homlokába.
Több mint fél évszázad telt el azóta. De azért nyaranta az emberek ma is
kijárnak a Vágra, s ha elapad a folyó vize, a kis zátonyokon ülve a gyerekek
ugyanúgy csorgatják ujjaik között a selymes homokot, mint ahogy mi tettük
annak idején.
Borka Zsuzsanna

Katonaszökevények
1944-ben Bélus bátyám úgy döntött, hogy a maga részéről véget vet a háborúnak. Egyre gyakrabban hívtak be idősebb férfiakat katonának. Hitlernek
szüksége volt a német katonák előtt utat törő, védőfalként szolgáló magyar
bakákra. 35 éves Bélus bátyámnak épp eléggé benőtt a feje lágya ahhoz, hogy
rájöjjön, neki ehhez a háborúhoz semmi köze, és egyáltalán nincs kedve feláldozni az életét egy megalomániás őrült diktátor világuralmi törekvéseinek
érdekében.
Az istállóban felhalmozott szalmabálák alatt vájt üregben bújtak meg
Kiss bácsival együtt. Ő valódi katonaszökevény volt, ha megtalálják, azonnal
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felakasztják. Nap közben a gödörben tartózkodtak, csak éjszaka merészkedtek
elő. Az odú még egy ember számára is szűkösnek bizonyult, ketten már alig
kaptak benne levegőt. Annus nénje megvásárolta Kiss bácsi pisztolyát. Nem
értettük, mért tette, mi szüksége volt rá. „Miért, miért – zsémbelt – hát nem
ismertük őt. Mit tudhattuk, milyen ember.” Ez igaz, ennek ellenére zokszó
nélkül befogadták.
A csendőrök gyakran keresték Bélus bátyámat, Kiss bácsiról nem tudtak.
Faggatták a Mamát és 16 éves anyámat is. Annus nénémet megfenyegették,
hogy ha nem mondja meg, hol bujkál a férje, elviszik a lányt. Két oldalról
közrefogták és elindultak anyámmal, közben szünet nélkül vallatták, árulja el,
hová szökött a bácsikája. Anyám természetesen meg sem mukkant. Néhány
házzal arrébb egy kapuban álldogáló ember rákiáltott a falubeli csendőrökre:
„Nem szégyellitek magatokat, egy lánkát tartóztattok le. Hát mit vétett ez a
gyerek? Nem tud ez semmiről sem.” A megszeppent csendőrök ezek után
elengedték anyámat, aki rohant vissza Mama védőszárnyai alá.
A háború véget ért, Kiss bácsi hazatért Romániába, Gyergyószentmiklósra. Egész életében hálás volt azért, hogy annak idején Bélus bátyámék bújtatták és megmentették az életét. Anyámat különösen szerette, mindig külön írt
neki. Szép, díszes húsvéti és karácsonyi üdvözlőlapjait még 90 éves korában
is sűrűn telerótta reszketeg, régies betűivel. Soha nem mulasztott el egyetlen
ünnepi jókívánságot sem. Gyerekfejjel meghatottan betűzgettem nehézkes
írását, amiből áradt a végtelen szeretet. Még megadatott nekünk, hogy túl a
nyolcvanadik életévén találkozhattunk vele. Ő látogatott meg bennünket a
feleségével együtt. Nem az eredeti helyszínen, nem Szímőn, hanem itt, Magyarországon.
Anyámékat 1947-ben a lakosságcsere-egyezmény keretében áttelepítették.
Elhagyták szülőföldjüket és nekivágtak az ismeretlennek, hogy új életet kezdjenek egy számukra ismeretlen világban. Nagy élmény volt látni azt az
embert, akiről olyan sokszor meséltek anyámék. Kiss bácsi nem mulasztotta
el megemlíteni, mennyire boldog, hogy az akkor 16 éves anyám után megismerheti a most szintén 16 éves lányát is.
A levelek, üdvözlőlapok még sok-sok évig jöttek-mentek. Aztán egyszer
elmaradtak, s mi hirtelen rádöbbentünk az emberi élet végességére.
Borka Zsuzsanna
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Az utolsó találkozás
Ugyanígy sütött a nap akkor is, emlékszem. Hét ágra. Valahogy így mondják.
Kellemes tavaszi, de már meleg szellő simogatta arcunkat, és halványrózsaszín virágokba borultak az útmenti cseresznyefák.
Már nem tudom miért, valószínűleg a május elseje úgy esett, de az a
szombat munkanap volt. Ez egészen biztos. Algebra óránk is lett volna az
egyetemen. Gyakorlat. Névsoros. Volt is, de én - aki szinte minden órára bejártam, még a katalógus nélküli előadásokra is - azt mondtam: NEM. Ezt a
szombati tanítási napot kihagyom, és az egyházi kollégiumból, ami akkoriban
a második otthonom volt a nagy fővárosban, haza utazok vidéki kisvárosomba szüleimhez, nagyszüleimhez. Vitt a lábam, a sárga villamos és a hármas
metró, egészen a Népliget Autóbusz Állomásig. Szennyessel megrakodott
utazótáskával, könyvekkel teletömött hátizsákkal, és lobogó, csapzott hajjal
szaladtam és tülekedtem, ahogy csak bírtam. Közben lestem a bal csuklómon
feszülő karórám kegyelmet nem ismerő perc- és másodperc mutatóit, de pont
elértem. Még hely is volt a buszon! Kigördültünk a pályaudvarról. Vegyes
érzések kavarograk bennem, ahogy egyre csak távolodtunk a nagyváros zajától: vajon jól cselekszem? Nekem itt lenne kötelességem Budapesten, az
egyetemen, de éppen most hagyom el. Miért? Nem tudom. Valahogy, valami
megmagyarázhatatlan, belső késztetést éreztem, hogy azon a hétvégén haza
kell utaznom.
Szombaton, ahogy hetente-kéthetente mindig találkoztunk. Volt valami süti, mint mindig, talán almás pite, amiből persze fél tepsivel megettem, mint
mindig, és ő szólt, hogy: „Andi ne egyél annyi süteményt, mert meghízol!”
A konyhában a hűtő előtt ült fekete, oldalt három fehér csíkos sportnadrágban és egy rózsaszín, vékony fonalból kötött tavaszi pulóverben a kisszéken - sosem felejtem el, még mondtuk is, hogy micsoda fiatalos, pedig a múlt
nyáron töltötte a hetvenet. Csodálkoztunk, hogy levágta a pulóvere ujját ollóval, de mondta, hogy melege volt, és különben is jön a jó idő, nyáron majd
kertészkedik, és majd ujjatlant csinál belőle, hogy nehogy már úgy barnuljon
le, hogy látszik a „póló” ujja. Sokat nevettünk. Talán többet is, mint szoktunk.
Nagyon jól éreztük magunkat!
Ajándékba adott egy bögrét pár nappal korábban névnapomra a kollégiumi
szobatársam. Mondtam neki, legközelebb haza hozom, megmutatom, mikor
kérdezte miket kaptam a barátnőimtől. Ő is felköszöntött Papával együtt.
Többek közt egy zsebrádiót kaptam fülhallgatóval, hogy ne unatkozzak a
négyórás buszúton. Örültem neki. Aztán este lett. A barna bejárati ajtó előtt
még megbeszéltük, hogy milyen sütit csináljon legközelebb. Természetesen a
mennyei diós kiflijét szavaztuk meg egyöntetűen. Ez mindig isteni finom
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volt! Lekísért minket az első emeletről lépcsőn, pedig nem ment könnyen egy
bő egy évvel ezelőtti sztrók miatt, de ő akart jönni, hogy gyakorolja a menést.
Egyik szomszéd meg is jegyezte, hogy „Látom ám, hogy szorgalmasan gyakorol!”, és ő büszke volt. Miközben leértünk a lépcsőn, beszélgettünk. Arra
már nem emlékszem, hogy mit és miről, de úgy gondolom, hogy húgom hamarosan esedékes gimnáziumi ballagásáról. Leértünk. Elköszöntünk. Hogy
puszit adtunk-e egymásnak már nem tudom, de úgy emlékszem megöleltem.
Állt a szürke járdán, a piros-barna-fehér fémkerítés mellett, ahogy ilyenkor
mindig szokott, és amíg az utca végére nem értünk a nagy játszótérhez, párszor visszafordulva addig integettünk egymásnak, míg láttuk egymást. Mondtam neki még a ház előtt, hogy szerintem jövő hétvégén nem jövök haza, de
két hét múlva úgyis találkozunk a ballagáson.
Nem találkoztunk. Azóta csak egyszer-egyszer egy-egy különös álmomban.
Nem tudtam, hogy ez lesz az utolsó…
Pont ma 15 éve.
Budavári-Bókkon Andrea

Én nem vagyok magyar?
A családom története nyilván ugyanolyan, mint bármely más, úgynevezett
határon túli család története. De már Tolsztoj is megmondta, hogy „a boldog
családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az”, így a hasonló sorsú határon túl rekedt családok is hasonlók, ám a
maguk módján küzdöttek és küzdenek meg a mindennapokkal.
Van az a mondás, hogy „magyar az, akinek fáj Trianon”. Nem tudom,
hogy hol és mikor hallottam ezt a mondatot először, de úgy tűnik, hogy más
sem nagyon tudja, az internetes keresések alapján Karinthy Frigyesnek és
Illyés Gyulának is tulajdonították már, holott valójában Patrubány Miklós
erdélyi magyar politikus, közíró mondta ki először 2000. május 25-én, a Magyarok V. Világkongresszusának nyitó konferenciáján.
Szóval, nem tudom, mikor és hol hallottam, és azt sem tudom, hogy éreztem-e bármit is akkor, amikor hallottam.
Furcsa családban nőttem fel. Történelemről szinte soha nem esett szó. Lehet, hogy azért, mert a szüleim nem voltak értelmiségiek, író nagyapám pedig
meghalt még a születésem előtt. Megmaradtak a könyvei, amelyeket ugyan
szinte válogatás nélkül faltam, mégsem jött igazán szembe a történelem,
helyesbítek: a huszadik századi történelem. Pedig minden adott volt: éppen
az író nagyapámat vitték el Dachauba és Goli Otokra, a dédapám pedig alig
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került haza az orosz frontról. Az asszonyok meg persze mindeközben vártak.
Az is a történelem része. Mégis már középiskolás voltam, amikor Trianonról
tanultunk, és én, szabadkai születésű szegedi gimnazistaként helyre raktam a
fejemben a dolgokat, az én saját vajdasági magyarságomat.
Nem egy lesötétített szobában nőttem fel, pontosan értettem, hogy az ország és a nemzet nem ugyanaz, mégsem foglalkoztam ezzel. Persze voltak
magyar-szerb konfliktusok az iskolában, de úgy gondoltam, azok a mindennapok részei, máshol is összeverekednek a gyerekek, ha nem a nemzetiség
vagy a nyelv, akkor valami más miatt. Magyar az anyanyelvem, de a szomszéd gyerekekkel folytatott játék során szerbül is nagyon jól megtanultam,
nem okozott nehézséget, ha váltani kellett a nyelvek között. Ismét csak azt
hittem, ez a normális. Csak a szegedi iskolaévek alatt jöttem rá, mennyire más
az, ha egynyelvű a környezeted, és igazából mennyire ártalmas is, hiszen, ha
egyetlen nyelven is boldogulsz, miért tanulnál meg többet.
1983-ban születtem Szabadkán. Állandó lakcímem sosem változott a mai
napig, mégis éltem már a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban, a
Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban, Szerbia és Montenegróban, most pedig
éppen Szerbiában. Dédnagymamám, aki 1910-ben született, pedig ennél is
több államban lakott, holott miután Szenttamásról Szabadkára férjhez ment,
alig hagyta el az utcát is, amelyben élt. Sosem mesélt arról, milyen volt gyerekként egy másik országban felnőni, vagy hogy egyáltalán ezt ő mennyire
érzékelte. Arról sem, hogy már férjes asszonyként milyen volt egy rövid időre
újra magyarországinak, majd újra jugoszlávnak lenni. Hagyott-e ez benne
nyomot, vagy az egyébként is válságos idők egyik újabb momentumaként élte
meg, amelyet el kell fogadni, nem kell rajta sokat agyalni? Ez van, ezt kell
szeretni – mondta sokszor ő, hallom nagyanyámtól is.
Magyar az, akinek fáj Trianon. Kóstolgatom ezt a mondatot, keresem magamban a fájást, és ezzel a kereséssel egy időben jön a ráismerés, hogy akkor
nekem lehet, hogy most már inkább mindig csak Ady-val kell együtt kérdeznem, hogy én nem vagyok magyar?
Eltört az idő

Egy leírásban azt olvastam, hogy 1920. június 4-én megállt az élet. Megállt a
történelem, eltört az idő. Ahogy szétszabdalták Magyarországot, úgy szabdalták szét a magyar lelket is. A szabdalás pedig fáj. De hogy 102 évvel később is
fáj-e, kell-e, hogy fájjon, illetve hogyan kell, hogy fájjon, az már más kérdés.
Nagyanyám 91 éves. Vannak tiszta pillanatai, néha viszont a múltban él és
újraél. Újraéli a fiatalkorát. De ilyenkor nem lehet kérdezgetni, nem is érti,
mit akarok. Nem tudja elmesélni azt, amit éppen átél.
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Másról viszont mesél. Elmeséli, hogy Gálik Anna és Vankó Lajos még az
1900-as évek elején ismerkedett meg Szenttamáson, amely település akkor
még az Osztrák-Magyar Monarchia területén feküdt. 1910-ben lányuk született, Anna, aki húsz évvel később feleségül ment a szabadkai Szekrény Andráshoz, ám anélkül, hogy elköltöztek volna, ez már egy másik országban, a
Jugoszláv Királyságban történt. Két lányuk született, Katalin és Erzsébet.
Katalin, az én nagyanyám mindig arról álmodott, hogy híres színésznő
lesz, gazdag és jóképű férjjel. Sem híres, sem színésznő nem lett. A férje
ugyan jóképű volt, ám gazdagnak semmiképp sem nevezhető, és azt a kis
megkeresett pénzét is főként elkártyázta és elitta. Mit is tehetett volna, ha
felejteni akarta Dachaut és Goli Otokot. Csoda volt, hogy élt. Mindkét helyről
alig menekült meg élve. Azt mondják, a traumákat a génjeinkben hordozzuk.
Lehet ebben valami, hiszen ezt a traumát átadhatta édesapámnak, aki ezek
mellé sajátokat is szerzett a kilencvenes évek délszláv háborúiban. Megint
csak egy máshogy nevezett országban harcolva. De a harcok előtt még megszülettem én, és megszületett a húgom is, és a család azt hitte, kezdődhet a
boldogság.
Embargó, infláció, utazási tilalom, csempészet, munkanélküliség, otthon
sütött kenyér, áramkimaradás, bombázás. Gyerekkorom története. Nem szép
mese. És aztán persze jöttek az évek, amikor én voltam a szerb, aki
minekjöttide.
Sekélyvízű, új-zélandi tó, hat betű

Hatuma egy nagyon pici falu Új-Zéland északi szigetének közepén. Lakossága
2018-ban 153 fő volt. Közvetlenül mellette található a sekélyvizű Hatuma-tó.
Úgy tűnik, mélyre merültem az internet bugyraiban.
A hatuma számunkra természetesen nem az új-zélandi tavat vagy a falucskát jelenti. Hatumának nevezik Magyarországon rövidítve, néha talán némi
negatív felhanggal is a határon túli, vagy más néven külhoni magyarokat.
Nem nagyon van választási lehetőségem, hogy én személyesen a hatuma
törzs valamely ágához tartozónak tartom-e magam, erről nem én döntök. Ha
akarom, ha nem, van az Anyaország és van a minden egyéb, és én ennek a
minden egyébnek vagyok a része, még ha születésemtől kezdve soha nem is
voltam más, csak magyar.
Butás Markovics Annamária
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Családi történet
Egy legény ejtett vállakkal ballagott az utcán – mesélte a nagymamám. –
Fáradt volt, és szeretett volna megpihenni végre. A falusi emberek mind furcsán néztek rá. Hiába próbált szállást kérni, mindenki bement a házába, amikor
meglátta. Én az udvarunkon álltam, és a ruhákat teregettem, mikor megláttam
őt. Ruhája poros, koszos volt. Egyre csak jött, és jött. Lassan haladt a házak
között. Szája sarka le volt enyhén biggyesztve. Mikor meglátott, így szólt:
- Sajnálom, hogy megzavarom. Csupán, ha megengedi, kisasszony, éjszakai szállást keresek. Lehet, hogy illetlenség, de én maguknál próbálkoznék. Eddig mindenki elmenekült előlem, vagy nem szólt hozzám. Magácska meg itt maradt.
- Azonnal megkérdezem Jóanyámat. Az én véleményem engedné, hogy
maradjon, de hát nem a leány szava számít a háznál. Bementem, meg is
álltam egy pillanatra, nekidőltem a falnak. Mosolyogva gondoltam rá.
Rögtön tudtam, hogy szerelmes lettem. Merengtem még egy ideig, majd
eszembe jutott, hogy ő meg kint vár rám. Anyukám pedig minden embert
szívesen látott nálunk, úgyhogy végül ott maradt.
A neve Richárd volt. Jó pár napig élvezte vendégszeretetünket, majd ezzel a
kéréssel állt elő:
- Sajnálattal közlöm asszonyom, hogy még, ha lehet, maradnék önöknél. A
családom most üzent nekem egy sürgönnyel, hogy a bátyámat behívták katonának, így nincs két ember, aki dolgozzon, és ellátna annyi éhes szájat.
Anyám örömmel marasztalta. Egyik este bejött a szobámba (Mármint
Anya). Óriási meglepetésemre ezt kérdezte:
- Tetszik neked ugye? – Csodálkozva néztem rá.
- Honnan tudod?
- Mindig olyan ábrándos tekintettel nézel rá, az ember rögtön tudja.
- Apám tudja?
- Dehogy. Néha túl rövidlátó ahhoz, hogy észrevegyen dolgokat. Igen. Az
apám nagyon szigorú ember volt. De én tudtam, hogy a szíve mélyén igenis nagyon szeret engem. Viszont nem mondta ki sosem. Mindig óvott
mindentől, talán ugyanúgy, mint anyám.
- Nagyon bánod?
- Dehogy. Tisztességes, pénze, munkája is akad. Ezenkívül kedves, és
okos is. És tisztán látszik rajta, hogy szeret téged.
- Ezt észre sem vettem.
- Pedig igaz. És kiment. Otthagyott engem a megválaszolatlan kérdéseimmel. Mintha csupán költői kérdések lettek volna. Vacsoránál szokatlanul is sokat töprengtem, olyannyira, hogy Richárd megkérdezte, van-e
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valami bajom. Így teltek-múltak az idők. Először csak napok, majd hetek,
hónapok, és évek.
Már két éve nálunk lakott. Azóta sok közös kalandunk lett. Olyanok lettünk,
mint két testvér. Zsuzska, és Ricsi. Egyik este aztán találtam egy levelet a
kisasztalomon.
Kedves Zsuzska!
Köszönöm a rengeteg sok kalandot, amit együtt éltünk át. Szeretném ezt
valamivel megköszönni neked, és szeretném, ha mégegyszer annyi közös
élményünk lenne. Este nyolckor várlak a kerti pagodánál.
R.

Azt hittem, majd kiugrok a bőrömből. Annyira boldog voltam! El sem tudod
képzelni. Este aztán nagyon vártam a nyolc órát. Apám már kezdte megszokni a viselkedésemet, erre most úgy felpörögtem, mint a ringlispíl. Számon is
kérte rajtam. Így feleltem:
- Csak jön majd egy cirkusz, azt mondták a lányok a fonóban.
- Te meg mindent elhiszel nekik! – morgott erre ő.
Persze nem volt szó semmi ilyesmiről. Ütött az óra. Ricsi már a kertben várt,
amikor odaértem. Egy szál rózsa volt a kezében. Miután nekem adta, hosszasan beszélgettünk mindenféléről. Csend lett. Majd halkan megszólalt:
- Gyönyörű vagy.
Éreztem, hogy a fülemig elpirulok. Megfogtuk egymás kezét, végül átölelt.
Az volt az első csókom. Ezután sok ilyesfajta találkánk volt. Egyszer egy
alkalommal letérdelt elém:
- Drága, egyetlen Zsuzska, lennél a feleségem?
- Igen!
Visítva ugrottam a nyakába. Kibújtam volna bőrömből, olyannyira boldog
voltam. Apám először nem adta áldását. Utána kis idővel rájött, hogy nem
nagyon akad másik kérő. Ez volt hát én, és a nagyapád szerelme.
- Imádom a családi sztorikat. Mindegyik nagyon boldog, és olyan jó
tudni, kinek mi a személyes története. Én Anna vagyok, és most ez az
én történetem.
Csicsek Nóra
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Sváb vér
(Mindez így történhetett meg a valóságban is.)
Ne mondd, hogy a boldogság a cél,
A cél ott van, hol véget ér az út.
Kérjed Istent: utad legyen boldog,
S álmod könnyű, majd, ha véget ér.
Bojár Cassino
Antal

A szobában három öregasszony virrasztott, nem vették észre, amikor Antal
lassan megpróbálta kinyitni a szemét. A lámpa fénye fájón szúrt bele, nem
erőltette tovább. Magánál volt, de ezt nem tudta jelezni, belenyugodott. Felfogta, hogy eljött érte az idő és nem bánta. Visszagondolt egykori önmagára.
Egyszerű lélek volt mindig, nagy, nehéz, világmegváltó gondolatai soha nem
voltak és ezt most, utólag is így találta jónak. De azt is látta, hogy az alatt a
nyolcvanhat földi év alatt (lám, milyen gyorsan elrepült) hol, mikor hibázott,
mit tehetett volna másképp. Talán jobban, talán nem, csak mégis másképp.
Persze a lehetőségei elég szűkösek voltak, a családi háttér, az indíttatás igen
keskeny utat jelölt ki számára e sárgolyón. Úrnak születni kell, ezt verték a
fejébe. És ha voltak is kivételek ő nem tartozott közéjük. Megmaradt becsületesnek, tehát szegénynek. Ez a becsület is olyan volt, mint a csúnya lány tisztessége. Nagy kísértéseknek nem volt kitéve, könnyebb volt őrizni, mint elveszíteni. Egyszer-kétszer talán lett volna alkalma rá, de nem használta ki.
Meggyőződésből, vagy csak ügyetlensége miatt, az otthonról hozott félelmei
miatt, a kishitűsége miatt? Megmaradt kisembernek, a többi sok millió között,
akik nem hagynak nyomot maguk után, nem forgatják fel a világot, nem tolnak idő-szekerén semennyit. Igaz, nem is húzzák vissza. És ezen már nem tud
változtatni. Már nem is akar. Megértette, hogy ahová készül, abban a világban
senki nem méri az időt. Ott nem is kell, hiszen jelen lehet bárhol, bármikor
ameddig csak egy lélek is emlékezik rá. Ez a jutalma, szórakozása, büntetése,
ez keserve és öröme, ez minden, amit elért, amit kiérdemelt az élete során. Ez
már az övé első percétől az utolsóig, és gondolatban kezdheti előröl, ahányszor csak akarja, a végtelenségben nincsenek korlátok, senki nem szól érte.
Igaz, Ő sem szólhat senkihez, a hozzá hasonlókhoz sem. De nem is kell. Elég,
hogy tud róluk, érzi őket. Egy halk, vége-nincs zsongás veszi majd körül,
aminek minden apró morzsáját érezni és szeretni fogja, csak érteni nem, és
nem is törekszik megérteni. Olyan ez, mint elmerülni a langyos tengerben,
ami ringatva, simogatva vesz körül, miközben nem lehet, nem is kell minden
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cseppjét külön érezni. Majd ködös, sejtelmes emlékek csobbannak felé földi
életéből és tudja, hogy hamarosan találkozni fog Eszterrel, aki itt, a földi világban társa volt. Ahogy mondták: jóban, rosszban. Várja az érkezését, kellemes érzés tölti el, mint akkor, ott az iparos bálon, ahol megismerte. És egyszer majd lányával meg a fiával is találkozik, és másokkal is, akikhez jó vagy
rossz volt, akik őhozzá voltak jók, vagy rosszak. Ezen elmosolyodott, hiszen
már semmi értelme a jónak vagy rossznak. Már annak sincs semmi jelentősége, amit a fiával tett. Hogy ki akarta tagadni az örökségből. Aztán a törvény
nem engedte, mert a köteles részt csak meg kellett hagyni. Így is nagy szégyen volt a fiára. Büntetésnek szánta, amiért évekig nem jött el hozzá, nem
nyitott rá ajtót, pedig egy faluban laktak, csak néhány utcányira egymástól. És
még most sem jött el, ezen az éjszakán. Pedig az orvosnő is üzent: jöjjön,
mert minden perc késő lehet. De a fiának nem volt érkezése otthagyni a saját
fia lakodalmát, csak egy percre is. Igen, az unokájának volt lakodalma a Fekete Sasban. Ezt ő nem akarta, hogy pont ezen a napon… de már nem dönthetett róla. Ez a nap volt kijelölve neki. Azt megértette, hogy az unokája nem
jöhetett, de a fia? Igen, majd egyszer találkozik vele is. Várja ezeket a találkozásokat, bár nem tudja miért? Lehet, ezt nem is kell, nem is akarja tudni.
Csak azt, hogy meg fog történni, hogy el sem kerülheti. Csak azt érzi, hogy ez
is része lesz ennek az új, véget nem érő történetnek.
Eszter
Az öregasszony tudta, hogy már nincs sok ideje hátra. Nem is bánta. Csak hát
az őseitől örökölt őszinte prüdériájával szégyellte magát, szégyellte a tehetetlenségét, kiszolgáltatottságát, nyomorult helyzetét. De nem tudott tenni ellene
semmit. Sajnálta, hogy ennyi kellemetlenséget okoz. Belátta, hogy ennél többet senki nem tudna tenni érte, jobb körülményeket, ápolást sehol nem kaphatna. Aggódva nézte Mártát is, fel tudta mérni, amit nap mint nap, erején
felül is megtesz érte. Azért is hálás volt, hogy nem dugták be valami elfekvőbe. Ősszel, amikor már nem lehetett halogatni és Mártának mégis be kellett
feküdnie a kórházba egy régen esedékes nőgyógyászati műtétre, őt protekcióval elhelyezték a váci kórház ápolási osztályán. Két hónapig volt ott, amíg
Márta megerősödött valamennyire. Gyakran gondolt arra, hogy már nem is
fogják hazavinni. De aztán karácsonykor Márta úgy döntött, a szentestére
nem hagyhatja ott. Az öregasszony hálás volt, és nagyon boldog. Amikor
imádkozott azt kérte Istentől: vegye már magához, hogy Mártának ne okozzon több gondot, nyűgöt, bosszúságot. Amúgy soha nem volt templomba járó.
A feje most is tiszta volt, fájdalmat nem nagyon érzett. Egyébként is jól tűrte
a fájdalmakat, szervezete edzett volt, azokéhoz hasonlóan, akik gyerekkoruk
óta meg nem állnak, keményen dolgoznak. Ezért is a teste még harcolt, még
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nem adta fel. Éjszakánként, amikor a csend belepte szobáját és csak nagyon
messziről hallatszott egy-egy kutya ugatása vagy a régi bútorok moccanása,
gondolatban vissza-visszajárt gyerekkorába, látta szüleit, néha még meg is
szólították. De csak ritkán. Mint amikor még éltek. Igaz, sosem volt sok mit
megbeszélni velük. Minek is? Az akkori öregek nem szavakkal neveltek, csak
éltek, ahogy lehetett, és hagyták, hogy a gyerekek ellessék tőlük, amit kell.
Legfeljebb akkor szóltak, ha valamelyik valamit rosszul csinált, vagy csak
nem úgy, ahogy ők jónak tudták. Az apák szava, de még a szemöldökük rebbenése is parancs volt. Ők adták az életet, a kenyeret. És ezen a hierarchián
nem változtatott semmi. Jól emlékezett rá, amikor munkába állt és az első heti
pénzét megkapta kerülővel ment haza, hogy tovább érezze tenyerében a kis,
kerek fémek súlyát. Aztán csillogó szemekkel, óvatosan letette a konyhaasztalra. De az apja nem szólalt meg, nem vett róla tudomást. Az anyja csendben
megsimogatta a fejét és elétette a vacsorát. Ő meg majdnem elsírta magát. Ma
sem tudja mire számított, mit várt, mit szeretett volna hallani az apjától? Nehéz idők jártak, sehol nem volt munka, az apjának sem. Az anyja napszámba
járt, nővére már férjhez ment, nem volt a háznál, bátyja katona volt, kishúgát
két éve temették. Bár ő varrónőnek tanult, és szépen is dolgozott, mondta is
mindenki, de falun az nem volt biztos kenyér. Amennyit kellett, annyit minden asszony tudott varrni, ha nem tanulta is. Ezért is ment el a szomszéd községben lévő panzióba szobalánynak. Jobb volt a fizetés és biztosan meg is
kapták minden héten.
Amikor az apja megtudta nagy kravátlit rendezett, anyja alig bírta csillapítani. A kocsmában azt kiabálta: elszegődött a lánya kurvának. Pedig nem volt
ő olyan, meg el is küldték volna azonnal, ha csak legkisebb okot is találnak
rá. Az igaz, hogy jövendőbelijét mégis csak ott ismerte meg. Egy szikrázóan
hideg decemberi napon, az iparos bálon. Nagyon jóképű volt a fiú, meg szorgalmas, igazi sváb vér. Olyan, aki mindig kitalál valamit, mindig kigondol
valami új lehetőséget. Jó keze is volt hozzá, a kőműves szakmája mellett értett az ácsolatokhoz és asztalosnak is bevált volna. De méhészkedett is és volt
egy örökölt parcellája a falu határában, ahol málna, ribizke, mogyoró termett.
Alig várta, hogy összegyűjtse a stafírungját és meg legyen az esküvő. Istenem, de régen is volt, sóhajtott fel és maga elé idézte Antalt, fiatalon. Mostanában gyakran így tett, ha nehezen teltek az órák, a napok. Ilyenkor könnyűnek érezte magát, szinte lebegett. Aztán ahogy eltűntek az emlékek visszazökkent a reménytelen valóságba. Nekikészült, hogy megforduljon, be a fal
felé. Csak nagyon lassan tudta mozdítani a lábát, a paplan mázsás súllyal
nehezedett rá. Jó időbe telt, amíg sikerült. Hanem most a másik keze szorult a
teste alá és érezte: el fog zsibbadni. Beletörődött.
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István

Márta férje – maga is nyugdíjas – a ház körül tett-vett, elfoglalta magát. Az
öregasszony szobájába csak akkor lépett be, ha felesége kérte, ha segíteni
kellett valamiben. Legjobban talán Ő érezte át a kiszolgáltatottság gyötrelmeit. Eszter hajdani tekintélye testének elvesztett formájával együtt lett semmivé. Sok évet éltek egy fedél alatt és nem mindig adott neki igazat, volt, hogy
szerette volna valamiről meggyőzni, valamiről, amit már régen nem úgy csinálnak, mint az ő korában. De aztán nem tette. Bele sem kezdett. Nem volt
közülük való, és mindig is tudta, jobb neki, amit el tud fogadni, amibe beleszokott, belenevelték, beletörődött. És hát működött is tényleg, mindig igaza
lett, amikor hallgatott, amikor lenyelte könnyeit vagy éppen felemelte hangját, akkor is. Férjével sem vitatkozott, tudta, úgy is az lesz, amit ő lát jónak.
Majd úgy intézi. A gyerekei sem mertek ellene szólni, nem úgy látták tőle.
Nem volt nagyon művelt, nem volt olvasott és nem is hiányoztak neki a
mindenféle új eszmék, gondolatok, divatos ideák. Megelégedett azzal, hogy ő
volt a család.
Így kellett elfogadni és István ezt is tette. Istvánban most is csak az
elveszett tekintély, elporladt, megalázott, romokban fekvő lélek okozott
megütközést, zavart és szégyent. Nem az, hogy egy tehetetlen testet kell
emelgetni, pelenkázni, a pucérságát bámulni, a bűzét elviselni, hanem az, ami
még nem is oly régen volt, és amivé lett ez az aszott test. Ugyanezt egy idegennel bármikor, gond nélkül tette volna. De ő nem volt idegen. Azt talán
túlzás lett volna mondani, hogy szerette, inkább csak tisztelte.
István már régen nem szeretett senkit. Amikor meg betöltötte a hetvenet is,
feladta régi vágyait, harcait önmagával és a világgal. Belátta, hogy elfogytak
lapjai, az élet nagy játszmájában neki már nem osztanak újakat. Sokat hangoztatott szkepticizmusával szemlélte a körülötte történteket. Talán ezzel
védekezett túlzott érzékenysége ellen, amit gyakran nem tudott elfojtani.
Pedig sokszor szégyellte, hogy képes még vén fejjel is elsírni magát egy
megható filmen, vagy hatásvadász történeten. Nem volt hívő, a vallásban sem
kereshetett menedéket. Tudomásul vette, hogy lassan maga is felkészülhet a
végelszámolásra, a nagy összegzésre. Talán valahol, valaki már kitűzte az
utolsó leltár fordulónapját, hogy elkészítse a mérleget, amiben a tartozik, és a
követel oldalon fel lesz sorolva minden, az egész élete. Félt, hogy a két oldal
egyenlege nem mutat majd nyereséget. Szerette volna hinni, hogy talán nagy
veszteséget sem.
Néha önkéntelenül összehasonlította az öregasszonyt anyjával. Most, hogy
ilyen tehetetlen, ilyen kiszolgáltatott lett, megértette anyja keserveit is. Most
döbbent rá, hogy amikor anyja a falat kaparta fájdalmában, amikor inkább
elküldte, csak hogy ne is lássa szenvedését, micsoda megpróbáltatás lehetett
81

neki. Rákos volt és a kór csak lassan, csak hosszú évek során rágta szét a
testét. Istvánnak gyakran eszébe jutott utolsó találkozásuk. Karácsony volt,
szent este. Anyja megint az újpestiben feküdt. Abban a hónapban már harmadszor vitték be, de mert néhány nap múlva mindig haza is mehetett, nem
volt semmi előjele a tragédiának. Amikor este bement hozzá csak az tűnt fel,
hogy olyan rózsaszínű, szinte izzik a bőre. Azt hitte a láztól. A verejték sem
volt új, hiszen tudta mennyire gyenge, a láz legyengítette. Nem sokat időzött,
nem volt sok mondanivalójuk egymásnak. István búcsúzáskor megígérte az
ünnep másnapján ismét benéz, ha ugyan addig nem küldik haza. István mostoha apja Miklós is mondta: csak menjen nyugodtan, ő még marad, és ha kell,
majd telefonál. Aztán amikor búcsúzáskor homlokon csókolta az anyját meglepődött, milyen hideg volt a homloka. Pedig még mindig verejtékezett. Az
ajtóból visszanézett inteni, látta, hogy anyja a szemével követi, és olyan furcsán nézi és tényleg rózsaszínű az egész teste, szinte sugárzik. Másnap hajnalban halt meg.
Márta

Telihold volt, Márta nyugtalanul aludt az éjjel. Ez máskor is egyre többször
esett meg vele. Sokat forgolódott és úgy érezte fáj minden csontja. Hatvanon
jóval túl már gyakran előfordul, hogy reggel fáradtabban kel az ember, mint
amikor lefeküdt. Sovány volt, csontos alkatú, alig ötven kiló. Éjszaka, amikor
fel-felébredt, mindig az ablak felé pislogott, nézte, hogy virrad-e már? Ilyenkor fel is kelt, mert ki kellett mennie a fürdőszobába pisilni. Aztán amikor
már a roletták között beszűrődött a fény, nem feküdt vissza. Megállt az ágy
előtt és üres tekintettel nézte a férjét, aki hanyatt fekve szuszogott. Irigyelte és
gyűlölte, amiért az tudott aludni. Szívesen visszafeküdt volna, de érezte, hogy
csak forgolódna, hát inkább felöltözött.
Amikor ment a konyha felé megint furcsa érzés fogta el. Megállt, a lélegzetét is visszafogta, de az öregasszony szobája felől semmi neszt nem hallott.
Óvatosan lépkedett tovább majd az ajtó előtt hallgatózott. Percek telhettek el,
amíg óvatosan megnyitotta. A ritkára húzott redőnyök félhomályában látta
amint az a fal felé fordulva feküdt, takarója kissé lecsúszott, jobb keze a teste
alatt, csak a kézfeje lógott ki, az is mintha ki lett volna csavarva. Közelebb
lépett, orrába csapott az áporodott vizelet bűze, de most valamiért nem háborgott a gyomra. A kíváncsi várakozás elfojtott benne minden más érzést. A
falióra kattogása valami távoli ütemet szabott az időnek, amit elnyelt egyre
erősödő szívverése. Nézte a mozdulatlan testet, próbálta megállapítani lélegzik-e? De nem látta, hogy emelkedne a mellkasa, és szuszogást sem hallott.
Szorongva, tétován köszönt, de a fekvő nem reagált. Nem tudta mit csináljon,
nem mert közelebb lépni, tanácstalanul meredt az ágyra. Eltelt egy újabb
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hosszú perc, amikor a test mégis moccant és lassan kezdett megfordulni. Rekedtes, a slejmtől alig érthető hangon nyöszörgött valamit.
- Ez még él – tört fel Mártában a felismerés. A gyomra most adta fel, a
szagok körbefonták, ablakot kellett nyitnia, hogy ne hányja el magát.
- Akkor kezdődik a nap – sziszegte a foga között és keserű, epe ízű nyálat
nyelt vissza. - Meddig bírom még? – nézett a plafonra, de tudta, nincs válasz. Hirtelen minden ereje elhagyta, le kellett ülnie néhány pillanatra.
Az öregasszony – nyolcvanas évei közepén járt – lassan fordult felé. Résnyire
nyitotta szemét és zsibbadt kezét próbálta kihúzni maga alól. Márta felállt
odalépett és lerántotta róla a paplant.
- Reggel van – sziszegte és kiment a szobából.
A konyhában begyújtotta a gázt, egy fazékban vizet tett fel melegedni, és a
kávéfőzőt is megtömte. Odakészítette a poharat, cukrot, sűrített tejet. Üres
tekintettel bámulta, ahogy lefolyt a kávé, öntött magának és miközben kortyolgatta, pár szem kekszet rágott hozzá. Megvárta, amíg a víz is jó lett. Lavórt vett elő, beleöntötte és törölközőt, szivacsot meg gumikesztyűt keresett.
Bevitte az öregasszony szobájába. Az már teljesen magánál volt, láthatóan
fázott a nyitott ablak miatt. Jobb kezét kihúzta maga alól és most a pelenkájában kotorászott.
- Miért nyúlkálsz megint a szaros pelenkádba – kiáltott rá - Megint mindent össze akarsz kenni? Most nézd meg magad, nézd meg, megint összeszaroztad a huzatot. Hát nem tudok annyit mosni, beszakad a hátam, nem
érted meg?
Az öregasszony pislogott, mint a rajtakapott gyerek, de nem szólt semmit.
Márta ekkor végre erőt vett magán, odalépett az ágyhoz és felültette. Lehúzta
a hálóingét, a pelenka tépőzárát szétrángatta, és egy kék műanyag lepedőt
terített az ágyra, ami elég hosszú volt és leért az ágy elé is. Erre fordította rá a
tehetetlen testet. Az öregasszony 160 centi magas volt, ráncos arcán hosszú
szőrszálak meredeztek, gyér ősz haja csapzottan tapadt koponyájához. Karjai
és lábszárai vékonyak, dereka, csípője széles. Mellei a hasáig lógtak. Lehetett
vagy hatvanöt kiló. Bokáján és a fenekén felfekvési sebek sötétlettek, amik a
szétkent széklettől nagyobbnak látszottak. Ahogy az előbb Márta átfordította,
lecsúszott az ágyról és térdeplő helyzetbe került, hason fekve az ágyra borulva.
Márta egy pár pillanatig nézte, aztán nagy sóhajjal felhúzta a gumikesztyűt
és nekilátott lemosni. A hátánál kezdte úgy haladt lefelé. Amikor széthúzta a
fenékpofákat, érezte, a gyomra megint háborog. Elfordult, mély lélegzetet
vett. Előbb szivaccsal, majd egy darab ronggyal, végül a törölközővel dörzsölte le. A víz már sárgás-barna lett, ki kellett vinnie a WC-be kiönteni és
újat ereszteni a lavórba. Mire visszajött, az öregasszony bepisilt, folyt le a
lábszárán.
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- Most mit csinálsz – kiabált rá – hát mivel érdemeltem én ezt, meddig kell
ezt még csinálnom? – Letette a lavór tisztavizet, belecsapta a szivacsot, a
kifröccsenő víz szétterült a műanyagon. Jutott belőle a szőnyegre is. Közel
állt ahhoz, hogy elsírja magát. Ismét lemosta az öregasszonyt, majd megpróbálta visszafordítani, de egyedül nem ment. Márta férje István éppen
jött ki a hálóból, szólt neki. Ketten visszaültették az ágyra, majd onnan
talpra állították úgy, hogy közben az öregasszony megfogódzkodott a járókertében. Márta gyorsan ráadta az új pelenkát és ketten leültették az ágy
mellé tolt székre. István kiment a konyhába, Márta pedig nekilátott előröl
is lemosni. Észrevette, hogy már a mellei alatt is foltos a bőre. Bekente valami kenőccsel, a lábát is, és hintőport szórt más helyekre. Közelebb tolta
a járókeretet, az öregasszony ültében görcsösen kapaszkodott bele.
Amikor kész volt, ismét kivitte a vizet a WC-be, eltette a műanyag lepedőt és
hígított hypóval kezet mosott. Visszament, lehúzta a szaros paplanhuzatot és
másikat tett fel, majd ismét a hypós vízben mosott kezet. Szólt a férjének és
az öregasszonyt ketten átültették az ágyra. Ekkor kiment a konyhába kalácsot
vágott és teával bevitte az öregasszonynak. Elnézte, milyen mohón eszik. A
fogait már régen nem használta, de a kalácshoz nem is kellett. Puha kaláccsal
teletömte a száját és remegő kézzel kortyolta hozzá a teát.
- Van étvágya – állapította meg, és megint szerencsétlennek érezte magát.
Nézte az öregasszonyt, ahogy egyensúlyoz a műanyagbögrével, azt várta
mikor fordul ki a reszkető kezekből. De az erősen kapaszkodott bele, görcsös ujjaival körbefonta és lassan emelgette. Csak, amikor a szájához ért
akkor csurgott mellé egy kevés. Korábban ezért is leszidta, de amióta kitalálta, hogy a nyakába akasztja a gyerekektől maradt műanyag partedlit,
nem folyt le a hálóingre. Az öregasszony láthatóan befejezte a reggelit, a
kalács elfogyott, a teából még maradt egy kevés, próbálta letenni a bögrét,
de a tálca peremére sikerült, megbillent. - Vigyázz, hová teszed, nem látod
hová teszed? – kiáltott rá majd nagy sietve elvette a tálcát és kivitte. Az
öregasszony ott maradt, nyakában a partedli. Ült az ágy szélén, szeretett
volna lefeküdni, de a műanyag belevágott a torkába. Márta ezt nem látta,
már elfordult. Percekkel később, amikor István valamiért bejött, az vette
le. Ekkor az öregasszony eldőlt az ágyon, lassan felhúzta a lábait és próbálta elérni a takaróját. Amikor Márta visszajött, ráhúzta a paplant. Napközben még kétszer váltott alatta pelenkát, délben és este. Az estinél a vastagabb éjszakait adta rá. Ez nyolc óra körül volt, amikor már megetette és
a gyógyszereit is beadta neki. Két hetenként hashajtót is adott. Nem sűrűbben, mert egyrészt az öregasszony amúgy is keveset evett, ebből arra
következtetett, hogy széklete is kevesebb lesz, másrészt képtelen volt
megszokni a szarpucolást, próbálta elhúzni az időt. Két-háromhetente hív84

ta ki a körzeti orvost és leste mit mond, mennyit romlott az állapota? Azt
soha nem kérdezte: még mennyi lehet neki vissza? De a doktor e nélkül is
pontosan olvasott a gondolataiban. Szándékosan csak a szokásos semmitmondó biztatásokat ismételgette. Ki tudhatja? Egy év vagy csak hónapok?
A doktor is benne volt már a korban, közelebb a hetvenhez, nem akarta leírni
az öregasszonyt. Talán a hippokratészi esküje, vagy csak a saját bajai miatt,
nem akarta elengedni. Praxisa évtizedei alatt sokat tapasztalt, sokat látott és
elég pontosan be tudta határolni az öregasszony hátralévő idejét, ám ezt nem
árulta el. Pedig Márta várta, leste minden kimondott és ki nem mondott szavát, gesztusát. Leste az arcát, ahogyan vizsgálja, ahogyan próbál beszélgetni
az öregasszonnyal, ahogyan kérdezi és mérlegeli a kapott válaszait. A doktor
mindig meg volt elégedve az eredménnyel és mindig nagyon megdicsérte az
ápolást, a tisztaságot, aztán felírta a gyógyszereket, eltette a vizitért kapott
pénzt és ígérte: ha kell, csak hívják, ő azonnal jön.
Tél elejére már annyit romlott az öregasszony állapota, hogy Márta egyedül nem is tudta ellátni. Tehetetlen testként feküdt és mély, bűzös felfekvési
sebek voltak a hátán is. A körzeti orvos elintézte, hogy egy Lajos nevű szociális munkás hetente háromszor eljöjjön segíteni. Márta hálás volt, és az
igazoláson kívül (amire Lajos hivatalosan elszámolhatta közreműködését)
minden alkalommal adott neki ötszáz forintot. A segítség a fürdetést jelentette
és a sebek kezelését. Lajos, egy jó erőben lévő negyvenes férfi, szakszerűen
látta el a sebeket és fürdette le az öregasszonyt. Volt ereje emelgetni, forgatni.
Példálódzgatott, hogy akár hétvégeken is el tudna jönni, mert vannak más
páciensei is, de azt csak nem hivatalosan, úgymond magánpraxisként vállalja,
alkalmanként kétezer forintért. Márta nem kérte, elengedte a füle mellett az
ilyen megjegyzéseket. Nem volt ebben semmi szándékosság csupán józan
mérlegelés. Mint korábban, amikor ápolási otthont kerestek. Amelyik megfizethető volt, oda a kutyáját se vitte volna el. Máshol meg vagyonokat kértek.
Az egyik különösen felháborította. A közelükben lett volna, rendezett, tiszta,
a személyzet is hozzáértő, szakképzett. Valamelyik egyház tartotta fenn.
Amikor megkérdezte a vezetőnőt az kedvesen sorolta a feltételeket: ágynemű
és otthoni mosatás, gyógyszer szükséglet, a néni teljes nyugdíja, amit még ki
kell egészíteni, hogy kijöjjön a havi százötvenezer. És természetesen van még
a belépéskori egyszeri felajánlás a fenntartó egyház részére. Ez a család anyagi helyzete szerint változhat a minimális kétmilliótól felfelé, amit majd a családlátogatáskor az atya meghatároz. Nem is lett belőle semmi, csak a kapzsi
papokat szidta hazáig. A havi járandóságot nem sokallta, arra lett volna pénz,
de az adománytól felment a vérnyomása. Meg aztán elképzelte, hogy ha néhány hét vagy hónap múlva mégis csak meghal az öregasszony, a pénz teljesen kárba vész, hiába fizette ki.
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Már a tél vége felé jártak, amikor Márta komolyan gondolt arra, hogy
mind gyakoribb rosszullétei, szédülései, gyomor és fejfájásai talán nem is
csak a kimerültségtől vannak. De szándékosan elhessegette ezeket a gondolatokat, még férje előtt is igyekezett titkolni. Azzal nyugtatgatta magát, hogy
majd tavasszal, ha már ki lehet menni a kertbe, a levegőre, a napon ismét
erőre kap. Aztán április elején szervezete nem bírta tovább, kórházba került.
Az orvosok elmondták Istvánnak, hogy nagy a baj. Ha csak fél évvel korábban… talán még lehetett volna tenni valamit. A kórház messze volt, másik
városban, István csak hetente kétszer tudta meglátogatni. Ilyenkor mindig
részletesen el kellett mondania az öregasszony állapotát, a körzeti orvos véleményét és mindent, ami a ház körül történt. István mindig megjegyezte,
hogy az ápolónő, akit az orvos ajánlott, nagyon rendes, lelkiismeretes, de
persze ő azért sokkal jobb volt. Márta nem is titkolt reménykedéssel hallgatta
ezeket a beszámolókat, majd újra és újra elmagyarázta mit kell tenni, mikor
kit kell hívni és a temetést hogyan beszélték meg, amikor még jobban volt az
öregasszony. Megígértette Istvánnal, hogy semmi esetre sem küldi otthonba
vagy kórházba, nem azért ápolta, nem azért kínlódott vele éveken át. Korábban, amikor két hónapra el kellett helyezni a váci kórházba, István célzott rá,
hogy talán még hagyhatná, csak amíg megerősödik ő is, de Márta el sem tudta
képzelni, hogy szenteste ne legyenek együtt.
Május végén kapott egy éjszakai telefont a kórházból: siessen, ha még
életben akarja látni a feleségét. A kórteremben már körbe volt kerítve az ágya
lepedőkkel, de még nem volt letakarva, ebből tudta: még él. István leült az
ágya mellé, megfogta a kezét és nézte a ziháló, verejtékező asszonyt. A bőre
rózsaszínű volt a láztól és olyan áttetsző, még a hajszálerei is látszottak. Haja
csapzottan tapadt a homlokára. Szeme csukva volt, nem lehetett tudni, hogy
magánál van-e? István visszaemlékezett anyja halálára, az utolsó találkozásra
az újpesti kórházban. Mintha ugyanaz ismétlődne újra. Üres tekintettel meredt
a feleségére, némán búcsúzott tőle. Arra riadt fel, hogy Márta megszorította a
kezét, lassan kinyitotta a szemét és ránézett. Mondani, vagy talán kérdezni
akart valamit, de csak slejmes hörgés tört fel a torkából, ahogy erőlködött.
István nézte az elgyötört arcot, könnye rácsöppent az erőtlen kézre, amint
megcsókolta. Aztán közelebb hajolt az asszonyhoz és a fülébe súgta:
- Ma reggel elment az anyád… majd találkoztok odaát Márta arca lassan kisimult, szeme kitágult és István határozottan úgy látta:
mosolyog.
Csorba János István
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Emlékek útján
Ahogy végig nézek a gyerekhadon, bizony meg kell állapítanom, hogy egyre
nagyobbak, a lakás meg egyre kisebb. Még tavaly is pont Mikuláskor, hogy
bújt hozzám Laci, a második unoka. Most meg csak, mint az orkán, be az
ajtón, át az előszobán, a konyhába.
- Pusz-pusz’ mama, mi a kaja – dobta oda nekem a köszönést.
- Lacikám, természetesen, minden és mindenből jó sok – válaszoltam.
- Hál istennek akkor megelőztem ezt a zaba’ társaságot – mondta már teli
szájjal.
- Hát evésben az biztos, de azért hagy a többinek is valamit – intettem
önmérsékletre unokám. A többi unoka, Panni, Noémi, Imre, Szilárd, Szabolcs meg Valika, Szabolcs unokám barátnője már a szobába várta a nagy
eseményt.
Most érkezik Iszkaszentgyörgyről István bácsi, a család Bácsikája.
Hogy ez az István bácsi mikor lett a mi Bácsikánk, senki sem tudja. Ami
biztos, hogy ott volt apukám temetésén. És az is biztos, hogy egy szál rózsával érkezett. Mikor én rátaláltam még a család a ravatalozóban tartózkodott,
apukám koporsójánál.
Volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy ki kell mennem és megnézni,
hogy minden rendben van-e, ezért odamentem a sírhoz és akkor találtam rá
Bácsikára. Ott zokogott, miközben simogatta édesanyám fejfáját. Mondanom
se kell, hogy a 92 évesen elhunyt apukám, anyukám mellé lett temetve.
Mikor ránéztem, rögtön tudtam, hogy nem először látom. Egyszer csak
eszembe jutott, anyukám öt éve történt temetése, és az, hogy egy síró férfi állt
ott a fák alatt, azok takarásában. Ő volt. Megismertem. Valószínűleg Ő is rám
ismerhetett, mert úgy nézett pár másodpercig, mintha kísértetet látna. Természetesen bekísértem a családhoz a ravatalozóba, ahol kiderült, hogy egyezik a
vezetéknevünk, tehát rokon.
Na, innentől’ a Bácsikánk…
A hat unokából négy a fiú meg a nagybátyjuk, a legkisebb gyerekem,
Győző fiam, se sokkal idősebb. Ez az öt fiú, többször tölt évente hol egy, hol
kéthetet a Bácsikánál, Iszkaszentgyörgyön. Imádnak oda járni, pedig nincsenek ott a fiúk kikímélve. Kerítést javítanak, meszelnek, takarítanak, disznót
vágnak, fát aprítanak, a szenet behordják, és ami meglepő, mind ezt élvezik.
Az évek során az is kialakult, hogy Mikuláskor eljön Bácsika, és itt tölt
2-3 hetet. Ennek megint csak a gyerekek örültek. Minden esetben egy-egy
mikuláscsomagot kaptak tőle.
Mégis úgy várták, mintha a leggazdagabb rokon lenne. Az idén Győző fiamnak még külön meglepetést is hozott. Egy pizsamát. Na, nem azt a most
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divatosat, hanem olyan békebeli, csíkos fajtát. Úgy adta át, mint egy kincset,
elmondva, hogy egy fiú addig nem lehet férfi, amíg nincs neki csíkos pizsamája vagy csíkos gatyája.
Még ha volt is valaha kételyem, hogy ez a bácsika nem a mi Bácsikánk,
most elmúlt, látva a fiam meghatódott arcát, ahogy boldog mosollyal tette az
ágyára az ajándék pizsamát.
Idén úgy alakult, hogy Bácsika beszorult az én szobámba, és pár éjszakát
együtt töltöttünk sűrű beszélgetést folytatva. Akkor mesélt nekem nagymamámról.
A mi családunkban én voltam az, aki születésemkor megkaptam Róza
nagymama nevét. A legérdekesebb az volt, hogy bárki meglátott az apai rokonságból, rögtön elkezdték törölgetni a szemüket, hogy mennyire hasonlítok
szegény nagymamámra.
Nekem nagyon nehéz volt nemcsak szeretni nagymamámat, de elfogadni
az ilyen beszédet is, mert születésem előtt pár héttel halt meg, tehát nem ismertem. Mégis meglepődtem a történetét hallva.
Meglepődtem, mert így értelmet nyert a gyermekkoromban, serdülő koromban és a későbbiekben is, hogy miért féltettek a szüleim és a rokonság is
oly nagyon engem, aki a négy lánytestvér közül egyedüliként hasonlítottam
nagymamámra.
Nagymamám, Varga Róza, 1914 novemberében került a Benyovszky uradalomba, tizenöt évesen, konyhalányként. Az ő dolga volt, a konyha rendben
tartása, a mosogatás, a szakácsnő keze alá való dolgozás és minden, amit nem
tudtak vagy nem akartak a többiek, akik magasabb rangban voltak nála, elvégezni.
A konyha meleg és párás volt, és amikor fáért szalajtották a konyhalányt,
Rózát, kinek csak egy vállkendőt volt ideje a vállára kanyarítani, úgy szaladt
a feladatot elvégezni. A konyhában volt ugyan kút, de az abból folyó víz nem
volt eléggé tiszta ahhoz, hogy az úri asztalra az kerüljön, ezért minden esetben az udvar távolabbi felén való kútról hozta Róza a vizet.
November végén, december elején, már bizony bőven hideg volt, ahhoz
meg pláne, hogy egy kicsi, alig negyvenöt kilós kislány egy szál vállkendőben szaladgáljon a párás, meleg konyhából a kútra és a fáért. Így esett meg,
hogy beteg lett. Lázasan menve a farakáshoz, ledőlt pár percet pihenni. Ezt
látta meg a család egyetemet éppen csak befejezett fia, Imre.
Felsegítve, a kendőbe kötött fát a vállára dobva, vezette be a konyhába a lázas gyereklányt. Édesanyja az uradalom egyik meleg szobájában fektette le,
akinek a kiérkező orvos, miután tüdőgyulladást állapított meg, - teljes ágynyugalmat rendelt el. A lány több hétig gyógyult és még több hétig lábadozott.
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Imre meg szórakoztatta a bájos kisleányt. Felolvasott neki, megtanította
olvasni, írni. Repült az idő és Róza meggyógyult. Imre meg visszament a
nagyvárosba dolgozni.
Elmúlt a tavasz. Elmúlt a nyár, és az ősz is. December aztán meghozta a
zord, hideg időt, hatalmas mennyiségű hóval, széllel, faggyal. Aki csak tehette, behúzódott a meleg szobába, konyhába.
Nem úgy a kis cseléd. Az ő dolga volt továbbra is a víz és a fa behordása a
konyhába. Mint mindig, most is csak egy kendőt terített Róza a vállára, ahogy
igyekezett a farakáshoz, ami nem is volt olyan egyszerű a mintegy 30 centis
hóban. Hideg este volt, a hó csak úgy szikrázott a csillagfényben, ezért Róza
rögtön észrevette Imrét, a farakáson ülve. Azt is látta, hogy követi a szemével.
És azt is, hogy gyönyörködve ugyan, de idegenként nézi mozdulatait.
- Kezicsókolom – köszönt Róza tiszteletteljesen az úrfinak.
- Jó estét, hogy hívnak – nézett rá továbbra is Imre, gyönyörködve.
- Nem ismer meg az úrfi, Róza vagyok – szólt a lány, vacogó ajkakkal.
- No, menjünk, még itt fagysz meg nekem, aztán ápolhatlak megint hónapokig – nézett a lányra az úrfi, miközben a fával teli zsákot rávetette a vállára. Bekísérte a konyhába, leültette az asztalhoz, ahol a többi cseléd, forró
teát szürcsölgetett.
Két tiszta bögrét fogott és azt telemerve teával oda tette a lány elé. Aztán a
tálalóhoz lépett. Cukrot és a citromot kezébe fogva visszament és odaülve
Róza mellé megpakolta a teásbögréket azokkal.
- Maris néni, van sütemény – kérdezte a szakácstól.
- Önnek úrfi, természetesen, fáradjon be a könyvtárba, és Róza beviszi
magának. – mondta a szakácsnő, miközben intett a lánynak.
- Jó lesz az nekem itt is, ülj vissza – mordult Imre a lányra.
Nézte a lányt, aki szófogadóan leült és az elébe tett bögrét két kezébe fogva,
szürcsölni kezdte a forró teát. Imre a pajtáskodást folytatva, a kalácsból apró
falatokat kezdett tenni a szájába. Úgy, mint régen.
De Róza már nem volt kislány. Még egy-két falat és ezt Imre is belátta.
Csak azt érezte, hogy a lány lelke lassan beoson a szívébe, hogy ott érzelmi vihart kavarva, azt szerelemre lobbantsa.
Imre tudta, hogy vége van. Ettől az érzéstől már soha többé nem tud és
nem is akar szabadulni. Szomorúan állt fel az asztaltól és elhagyta a konyhát.
Innentől’ már nem volt mit tenni.
Két fiatal és két szerelmes szív! Senki nem tudott semmi biztosat. Egy volt
csak biztos, hogy novemberben megszületett a gyermek, Róza kisfia, akit
Benyovszky Imre tartott a keresztvíz alá, ragaszkodva ahhoz, hogy a keresztségben az Ernő név mellé megkapja, az Imre nevet is.
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Ernő Imre nőtt, növekedett derék szép gyermekké, majd fiúvá, később legénnyé, – és mire a Ludovikát befejezte, – férfivá érett.
Felnőtté válásának útja során mindig elkísérte édesanyja féltő imádata és
Benyovszky Imre szerető gondoskodása.
Ez a kisfiú lett az én édesapám…
Debreczeni Dénes Istvánné / Jártó Róza

Égi angyalka
Advent van.

Odakint a sötétség már mindent beborít, és a hideg körbe ölel, amit csak ér.
Bekényszerítve minket a békés otthonba, családunk szerető karjaiba és ösztönöznek a fényes várakozásra. Bent a házban élet van. Az ünnepi fények beragyogják a piciny zegzugokat olyannyira, hogy a maradék pókháló megcsillan
fent a sarokban. Várunk, várakozunk. Valaki a TV előtt vacsorázva, valaki a
fotóalbumot mustrálva és van, aki szerelmesen a felhők felett járva.
Csendesen fekszem Gábor meleg ölelésében a pihe-puha párnák közt a
hétvégi sziesztánkat töltve. Édes kettesben hallgatjuk egymás szívdobbanását,
miközben az előszobából beszűrődik egy hang:
- Meg kellene gyújtani az első gyertyát!
- Mindjárt, csak keresek egy gyufát! – felelte édesapám édesanyámnak.
Megpillantva az íróasztalomon lévő másik adventi koszorút, felpattantam,
odasétáltam az asztalhoz és leültem elé. Békésen végig mértem és megállapítottam, hogy e becses tárgy a létezésünk értelme és a családunkban fellelhető
megannyi szeretet jelképe.
Advent. Mit jelent nekem? Szeretetet, várakozást, békességet, nyugalmat,
a családomat és a mindenséget. Valaminek a kezdetét, valaminek a végét.
Befelé fordulást és számvetést, az időnk beosztását, hogy azok kapják, akiknek ez kijár. Apró élvezeteket, gőzölgő süteményt, kalácsot, forró kakaót,
bódító fahéjas bort, szegfűszeget, díszes csillogást, csillogó jeget, s ha szerencsénk van, gyönyörű, pirinyó hópelyheket.
Kavarognak a gondolatok a fejemben, sebesen szállnak, mint a papírsárkány a szélben. Eszembe jutnak a lányok, akiknek a mosolyát úgy imádom.
Ha nevetnek, a szívem repdes örömében, hiszen az ő boldogságuknál nincs
szebb. Vajon mit csinálnak? Legóból építenek várat? Rajzolnak, festenek
valami szépet vagy az anyukájukkal sütnek valamit éppen? Remélem, hogy
nem sírnak! Remélem, a könnyeik nem potyognak, mint ahogyan a széttépett
gyöngyfüzér a padlón koppan! Vajon gondolnak-e rám? Keresztanyjuk mit
kreál? A mai nap gazdagodtak-e élménnyel? Tenyerén hordozta-e őket az
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élet? A válaszokat nem lelem, de hamarosan velünk együtt itt hevernek a
szőnyegen.
1. gyertya

Meggyújtottam az első gyertyát, amelynek lángja olyan volt, mint a keresztlányom, Virág. Az első szülött, az erős amazon harcos, aki szépen szaval,
imádja a fenséges megjelenésű lovakat és lenyűgözi a technika. A legszebb
emlékem róla az első karácsonyi kacagása, amely jóízűen őszinte volt, meglepő és önfeledten ártatlan. Milyen ez a lányka? Magas, kecses, melegszívű,
és mindenkor fénylő. Határozott, néha ingatag, okos, mégis bátortalan, vidám,
zsivány, tündöklően szép láng.
2. gyertya

Egy héttel később a másik keresztlányom, Evelin jelent meg. Ő az én drága
Juliska nagymamám ragyogó, kicsi képmása. Vékonyka, korához képest elég
magas. Imádja a csillogást, a csecsebecséket, és a műszaki cikkek igen lázba
hozzák. Huncut, vadóc, leleményes kis ördögfióka, aki a jég hátán kristálypalotát fabrikál magának. Ravasz, füllenteni nem rest, hogy a kitűzött célját
mindenképp elérje. Öntörvénye nem engedi, hogy bárki parancsoljon neki, de
kompromisszumot hajlandó kötni, ha az, az érdekével találkozik. Szeleburdi,
virgonc, játékosan bájos, kisláng.
3. gyertya

Néhány nap múlva a harmadik fénycsoda nem volt más, mint a legkisebb
keresztlányom, Fannika. Amilyen kicsi, olyan nagy a hangja, a szavakat gyönyörűen formálja, mint a kerámiakészítő-művész a vázákat. Sokat kérdez,
türelmesen várja a választ, mindeközben finom elemózsiát juttat a pocakjába.
Vakmerő, érdeklődő, kíváncsi apró, csillogó manó ő, akinek a vidám játék
mindig a porondon az első. Izgő-mozgó, szófogadó kis szeretetgombóc. Pajkosan tündéri, kicsi láng.
4. gyertya

Amikor elérkezik az ideje a negyedik pislákoló kis plazmácska is életre kel.
Egy kis angyal lesz, akit mindenki vár, mosoly ül majd arcán, ha végigtekint a
famílián. Hogy milyen lesz? Nem tudom, de érzem, hogy boldog, mesébe illő
és kiegyensúlyozott.
Néha mondják, néha célzást tesznek rá, de senki sem kérdezi meg szívem
vágyát. Nem érdekli őket, hogy viszonyulok az egészhez, melyre nem érkezik
felelet, hiszen a kérdést sem tették fel. Nem tudják, hogy csak ő lesz a legfontosabb az életben. Nem tudják, hogy kisláng lesz, aki majd mindig megnevet91

tet, akit félthetek szüntelen és az ő neve lesz a legszebb. Az illata finom lesz,
ujjacskáiból tíz lesz. A szempillái az égig érnek ennek az égi tüneménynek.
Drubina Karolina

Gyermekkor a tanyán
A dédnagyszüleim tanyán éltek, melynek szép nagy udvara volt, a kertjük tele
gyümölcsfákkal és sok eperféval. Ezek a történetek az ő gyermekkoruk meséi.
- Tudod kisfiam, mi nagy szegénységben éltünk! - kezdte a mesét nagymamám. - Anyám rakott sporhelton főzött, a banyakemencében pedig sütötte nekünk a kukoricakenyeret, ünnepkor pedig a finom üreskalácsot.
Nekünk minden nagyon finom volt, mert minden nap volt főtt étel az asztalon. Sóba-vízbe leves volt általában, mert a krumpli és a zöldség megtermett a kertben. A házban minden helyiség földes volt, amit hetente kétszer felmázoltak, mégpedig áztatott lótrágyával, mert attól szép fényes
volt, és nem lett hamar poros. A falak fehér mésszel voltak bemeszelve,
mert a mész fertőtlenített is egyben. A banyakemencének volt egy különös
szaga, amikor befűtöttek, nekünk ez volt az otthon illata! Nem lehet elfelejteni! Sokat kellett dolgoznunk, segíteni otthon. Tavasszal mentünk kapálni a kukoricát, kis kapákkal beálltunk a sorokba, és vágtuk a parét, na
meg néha a kukoricát is. Nem volt ez nehéz munka nekünk, nekünk ez inkább játék volt. Öten voltunk testvérek, mindannyian fiúk. Segítettünk
mindenben, amiben csak tudtunk, a szomszéd tanyákon is. Nagyon szívesen őriztük a libákat, vagy éppen a birkákat, de mindig jött velünk a pulikutya, akit Bogárnak hívtak. Ő volt a barátunk! Ott mindig kaptunk jó
nagy darab zsíros kenyeret, rajta pirospaprika és hagyma. De finom is
volt! Nagyon szerettük! Abban az időben csépelő géppel történt az aratás.
Az idősebb nők és férfiak ott dolgoztak. Nagyon kemény munka volt az.
Kézzel lekaszálták a búzát, behordták a földről, csépelő géppel kicsépelték
a búzát, utána zsákba öntötték, majd felhordták a meszelt padlásra. Aratáskor összefogtak az emberek, és mindenki földjéről betakarították a kenyérgabonát. Amikor befejeződött a csépelés mindenkinél, akkor azt megünnepelték. Disznót vágtak, és jókat ettek, ittak, jókat mulattak. Ital csak
bor meg pálinka volt. A kukoricát is kézzel szedték le, és otthon fosztás
után górézták be. A szárat is kézzel vágták, felkúpozták, és utána hazahordták lovakkal vagy ökrökkel a tanyára. Betakarítás után felszántották a
kukoricaföldet. A kiszárított kukorica tövet csumának hívták. Ezt a csumát
használták tüzelésre is, mert jól égett a rakott sporheltben meg a kemencében is. Egyik évben nem volt kedvünk összehajigálni rakásokra a csumát,
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hanem mi szeretettel átdobáltuk a szomszéd hereföldjére. Na, másnap jött
is a szomszéd, már az útról hallottuk a hangját! Tudtuk, hogy most jaj lesz
nekünk! Úgy is volt! Úgy kikaptunk, hogy a helye a mai napig is látszik.
De a büntetés sem maradt el, vissza kellett dobálnunk a mi földünkre, de
rakásokra ám, hogy be tudjuk hordani. Hát, mit ne mondjak, jól megszenvedtünk a téli melegért! De mi ezt is játéknak vettük. Kedves emlék fűz
még ahhoz is, amikor ért a fákon az eper. Volt fehér és piros eper. Amikor
ért, akkor a tata rakott rosszabb kabátokat alá, majd felküldött minket a fára, hogy rázzuk nagyon az ágakat, hogy lehulljon az eper. Mi csak ráztukráztuk. Ő meg mepöndörítette a bajszát és azt mondja:
- Ej de jó eperpálinka lesz ebből gyermekeim! Majd teszek el nektek egyegy üveggel, hogy legyen mire nősültök!
Mi egymásra néztünk, és jó nagyot nevettünk, mert tudtuk, hogy az sokán
lesz még. Nagyon szép emlékek ezek, nem lehet elfelejteni ezt a tiszta felhőtlen gyermekkort. A sok rosszaságot, amit csináltunk, és a sok-sok nevetést,
mert nekünk még akkor volt még tisztaszívből min nevetni, ami manapság
egyre ritkább. Valahol ma már a nevetés és a jókedv is elkallódott ebben a
rohanó világban.
Farkas Ármin

A sídi fa
1949 telén hosszú rakterű teherautók dübörögtek Fülekről kelet felé a főúton.
Néhány kilométer után nagy ívben lekanyarodtak balra, Sídre. Nekifutva az
enyhe emelkedőnek felkapaszkodtak a kis dombra, ahonnan halványan feltűnt
a falu füstje.
A januári hidegben alig járt valaki az úton; az emberek bent a melegben
kerestek elfoglaltságot maguknak, vagy szecskát vágtak a fészerben. A járművek
elrobogtak a hóval meghintett útszéli akácfák alatt, áthaladtak a falu gerincét
alkotó keskeny utcán, melynek két oldalán házak sorakoztak, majd a csevice
forrás közelében megálltak. A kabinból erős fiatalemberek szálltak ki és két
egymáshoz közeli portáról megkezdték a családok kiköltöztetését.
Az autók zöld színű deszka oldalára nagy fehér betűkkel az volt ráfestve:
MATEOSZ, vagyis Magyar Teherautó Fuvarozók Országos Szövetkezete. A
gépkocsik Magyarországról jöttek, a sídiek nem ismerték a rövidítés jelentését és félreértelmezték. Gúnyos, főleg Csehszlovákiát sértő magyarázatokat
találtak ki rá, de ezekből most inkább nem idéznék.
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A Magyarországra telepítendők listáján két sídi család szerepelt: Tőre Sándoré
és Urbán Antalé. Mondhatni, egy nagy család, mivel Urbán Tóni Tőre Sándor
lányát, Máriát vette feleségül, tehát Urbán Antal Tőre Sándor veje volt.
A hatósági határozat nem szabott határt arra vonatkozóan, hogy mit vihetnek magukkal a családok. Mindent felpakolhattak, amit akartak. A járművek
nem lépték át az országhatárt, Füleken megálltak, a vasútállomáson megszabadultak terheiktől. Ott vagonba pakolták a bútorokat, sőt, Tőreék az udvar szegletéből a méterre vágott és hasogatott fát is bevagonírozták. Magukkal vitték az
összes tűzifát, pedig megvolt legalább harminc méter. Átmenetileg egy Győrhöz közeli faluban telepedtek le, később a Baja melletti Vaskútra kerültek.
- A nyári szünidő felét általában Vaskúton töltöttem, a nagynénéméknél –
meséli az egyházasbásti Mede Tibor, a kitelepített Tőre család egyik rokona. – Bent gázzal fűtöttek, de kint a katlan alatt napraforgó góréval, szilvamaggal, kukoricaszárral tüzeltek, amikor a hízónak főzték az ételt, pedig
az udvaron ott volt a sok méterfa.
- Sógor bácsi – kérdeztem egyszer a nagynéném férjét, Tőre Sándort –, hát
itt van a sok fa, miért nem fűrészelünk? Ha nem ér rá, napközben elfűrészelgetek én egyedül is.
Sógor bácsi sokáig nem válaszolt, furcsán nézett rám, az arcán láttam, hogy
váratlanul érte a kérdés. Közelebb ballagott hozzám, miközben végig a földet
nézte, azt hiszem, agyában akkor formálódott a válasz. Halkan, mintha másnak nem szabadnak hallani, kicsit titokzatosan odasúgta nekem:
- Azt nem tüzeljük el, az sídi fa. Tudod, fiam, azt valamikor még a sídi erdőben vágtuk. A földet nem tudtam elhozni, elhoztam a fát.
Sógor bácsit 1956-ban egy újabb megpróbáltatás érte: fiának, aki részt vett a
forradalomban, menekülnie kellett. Elhagyta az országot, Ausztriába emigrált.
Az 1980-as évek végén, amikor az addig politikai menekülteknek nyilvánítottak is hazalátogathattak, a fiú gyakran felkereste korosodó szüleit.
- Édesapa, ha a magyar-osztrák határ közelébe költöznének, gyakrabban is
találkozhatnánk – vetette fel egyszer a lehetőséget az Ausztriában fogorvosként praktizáló fiú.
Az idős szülők elgondolkoztak a szavain és csakhamar döntöttek. Vaskúton
eladták a családi házukat, és vettek egyet közel az osztrák határhoz.
Közben megnősültem, új otthonukban sógorékat már a feleségemmel és a
gyerekekkel látogattuk meg. Beléptünk a kapun, s az udvaron ott állt bepakolva a méterfa. Vaskútról vitték magukkal. Valamennyit nyilván az évek
során összevágtak, de legalább a fele még megvolt.
- Sógor, a fa még mindig megvan?
- Ehhez nem nyúlunk, fiam, ez a sídi erdőből van – válaszolta szinte ugyanazt, mint Vaskúton évtizedekkel korábban.
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Amikor elbúcsúztunk, jó egészségben váltunk el egymástól, aztán váratlanul
levelet kaptunk a nagynénémtől, amelyben megírta, hogy a sógor hirtelen
nagybeteg lett. Utóiratban apró betűkkel hozzáfűzte: „Ha szeretnéd még életben látni és eljössz őt meglátogatni, hozzál neki valami emléket Sídről”.
Sógorral gyakran beszélgettem négyszemközt, soha nem említette, hogy
vágyódik haza, de a kérdéseiből, érdeklődéseiből sejtettem, erősen gyötörhette a honvágy. Évtizedekig hiába küzdött ellene, nem tudta legyőzni.
A beteglátogatóba indulás előtt megálltam Síden és egy üveget megtöltöttem csevicével* abból a forrásból, amelyik a kertjük végében folyik ki. Síden
azt Tőre-forrásnak, Tőre-csevicének is hívták. Valamikor inni onnan hordta
az egész falu.
Érkezésem után előhúztam a csomagok közé rejtett üveget, és a sógor kezébe nyomtam.
- Mit hoztál nekem, fiam? – kérdezte kíváncsian, és a fény felé fordította
az üveget. Az hiszem, a kissé sárgás folyadék láttán megsejtette a tartalmát, de nem mondta ki.
- Az, amire gondolok? – kérdezte csillogó szemekkel.
- Sídi csevice.
- Édes fiam, ettől értékesebb ajándékot nem hozhattál volna. Most búcsúzok el Sídtől – mondta, majd kihúzta a dugót és ivott néhány apró kortyot
a csevicéből. Amikor ismét megszólalt, az addig falfehér arcszínben mintha kevés pirosságot is láttam volna keveredni.
- Fiam, ha meghalnék, a síromra hozzál egy zacskó földet Sídről.
Bólintottam, nem szóltam semmit.
Hazautaztam, de a halálhírére nem kellett sokáig várni. Temetésére készülve elmentem Sídre, és a felszántott, porhanyós földből szedtem egy zacskónyit. Amikor leeresztették a sírba, rászórtam a koporsójára.
*egyes tájakon nevezik borvíznek is a természetben fakadó szénsavas savanyúvizet.
Farkas Ottó
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Az aratás
Nálunk mindig az a szokás járja, hogy azt a ruhát, amit valamelyik gyerek
kinőtt, azt visszahozzák hozzánk, és akinek szüksége van rá, az elviszi. Na
persze barátok, kollégák is tudják, hogy nagy nálunk a család és itt mindig
elfér az ő otthonukban már feleslegessé vált holmi, így mindig van miből
válogatni „új” ruhákat a gyerkőcöknek. Egy vasárnap délután, mikor már meg
volt az ebéd, édesanyám is lement az alsó szintre a gyerekekkel, az épp aktuális ruhák keresésére. Elfigyelte őket, amint szedik ki a polcokról a kissé gyűrött, de szebbnél szebb blúzokat, nadrágot, ruhákat, és ahogy próbálgatták,
válogatták. Mikor már mind kiválasztotta a megfelelő ruházatot magának és
elfáradva leültek az udvari nagy hintába, elkezdett mesélni a régi önmagáról,
amikor nem volt már kislány, de még nagylány sem. Így szólt a kis története:
- Tudjátok, fiatal kamasz lány koromban egyik nyáron a Bánrévei nagyapám elvállata az egyik gazda 70 holdon lévő földjének learatását. Minden
évben vállalt ilyen mellékes munkákat és a nagyanyámmal együtt szépen el
is végezték, de azon a nyáron a nagyanyám eltörte a gerincét egy baleset
következtében, így mint a legnagyobb unokára, rám eset a sor, hogy segítsek
a betakarításnál. Nagyanyám fél évig gipszben feküdt, így nem volt mit tennem, hát egész nyári szünetben minden reggel kimentem nagyapával a földre, és amit aznap nagyapa lekaszált, azt nekem marokba kellett szednem.
Náluk is aludtam, és ott ettem, mert Ózdhoz messze volt Bánréve.
Ment ez szépen sorba, nem is
volt ezzel semmi baj, mert nem
féltem én a munkától sosem, de
akkoriban kezdtem nagylányosodni és bizony elől, aminek
kellett az elkezdett domborodni.
A marokszedés közben ahány
ruhát vagy inget vettem is fel,
bizony egy két nap után a mell
Marokszedés1
részénél kilyukadt mind, mert
kidörzsölte a búza kemény szára. Szeptemberben már nem volt mit felvennem, és nem csak azért, mert kinőttem mind, hanem azért is, mert nem volt
olyan ruhám, amiben haza tudtam volna menni szégyenkezés nélkül, így
nagyanyám nagy kendőjét kötöttem magam elé, abban utaztam haza. Édesanyám el is volt hűlve, hogy „annyi szép rutát tönkretettem”, de hát nem szidott meg érte, mert régen neki is sokat kellett segítenie nagyapának, és tudta
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milyen munka a marokszedés. Édesapám, meg csak kacagott rajtam és megkérdezte:
- Te lány nem volt tű, meg cérna ott lenn a falun? - mire ártatlan képpel
válaszoltam neki:
- De apa időm se volt, mert mire bementünk este már örültem, hogy ehetek valamit és ájultam is be az ágyba. Nem volt senki, aki megvarrta volna, hisz nagyanya tudod, hogy gipszben fekszik. - válaszoltam megszeppenve, de hát apa is csak kicsit kötekedni akart velem, mert tudta, „hogy
megy ez falun ilyenkor”.
Na így esett velem, hogy a nyári aratás után anyám előszedte a kinőtt ruháit
és én, „új” ruhákat kaptam, hogy tudjak miben szégyen nélkül elmenni az
iskolába.
Ezek után a gyerekek, még nagyobb lelkesedéssel válogatták a számukra
„új” ruhákat, nem számított, hogy az tényleg új volt, vagy, hogy már azt, valaki hordta egyszer, tudták, az nekik új és kész.
Fazekas Szabján Erika

Régi alsóneműk
Egyik alkalommal, mikor bevásárlói úton voltunk a legnagyobbik unokámmal, megbotlott és elesett, minek következtében kilyukadt a szép új nadrágja.
Mivel nem messze voltunk édesanyáméktól, eldöntöttük, hogy felszaladunk
hozzá és ott varrógéppel eltüntetjük azt a fránya, csúnya lyukat a nadrágról.
Épp otthon is volt, így leültem a varrógép elé vettem egy szép kis mintás
anyagot és elkezdtem rávarrni egy szép mintát a nadrágon keletkezett lyukra.
Édesanya is tudott varrni, de már kevesebbszer vette elő a gépet, így úgy
gondoltam hamarabb kész leszek, ha én magam csinálom meg azt a nadrágot.
Amint varrtam édesanya szokásához híven elkezdett mesélni:
- Tudjátok, sokszor elfigyeltem édesanyát, és Margitka nénémet, hogy milyen szép holmikat varrnak otthon a Putnoki zsidó kereskedőnek, aki
örömmel vette át a géppel szépen hímzett ágyneműket, ruhákat és alsóneműket, mert akkoriban a lányoknak 16 évesen a szülők varrógépet vettek,
és megtanították őket rajta gyönyörűen hímezni, riselni, na és persze csodaszép ruhákat varrni. Abban az időben, a legfurábban az alsóneműk néztek ki, bár igen praktikusak voltak. Gyönyörű, szélén csipkével díszített és
varrógéppel varrt, illetve hímzett volt mind, amit nyeles bugyinak neveztek, de a lába között és az ülepénél bizony lyukas volt. Erről, jut eszembe
egy kis történet, amikor annak idején, a háború alatt, amikor még át lehetett egyik országból menni a másikba, ellátogattunk az akkor, már szlovák
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területnek kikiáltott Serkébe Margitkáékkal és meglátogattuk az akkoriban
még ott élő Teri mamát, aki Margitka férjének, Tibi bácsinak a nénikéje
volt. Tisztességes neve Kokan Pálné volt, de Tibi bácsi mindig csak úgy
hívta, hogy Terézia Kokanova. Mondhatnánk azt is, hogy ez így helyes kiejtés szlovákul, de ez, nem felelt meg az igazságnak. Tibi bácsi mindig
viccelődve emlegette így e nevet. Na, de hogy visszatérjek az utazáshoz,
vonattal érkeztünk meg Feledre és bizony, mint általában a családban a lányok bizony nekem is nagyon kellett pisilnem, az izgalom miatt is, meg,
hogy az út alatt sok vizet ittam, de bizony a faluban akkor még sehol nem
volt sem vécé, sem latrina, sem budi, de még sima pottyantós sem. Mikor
érdeklődtünk az illemhely iránt a falubeliek válasza csak ennyi volt:
- Menj a ganajra és végezd el ott a dolgod!
Míg kislány voltam, nem is figyeltem a felnőtteket, hogy mit is csinálnak a
mellékhelységben, de itt Feleden, bizony rájöttem, hogy miért is nincs az alsó
neműjük az ülepénél összevarrva. Hát azért, hogy akinek szüksége volt, az
csak kiment a ganajra, felkapta a szoknyáját és már végezte is a dolgát. Ez
igazából télen volt kellemes, mert a szoknya melegítette az asszonyokat és
lányokat, meg egyszerű is volt, mert nem kellett le-és felhúzgálni azt a fránya
alsóneműt a sok szoknya alatt.
Hát nekem akkor már nem ilyen alsóneműm
volt, de azért gyerekként én is hasonlóképpen végeztem el a ganajon a szükségemet,
majd elgyalogoltunk a három kilométerre
fekvő Serkére Teri mamához. Egy biztos,
ma is, ha eszembe jutnak azok a szép bugyogók a nevetés kap el, de akkor, az igen
praktikus volt. - fejezte be rövid történetét
édesanyám.
A régi alsónemű1
Mire befejezte kis meséjét, én is kész lettem az unokám nadrágjával és szebb lett, mint újkorában. Később mesélte is,
hogy a többiek, hogy megdicsérték az új stílusú nadrágját, és mindenki szeretet volna hasonló foltos nadrágot, de hát, olyat akkoriban még nem lehetett
kapni, nem úgy, mint napjainkba.
Fazekas Szabján Erika
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Naplók
Első alkalommal 11 éve, 2011-ben küldtem be írásomat az Életmesék elnevezésű pályázatra. Abban az időben kezdtem el írni. Kislányom, 2006-ban, a
harmincharmadik terhességi héten, koraszülöttként jött világra, s születése
után naplót kezdtem írni egy-egy érdekesebb napunkról. Ezeket az írásokat
egy kis könyvbe gyűjtöttem és ezt a kis könyvecskét küldtem el az első Életmese pályázatra. Pályázati anyagommal különdíjat nyertem, melynek annyira
megörültem, hogy azóta minden évben útnak indítom írásaimat Debrecenbe.
Többek között megemlékeztem fiatalon elhunyt édesapámról, szeretett
nagymamámról, és több írás született családunkról, gyermekeimről, a nálunk
együtt élő négy generációról.
Idén se szerettem volna kihagyni a pályázatot, de most várnom kellett a
szikrára, ami elindítja fantáziámat. Úgy éreztem ugyanis, már mindent leírtam, ami a szüleim, nagyszüleim, gyermekeim életéről szól és mások számára
is érdekes lehet. Aztán eszembe jutott valami…
Gyerekkoromban naplót írtam. Majdnem minden nap lejegyeztem a történéseket, a gondolataimat, a véleményemet. 1984-ben, amikor elkezdtem a naplóírást, töltöttem be a tizennegyedik életévemet és mintegy tíz éven át gyűltek az
élmények a krónikában. Öt füzetet írtam tele. Az első általános iskolás koromban
született, a második, harmadik és negyedik a középiskolás-kollégista évekről
szólnak, míg az ötödik fiatal felnőtt létemet örökítette meg. A naplóim mintegy
kortörténeti dokumentumként szolgáltatnak tartalmat idei írásomhoz. A szüleim,
nagyszüleim életmeséi és a gyermekeim kicsi korát megörökítő történeteket az
életmesék sorában idén a saját életem gyerekkori történetei követik.
1984 februárjában került az első bejegyzés a naplómba. Fontosnak tartottam
közreadni, hogy tanulnom kell, mert másnap dolgozatot írunk földrajzból, hazánk iparából. Aztán másnap megjegyeztem, hogy az a dolgozat, bizony, pocsék lett. Ugyanakkor az a nap örömet is tartogatott, mert a Szovjetunióból öt
levelet kaptam! Abban az időben, bizony papíron értekeztünk, s nyelvgyakorlásként is szolgált a külföldi gyerekekkel való levelezés. S mivel az iskolában
az orosz volt a kötelező idegen nyelv, így egyértelmű volt, hogy levelezőpartnert a szomszédos országban kerestünk. A csomagküldés abban az időben (is)
drága volt, főleg, ha külföldre küldte az ember. Arról nem is beszélve, hogy a
küldeményt a „határátkelésnél” fel is bonthatták. Így aztán gyakran a levél mellé a borítékba olyan dolgokat pakoltunk, ami a postaköltséget nem emelte, a
boríték elbírta, mégis meglepetést jelentett a címzettnek. Így jöttek – mentek a
levelezőpartnerek között kártyanaptárak, képeslapok, egyéb apró ajándékok.
Az általános iskolában még úttörőcsapatként is tevékenykedtek a gyerekek
elsőtől nyolcadik osztályig. A csapaton belül voltak az úttörő rajok, ami
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egy-egy osztályt jelentett. A rajon belül pedig az őrsök; egy osztályban általában két őrs volt. Nálunk először nemenként volt elkülönítve a két őrs, később
ezek koedukálttá váltak és választani lehetett, ki, melyik őrsbe tartozzon. A
miénk a Mazsola őrs volt, saját indulóval („Mint a mókus fenn a fán” című dal)
és csatakiáltással. A Mazsola őrs vezetője én voltam, ami számos feladatot rótt
rám. Egyébként is elég sokféle elfoglaltságunk volt a tanítási órák utáni időben.
Naplómban egy helyen így írtam erről: „Szabadidőm nagyon kevés van.
Nyáron szeretek strandra járni, télen szánkózni. Szeretek olvasni. Őrsvezető,
énekkari tag, matek szakköri titkár, csapat krónikás vagyok. Ezen kívül járok
aerobicra, nyolcadikosok klubjába, magyar, orosz és matematika előkészítőre,
rajzfoglalkozásokra, társadalmi munkákra.” A sok kötelező elfoglaltság ellenére mindezt nem éltem meg teherként, szívesen aktivizáltam magamat.
A naplómban megjelentek azok a dolgok, amik abban az időben foglalkoztattak. Így nem maradt ki belőle a politika sem. Egy kis borítékban őrzöm
újságkivágások formájában az év legfontosabb politikai eseményeit. 1984
márciusában nagy izgalomban tartott minket az országos riadó, amely a rádióban felhangzó felszólítással kezdődött, s az őrsi tagok riadólánc alapján történő értesítésével folytatódott. Ez abban az időben konkrétan azt jelentette,
hogy amikor az őrsvezető meghallotta a rádióban kiadott parancsot, azon
nyomban útnak indult a riadólánc következő láncszeméhez, a hozzá legközelebb lakó őrsi taghoz. Becsöngetett hozzájuk és közölte társával, hogy a riadó
elhangzott. És ez így folytatódott, míg az egész őrsön végigfutott a fontos hír.
Akkor aztán szépen összegyűltünk az iskolában. Azon a napon érdekes kihívásokkal, programokkal néztünk szembe: titkosírást kellett megfejtenünk,
számháborúztunk, majd osztályonként szabadtűzön főztünk vagy szalonnát
sütöttünk. Megtörtént a nap végi eredményhirdetés is, ahol kiderült: osztályunk második helyezést ért el az egész napon át ívelő versenyen. A napot
egy csapatszintű tábortűzzel zártuk. Még hogy unalmas lett volna az életünk!
Bár a sorok közt megjelenik az is, hogy erősen sérelmeztem, hogy az előzetesen megígért diszkó elmaradt.
Naplómban az ünnepeink megjelenítése is többször előfordul. A Húsvét az
egyik kedvenc ünnepem volt, tojásfestéssel, készülődéssel, a locsolók várásával. Talán a szép emlékek miatt mi még a mai napig készülünk erre az ünnepre itthon, egyik évben sem maradhat el a tojásfestés. A locsolkodók elől sem
bújtunk el soha, de ezerkilencszáznyolcvannégyben még többen jöttek: harminckét locsolkodóról számoltam be a naplómnak. Igaz, apukám és a bátyám
kölni helyett szódásüveggel és csapvízzel teli pohárral ébresztett minket Húsvét hétfő hajnalán. Mára ez az akkor igen hidegnek bizonyuló ébresztő is
megszépült emlékeimben.
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A másik kedvenc ünnepem a karácsony volt, amire szintén lelkesen készültem: a fára akasztható, egymásba fűzött papír karikákból álló láncot már
december elején elkezdtem készíteni, hogy karácsonyra jó hosszú legyen. Az
ajándékok kiválasztása a családtagok számára – nos, ez sem volt nehéz abban
az időben, a boltok kínálata és a zsebpénz mennyiségi korlátai mindezt erősen
befolyásolták. Zsebpénzem gyarapításának elfogadott módja volt az üres üvegek visszaváltása a boltban. Volt, hogy unokahúgommal százkilencvenkilenc
forint és ötven fillért kaptunk a sarki boltban visszaváltott üvegekért, melyet a
naplóm szerint kiegészítettem ötven fillérrel, s így már könnyen meg tudtunk
osztozni az összegen. Visszatekintve nagyon érdekesnek tűnnek az akkori
árak. Egyszáznyolcvan forintért vásároltam Budapesten ajándékot a családtagjaimnak, amibe belefért két miniüveg ital, két szappan, három mese szivacs, egy csomag sós burgonyapehely és hét darab kártyanaptár. Ugye, milyen hihetetlen?
S hogy én milyen ajándékokat kaptam a családtagoktól karácsonyra? Társasjátékot (Címe: „Nyomoz a család”), hanglemezt, magnókazettát és egy pár
csizmát. A naplóm tanúsága szerint legjobban a társasjátéknak örültem, a
leghasznosabbnak mégiscsak a csizmát tartottam.
Abban az időben szinte minden gyerek gyűjtött valamit. Nekem többféle
gyűjteményem is volt: kártyanaptárak, papírszalvéták, posta bélyegek, képeslapok és településünkről megjelent újságcikkek, programfüzetek sorakoztak nálam.
Abban az időben gyakran jártunk moziba, ami nem messze tőlünk, az utcánkban üzemelt. A vetítés előtt az előtérben árusító nénitől vásárolhattunk
szotyit, rágót, cukorkákat.
Míg az általános iskolai időszakomban elsősorban a családomról, ünnepeinkről, tevékenységeimről írtam, a középiskolás koromban előtérbe kerültek a
barátságok, szerelmek, a tanulmányi előmenetel, a hétvégi szórakozás. Egy
távoli város gimnáziumában tanultam tovább az általános iskola után, ahol
kollégista lettem. Tizenhat évesen közös kollégiumi szobába kerültem egy
újszászi lánnyal, akivel máig tartó barátság alakult ki köztünk. Ahogy kamaszként, gyerekeink születése után is utaztunk egymáshoz, nyaraltunk egymásnál. Az évek folyamán a gyermekeink is összebarátkoztak, s mindig várták a nyarakat, hogy újra találkozhassanak.
A gimis években is törekedtem a majd' mindennapos naplóírásra, melyet a
kollégiumi élet mozgalmassága megkönnyített. Másodikos (ma 10. osztálynak felel meg) korunktól negyedikig tizenhat fős szobában laktunk. S ahol
ennyi lány volt egy helyen, bizony mindig történt valami! Ha meg nem történt
volna, akkor mi tettünk róla, hogy történjen. Ma már hihetetlen, milyen izgalmat tudott okozni, például, egy átlagon felüli havazás, ami megakadályozta, hogy pénteken hazatérjünk családjainkhoz. Hiszen akkor még nem létezett
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mobiltelefon, s külön szervezést igényelt, hogy tudassuk szüleinkkel, hogy
nem mehetünk haza. Szerencsére nálunk otthon volt kurblis telefon, melyet a
kollégiumból „R” beszélgetésre meghívhattam, s mivel anyuék vállalták a
telefonálás díjának kifizetését, el tudtam mondani nekik, hogy nem engednek
haza minket a hétvégére. Szüleim pedig az információt személyes felkereséssel tudatták a szalóki szobatársaim szüleivel. Hát, ma már talán kissé lassúnak
és bonyolultnak tűnhet az információ ily' módon történő áramoltatása.
Az ötödik naplóm többnyire az udvarlásról, a házasságomról és annak felbomlásáról szól. Megörökítettem benne a keresztfiam első éveit, amelyekben
részévé vált az életemnek, és a gyermekeim édesapjával való megismerkedésünket, valamint a gyászomat, melyet édesapám elvesztése nyomán éltem át.
Megemlékezek benne a jogosítvány megszerzéséről, a nyelvvizsgáról, a
szakmaszerzésről és rövid ideig tartó vállalkozásunk mindennapjairól.
Miután gyermekeim születtek, részükre más formában folytattam a naplózást: először babanapló készült, majd később fényképes-rajzos-ragasztós élménygyűjtemények hada, melyeket emlékezőknek neveztünk el és általában
az együtt töltött nyarak kirándulásait, kreatívkodásait, valamint baráti találkozókat, koncerteket, érdekes, emlékezetes eseményeket örökítettek meg. Mivel
a gyűjtés mindig is közel állt hozzám, mindkét gyermekem aranyszáj történetei is gondosan lejegyzésre kerültek. Ma már az időközben felnőtt gyermekeim is szívesen lapozzák ezeket az élménygyűjteményeket.
A naplómba rajtam kívül néha írtak barátok, barátnők. Az évek során lejegyeztem gondolatokat, kritikákat, megtörtént eseményeket. Van szó benne
kirándulásokról, tanulásról, diszkókról, barátnős napokról, házimunka végzéséről, nyári lazulásról. A naplóim nem csupán írást rejtenek, nagyon sok beragasztott apróság is megjelenik benne: vonat-és buszjegyek, meghívók, fotók, rajzok, csokipapírok, préselt virágok, idézetek magyarul, angolul és németül, versek és dalszövegek, becsomagolt és leragasztott titkok, amelyeket
még 36-38 év távlatából sem volt szívem kibontani. Kerültek bele képeslapok, szerelmi vallomások, újságcikkek, viccek. Megjelennek komoly gondolatok, szomorú történetek és rengeteg nevetés. Öröm, szerelem, csalódás, gyász
és féktelen vidámság. Van, amit könnyes szemmel vagy éppen hangos nevetés közepette olvasok újra és újra, és van olyan is, amire nem vagyok túl
büszke. Néhány éve megfordult a fejemben, hogy tűzbe dobom őket, de aztán
meggondoltam magam. Hiszen bárhogy is, de ezek a naplók az életem részei,
az életem tíz évének néma tanúi és krónikásai. A felnőtté válásom végigkísérői. Ma már nem akarom kidobni őket, hiszen tudom, hogy a naplóim is én
vagyok.
Fábián Krisztina
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Füles
Drága Lenkémnek igaz szeretettel
és egy kis bocsánatkéréssel, - 9. születésnapodra!
2021. március 30.
- Füles vagyok. Végre bemutatkozhatok mindenkinek, akivel csak találkozom., mert maga a csoda, hogy világra jöttem.
Füles vagyok, rokona a törékeny, elnyűtt Foltos kutyának, aki mindenhová
elkísérte leendő gazdámat, Lenkét. Azt is hangsúlyoznom kell, hogy egy kutyus
másállapotban, ugyanis a fizimiskámat illetően nem az az átlagos eb. Lehetnék
szamár is vagy fülesbagoly, de mit szólt volna ehhez bácsikám Foltos, aki gazdájával, tulajdonosával Lenkével együtt szorgalmazták születésemet.
Rokonom szó szerint kiöregedett Lenke kezei között, ezért elhatározták,
megkérik Marimamát, - Foltos rendeltetését az ő segítségével pótolni kell!
Marimama ezt nagy örömmel vállalta is, körülbelül másfél éve. Foltos pedig
Lenkével együtt türelmesen vártak a meglepetésre, amikor puszta látványom
megmosolyogtatja őket. Az is tudott dolog volt, hogy korántsem lesz annyi feladatom, mint az „öregnek”. Hiszen Ő már évek óta hű társaként ment Lenkével az
oviba. A kisszekrényben meghúzta magát addig, amíg délután Lenke újra a hóna
alá kapta hazafelé menet. Olyan is előfordult, hogy a nagy sietségben elfelejtették
őt elvinni vagy hazahozni, de akkor is valaki visszament érte. Ő volt a hálótárs, a
mindenhová családdal tartó „játék, ill. plüsskutya”.
Ezért aztán olykor – mikor bundája igencsak elkoszolódott – megforgatta
Nóri, Lenke anyukája, vékonyodó kis testét a mosógépben. Akkor persze
száradás után friss és jóillatú volt, de a majdnem másfél órás forgás következtében mindig veszített az alakjából. Soványka lett és fáradt. Amikor meg
Lenke elkezdte az iskolát, oda már nem mehetett. Otthon, egyedül elemésztette őt az unalom, mert hűséges gazdija az ágyban vette maga mellé. Már azzal
is megelégedett Foltos, hogy együtt alszanak. Belátta, ennek a kislánynak
nagyon sok a feladata. Üldögélt hát órákat az ágy végében, mint egy díszpinty, és várt engem…, a szomorkás hangulatát elűző kutyatársát.
Tulajdonképpen már rég e világon és Budapesten lehetnék veletek a Lotz
Károlyon – ahogy az ígérve volt -, ha ahhoz tartotta volna Marimama magát,
hogy a kiskutyák születésük előtt 63 nap alatt fejlődnek ki, azaz a kutyamama
63 napig vemhes. Az pedig alig több, mint 2 hónap.
Ám szegény mamából az utóbbi időben hiányzik a kenőanyag. Több dologgal is lassabban halad, mint máskor. E „túlhordásnak” következményei –
ha azonnal nem is szembetűnő – kutyatestem átbogarászása után, egy jó megfigyelő azonnal észreveszi. A kisebb dolog a kis rózsaszín anyajegyem, de a
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nagyobb különbség köztem, s a 63 napra születettek között…- ááh! – jobb, ha
meg sem említem, mik gabalyodtak össze rajtam. Jut eszembe! Még jó, hogy
nem elefántbébi lettem. Akkor meddig készültem volna? Arra gondolni sem
merek. Ismert, hogy az elefántmama 22 hónapig, majdnem 2 évig hordja óriási hasában borját. Állítólag az elefánt agya kifejlődéséhez ennyi idő szükséges. Mi kutyák, lám 2 hónap alatt is megszerezzük azt a sok képességet, okosságot, tudást, ügyességet, amiért szeretnek minket. De nyugi! Tökéletesen
rendben vagyok – elfogadással az élet viszontagságaival – és addig szolgálom
kis „Úrnőmet”, ameddig csak lehet.
Szóval „megszülettem” elhatározásban, nememet illetően pedig Lenkére
leszek bízva. Ennyi idő elteltével, s teli várakozással, ahhoz minden joga neki
lesz, hogy fiú, esetleg lánykutyusként lépjek az életébe. Papírsablonokból
elkészült a szabásmintám, aztán várakozás néhány hétig/hónapig, mert miből
lesz a bőröm, bundám? Fogalma sem volt a megalkotómnak, hogyan is fogok
kinézni, csak képzelődött rólam. Aztán „egyszercsak” az egyik dobozban
ráakadt a színeimre, a barna és a drapp puha anyagokra. Így lassan ollózásra,
fércelésre és tű alá kerültem. Hm! – fogytán az anyag! Nem holmi kis ölebnek
készülnék, - gondolta mama, hisz termetemet párnának szánta Lenke feje alá.
Egy nagy zacskóban kötöttem ki és újra meghatározatlan időre, mintha téli
álmot aludnék.
Jött ez a vírus, a pandémia. Marimama ugyanúgy, mint sokan mások,
szenvedett ettől a bezártságtól, tiltásoktól, sokszor aludni sem tudott. Tenni
akarásával előrébb, tehetetlenségével hátrébb topogva élte nem megszokott
életét. Egy nap felfedezte, hogy nyitva egy üzlet, s ott „turizott” egy szép
barna női pólót. Kimosta, szétbontotta, majd jött az újra tervezésem. Elkészült
a „beleimet”, belső szerveimet tartó henger, tömő anyaggal, a két fülem amikről a nevem is kaptam -, s a sikeren felbuzdulva ezeket a részeimet elkezdte fixre varrni mama a villanyvarrógépén. Itt kell legyek a legstabilabb!
Ám szegénykémnek pechje volt: a varrógép pedálja zárlatos lett, s úgy füstölt a mama lábán a pamutzokni, mint szalonnasütés után a még fel-felsercegő
parázs, büdös lett, ijedtében kihúzott mindent a konnektorból, majd zoknistól
beállt a kádba hideg zuhanyt engedni a kojtoló zoknis lábfejére. Na még ez is!
Újra leállt a munkafolyamat. A varrógéphez már nem lehet pedált kapni,
de ott a másik, a Bogimama 80 éves, régi lábbal hajtós Singere. Azzal viszont
nem lehet szegni, elvarrni. Végképp elkámpicsorodott a nagymama…, hogy
készül így el Füles Lenke szülinapjára? Még akkor is ragaszkodott az ajándék
időbeni elkészültéhez, hogy tudta, a járvány miatt nem biztos a célba érésem.
El kell rajtam olyan beavatkozásokat végezni, amelyek stabilizálják, tartják az
egész vázamat. Ezért – majdnem kifejlett állapotom előtt – mama dúlát kere104

sett nekem, mert az én kutya esetemben egy kis segítséggel meg lehet, meg
kell oldani születésemet. Varrógép vásárlása egyelőre stornó.
Aki nem tudná, a dúla az asszonytárs segítője, aki együtt érez, meghallgat,
bátorít, támogat. Szóval a dúla személyében Mercs Jancsi anyukáját, Marikát
tisztelhetjük, aki örömmel vállalta e „tisztséget”, a rögzítő öltéseket rajtam.
Amúgy neki eredendően varrónő a foglalkozása, akiben emiatt mama feltétlen
megbízott. Telefonon jól átbeszélték az ez ügyben teendőket, s nagyanyád
Lenke minden igyekezetével dolgozott rajtam még, hogy egyre tökéletesebb
legyek, mire eljön az én időm. Ha májusban magához ölel Lenke, az nekem
maga a boldogság!
A hátsó felemen nagyon sokat őckölt Marimama. A hosszú, 32 cm-es farkammal gyűlt meg a baja. Többször is gombostűzte, fércelte, gépelte, de mindig ráncosra sikeredett a farkam körül a popsim. Szuszakolt, tömött, én meg
tűrtem a beavatkozásokat. El kell érni fenekem születésem előtti pihe-puha,
sima állapotát. Nagy volt még az összevisszaság. Lábaim sablonjai ott hevertek az asztal sarkán. Láttam én, hogy Marimama kicsit félt a kihívástól, hogy
mire is vállalkozott. Ilyen maximalista, nem akármilyen kutyává akar ő engem kivitelezni. „Jó munkához idő kell!”- mondja a közmondás, ez szó szerint így is van. Amikor a fejemet a kezeibe vette…? Nem beszélve a két szememről. Mit kell azon annyit elmélkedni, szemeim fehérjén hová hímezze a
szembogarakat?
Velem kapcsolatban részéről az utolsó simítások május első hetére elkészültek. Be lettem rakosgatva egy tiszta reklámszatyorba útra készen a
dúlához. Még ebben a helyzetben is követtem tevékenységét, azaz minden
szerettének, közeli családtagjának bedobozolta az eltervezett, elkezdett, illetve félkész meglepetéseket, amelyekkel szeretné megajándékozni őket.
Nagyon szép elhatározás. Szurkolok Marimamának, ne csüggedjen a némi sikertelenség miatt! Bizakodjon, hogy valamennyivel elkészül, ahogyan szeretné.
Bírtam a bicikliutat oda meg vissza pláne, amikor Marika néni szorongatásai, fogásai, tű alá nyomásai alól összeállítva, és megmenekülve Júlia unokája
elől – hogy én, Füles neki kellenék – mama bicikli kosarába kerülvén kigurultunk a Görög utcából, megköszönve a születésben segítséget.
Bár egy kicsit-picit mégsem azt a formámat nyertem el, amit Marimama megálmodott, de kis testi hibával is lehetek teljes értékű KUTYA. Megjegyzés erre:
Tévedni emberi dolog, s csak az nem téved, aki nem dolgozik. Fellélegeztem.
Végre hamarosan utazhatok – csak azt bírjam ki még -, de megéri, mint
Marimamáéknak átölelni az unokáit és én beköltözhetek várva várt helyemre,
Lenke társaként, fejtámaszaként, feneke alá párnaként. Hála!
Fenti történet íródott egy nem mindennapi kutyus, FÜLES szemszögéből.
Földeákiné Bogdándi Mária
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Sosem vagyunk egyedül…
(képek az életemből)
Hutóczki Ferenc és Senger Julianna házasságából születtem Fülöpön első
gyermekként, 1938. december 23-án. Nyírábrányi születésűnek anyakönyveztek, mert közigazgatásilag oda tartozott a falu. Akkoriban igen kemény telek
voltak, 60-80 centiméteres hó és 20-25 fokos hideg. Ilyen csikorgó hidegbe
nehéz volt szülésznőt szerezni, három falut látott el egy bába. Nyírábrány,
Fülöp, és Bánháza közigazgatásilag egy volt, sőt ezeket a településeket még
kiterjedt tanyavilág is övezte. A bába a Szél utcán lakott, akkor még ez volt a
neve, azóta már megváltozott. Ha szükség volt a bábára, elmentek érte időjárástól és távolságtól függően szánkóval, szekérrel vagy gyalog. Gond akkor
volt, ha egyszerre két helyen is szükség volt rá, vagy nem érkezett meg időben, akkor megesett, hogy meghalt a baba. De ez szerencsére ritkán fordult
elő. A bábaasszony a falunkban a 70-es évek végéig dolgozott, ha szült az
asszony, őt hívták. Ő elküldte az apát mentőért telefonálni, addig ott volt,
majd látogatta a hazatért kis családot.
Szüleim parasztcsaládból származtak, első gyermekként nagy szeretettel
vártak. Örömmel fogadták a születendő gyermeket, nem számított a szegénység, a gyermek Isten ajándéka volt. Mindkét szülőm sokgyermekes család
tagja volt. Ugyanebben az évben született szeptember 25-én későbbi férjem,
Földháti József is, egy másik parasztcsalád negyedik gyermekeként.
Sajnos ez idő tájt hazánkat már beárnyékolta a második világháború szele.
Nagyszüleimtől négy ifjút vittek katonai szolgálatra, mert ők 10 gyereket
neveltek, ebből 4 fiút. A feszültség érezhető volt a családokban, de nem volt
mit tenni. A tényleges katonai szolgálatból hazatérő apám elvette anyámat, és
az akkori szokás szerint apám családjához költöztek. Ebbe a légkörbe születtem meg én és a húgom. Szép és hasznos szokás volt, hogy a szülőanyát és
gyermekét a rokonság folyamatosan látogatta, úgy mondták, hogy enni visznek neki. Beosztották a napokat, hogy mindig legyen friss étel, ezzel egy
kicsit kímélték a kismamát pár hétig, mert hamarosan vissza kellett térni a
kemény munkába.
Megkereszteltettek bennünket a római katolikus egyház szertartása szerint.
Én a keresztségben a Julianna nevet kaptam, a testvérem Mária lett. Akkoriban a névadás is egyszerűen történt. Az első gyermek megkapta a szülő nevét,
majd a nagyszülők, leendő keresztszülők, nagybácsik, nagynénik, vagy valamelyik népszerű szent nevét. A lányok közül valaki mindig magkapta az Égi
Édesanyánk nevét, ezért is lett a testvérem Mária. Akkoriban összevárták a
gyerekeket a kereszteléshez. Több gyermeket kereszteltek egyszerre.
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Volt a falunak egy kis kápolnája, amit egy Bori nevű gróf építtetett FülöpBánháza tanyán az 1700-as években. Előtte is állt már egy, biztosan, de a
feltételezések szerint két templom is ezen a helyen, amit a téglákon talált feliratok bizonyítanak, de biztosat a mai napig nem lehet tudni. A régi templomot a rácok építették, görög szertartású volt. A templom alatt talán alagútrendszer húzódik, körülötte temető. Régészeti kutatások kellenének, de senki
nem tudott még a mai napig se pénzt áldozni erre. Ez a kis emlékmű a tanya
gyöngyszeme, az ott élő emberek önzetlenül ápolják, gondozzák az utókor
számára. Kiemelném az unokatestvérem munkáját, mert férjével együtt festenek, meszelnek, füvet nyírnak, szépítik a kis templomot kívül-belül, mire jön
a plébános úr, havonta egyszer misézni, kész legyen az oltár a szentmiséhez.
Önzetlenül végzik évtizedek óta. A kápolna ünnepe alkalmából még én is
ellátogatok. Ma már a Fülöpi templom az, ahova vasárnaponként elmegyek,
mert az van hozzám közelebb.
Szép emlékeim fűződnek a Fülöpi Római Katolikus Templom építéséhez.
Különösen jó annak tudatában lenni, hogy én, a tizenéves kislány magam is
részt vettem az építésben. Történt ugyanis, hogy az ’50-es évek elején, amikor
már a falunk elszakadt Nyírábránytól, és Nagyfülöp néven önálló település
lett, a falu elöljárói kihallgatást kértek az egri Püspökségtől, melyben megkérték az akkori püspököt, hogy engedélyezze, hogy Fülöp önálló egyházközség
legyen lelkipásztorral és templommal. Ez nagy kérésnek számított, hiszen ott
volt a kis kápolna is.
Azonban visszatérve a történetre: az akkori püspök úr a küldöttek minden
kérését teljesítette: engedélyt adott a templom építésére, papot rendelt a faluba, sőt, még anyagiakkal és minden lehető eszközzel támogatta a testület és a
hívek szándékát. Az akkori nehéz időkben nagy sikernek számított mindezt
megvalósítani. Közben megérkezett hozzánk az ifjú lelkész, akit ideiglenesen
hívő családok szállásoltak el, gondoskodtak róla. Emlékszem, szívesen vittem
a jó anyám főztjéből az ifjú papnak, aki örömmel fogadott minden egyszerű
ételt a szegény családoktól. Az ifjú lelkész napi munkája mellett belevetette
magát a templomépítési munkálatokba. Szinte az egész falu kivette részét a
nehéz munkából. Jómagam a 8. általánosba jártam, délután át kellett mennem
az építkezéshez kertet gazolni, vizet vinni, fát locsolni. Akkoriban gond volt a
templom belsejének kimunkálása, később a karbantartása is, – a belső falakat
évente kimeszeltük. Ezt általában a nők oldották meg, mivel nem volt pénz
szakembereket fogadni. Ezek az asszonyok magukat nem kímélve kavarták ki
a meszet nagy hordókban, hogy görcsös ne legyen, szép sima maradjon. Ezzel
az anyaggal meszelték hófehérre a magas falakat. Így lett a belső tér friss és
tiszta. Ezek a dolgok megmaradtak bennem, mert én is ott voltam. Anyám
kezembe adott egy meszelőt – „Ereggy lányom meszelni a templomot!” Az
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ügyes kezűek maguk mellé állítottak minket, gyerekeket és ameddig felért a
kezünk mi is meszeltük a falat. Így épült fel a mi kis templomunk.
Időközben a fiatal papot máshova helyezték, a hiányzó munkát egy új
pappal folytattuk. Ő életünk része, meghatározója lett. Nagy István Főtisztelendő Úr. Évtizedeken keresztül szolgálta kedves faluját. Ezt szó szerint kell
érteni, mert Ő valóban szolgált. Generációkat tanított, keresztelt, esketett és
temetett. Az új templomba összegyűjtötte a híveket, valódi egyházközséget
alapított.
Ez idő tájt lett a későbbi férjem családja harangozó, a fiúk rendszeresen
ministráltak a többi osztálytársával egyetemben, mert a mi utcánkban sok
fiúgyermek élt. A férjem sokszor emlékezett vissza, hogy milyen nehéz volt
sok kilométert gyalogolni a földekről, hogy délidőben meghúzzák a harangot.
Előfordult, hogy nem volt kedvük, és félúton megálltak, majd visszafordultak.
A mama azonban mindig rájött a turpisságra, nyilván, mert nem hallotta a
harangszót és kemény büntetést kaptak. Ekkoriban alapította a fiatal pap az
énekkart, amelynek én és testvérem is tagja lettünk egészen a házasságunkig.
Ő készített fel a házasságra, ő adott össze a férjemmel, az esküvői vacsorán is
részt vett. A két gyermekünket is ő keresztelte meg, mellette lettek elsőáldozók. A templomba járó gyermekeknek kis karácsonyi csomagot készített a
saját pénzéből, amit a karácsonyi szentmise után kaptak meg. A hittanos
gyermekeknek versenyt hirdetett, kirándulást szervezett a kápolnához. Mindig
jó kapcsolatot ápolt a község vezetőivel. Egy-két évben fordult elő, hogy nem
kapott engedélyt az iskolai hitoktatásra, illetve az utcai körmenet megtartására. Abban a pár évben a parókián tartotta a hitoktatást a gyerekeknek. A környékbeli tanyasi iskolákba kerékpárral, később motorral járt szentmisét tartani. Nemcsak a lelki gondozást végezte, hanem a falubeliek hivatalos ügyeiben
is segített. Megfogalmazta a kérvényeket, beadványokat. Édesanyámat, családom tagjait ő temette el. Hosszú, kitartó munkájáért a Polgármesteri Hivatal
2000-ben Fülöp díszpolgárává avatta, amely gesztussal méltányolta 51 éves
fülöpi munkáját. Nyugdíjazása után is a faluban maradt, ellátta a papi szolgálatot és halála napján is elmondta a szentmisét. Hitről, hűségről és türelemről
mutatott nekünk példát. A mi öreg plébánosunk több mint fél évszázados
munkája után itt nyugszik a fülöpi temetőben. A mai napig ő az egyetlen,
akinek az önkormányzat díszsírhelyet adományozott. Mi pedig itt maradtunk
megöregedve, pap nélkül.
Visszatérve a gyerekkoromra, kitört a második világháború. Kis falunkból
(1949-es népszámlálási adatok szerint 2736 lélek lakta Fülöpöt) körülbelül 50
huszonéves fiatalembert vittek el a frontra. Köztük az én jó apámat és az említett nagybátyáimat. Szegény anyám mindig mondta: „A falu legaktívabb,
fiatal, életerős, becsületes, tisztességes fiataljait vitték el és maradtak ott”.
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Apám is pont ebbe a korosztályba esett bele. Mindenkit bevittek, aki 1923
előtt született. Majd később, amikor már észrevették, hogy a német hadsereg
fog kikapni, akkor utánpótlásként vittek ki megint egy csomó fiatalt. És ezeket egyenesen a frontra vitték a harcmezőre. Előzőleg már sok korosztályt
felkészítettek, apám a Ludovikába teljesített szolgálatot. Ez még a házassága
előtt volt. Amikor hazajött nem is sejtette, hogy háború készül. Megnősült és
megszületett a két gyerek és akkor kitört a háború.
A második világháború éveire gondolva elsősorban apai nagyanyám jut
eszembe. Voltak napok, amikor 8-10 felnőtt embernek és 5 unokának kellett
főznie. Hetenként 6-7 kenyeret sütött, amit velünk, az 5-7 éves gyerekekkel
együtt dagasztott. Saját magam is dagasztottam, a mama irányított, mi meg
szépen dolgoztunk. Az volt az igazi kenyér. Barna a belseje, a haja piros és
ropogós, 8 napig nem száradt ki. Mint örökmozgó gyerek, kértem a nagymamámat, süssük már a kenyeret. Az én dolgom volt a szakajtó kosarakat sorba
rakni, hófehér kendővel letakarni, liszttel megszórni. Aztán mama belerakta a
tésztát. Hétéves koromba engem már a Hutóczki mama odaállított a dagasztóteknő mellé, szépen fehér kötőt kötött elibém: „Gyere csak kislyányom!” Ő
ott dagasztotta a kenyérnekvalót, mi meg mellette gyúrogattuk a tésztát. Szépen elrendezett mindent: „Kosarat hozzátok csak ide!” – kendővel leterítettük
és ő szakította bele a kenyeret. Alig vártuk már, hogy az a kis cipó – úgy hívtuk, hogy „vakaró” – kisüljön. Az lett készen legelébb, majd utána a kenyér.
A vakaró úgy készült, hogy miután kiszakította nagyanyám vagy anyám a
kenyeret, a teknőből lekapartuk szépen kanállal az odaragadt tésztát, meggyúrtuk, megformáztuk. Az olyan keményes volt. A kis cipót olajjal megkentük és azt ettük. Olyan finom volt… De olajat sem a boltba vettük, hanem
elvittük a napraforgót Nyírlugosra – ott volt akkor az olajütő. De olyan sáros,
maszatos volt az az olaj, nem volt finomítva, tisztítva, mégis jó volt az íze.
Talán a nagymamától örököltem, hogy kitűnő kelt kalácsot tudok sütni –
ahogy öregszem, annál jobban sikerül.
Közben jött az újabb csapás: átvonult a falun a front. A német katonák
nem bántották a lakosságot. Ahova beszállásolták őket, együtt ettek a háziakkal, a gyerekeket megajándékozták. Az oroszok átvonulása viszont igazi
megpróbáltatás volt. Két hétig tartott a rablás, fosztogatás. Az élelem nagy
kincs volt. Amit nem bírtak megenni, azt elvitték, nőket gyaláztak. Úgy emlékszem két idős embert agyon is lőttek. Férfiak kevesen voltak a faluban
csak öregek és fiatal fiúk. Ahol ezek elvonultak, csak tetvek, bolhák maradtak. Anyósomat is megfenyegették. Amikor vízért ment a kútra egy katona
fegyvert fogott rá, és követelt valamit. Nem értette, hogy mit akar, a katona
meg egyre erőszakosabb volt, már verni akarta, amikor a szomszédban lakó
két fiatal fiú letámadta és elrángatta a katonát. Nem beszéltek róla soha, hogy
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mi lett a történet vége. Egy nagynénit meg kirángattak a kunyhóból, ahol a
család 10 gyerekével volt elrejtőzve. Borért küldték el, de a nagynéni elment,
és nem mert visszajönni. A katonák dühükben kézigránátot akartak bedobni a
síró gyerekek közzé, de ezt egy harmadik katona megakadályozta.
A három nagybácsi hazajött, de az én apám ottmaradt a Don kanyarnál
örökre. Barátja, akivel együtt voltak órákig kereste őt, kiabálva: „Barátom,
Ferenc, merre vagy? Jelentkezzél!” Azt remélte, hogy megtalálja. Hova tűnt,
merre lett, senki sem tudja pontosan. Aki túlélte a tragédiát keveset beszélt a
háború borzalmairól, de elmondásuk szerint könyörtelen, embertelen volt. Ép
elméjű ember felfogni, elmondani, ami ott történt, nem tudja. Amint lehetőség
nyílt, a család elkezdte apámat keresni minden lehetséges csatornán keresztül
– mind eredménytelenül.
(Azóta is próbálkoztunk, de semmi biztosat nem tudunk. A Magyar Vöröskereszt, a Magyar Hadifoglyok Egyesülete sem tud biztosat. Sok év után a
Pécsi Televízióban volt egy sorozat, „Hol vannak a katonák” címmel, de hírt
apámról még ők sem tudtak adni.)
Ekkor anyámba egy világ dőlt össze. Elvesztette drága férjét, az anyai
nagyszülőket, egy gyermeket, aki pár hónapos korában meghalt. Maradt egy
özvegy, két árvával. Nem volt mit tennie, belevetette magát a munkába.
Nagyszüleim családjába 12 hadiárvát és 5 özvegyet hagyott a háború. Apai
mamám kevés erejével támogatott minket. Ilyenkor fontos a család, mindenben segítették egymást. El kellett költöznünk, az anyai nagybátyám maga
köré telepített bennünket. A család segítségével felépítettek egy kis parasztházat. Így neveltek közösen 5 saját gyereket és 5 árva gyereket. Ha elment
anyám dolgozni, akkor a legöregebbre bízták a gyerekeket. Amit ettek, azt
ettek, ha fürödtek, fürödtek, de azért nem volt olyan nagy baj. Közbe én már
jártam az általános iskolát – a tanító nénik végtelen rendesek, megértőek,
ugyanakkor szigorúak voltak az árvákhoz. A szívükön viselték a gyerekek
sorsát. Segítettek kijárni a hadiárva ellátást, ami a mi esetünkben 28 pengő
volt két gyermek után. Anyám örömére kitűnő tanuló voltam. Nekem annyiból volt szerencsém, hogy mi az iskola mellett laktunk, majd a templom is
oda épült, mellénk. Minden közel volt. Emlékszem, akik a tanyáról jártak be
rokonok a misére, mindig nálunk takarították meg magukat a mise előtt. Oda
érkeztek, és kinek kellett, kicsit rendbe rakta magát – bár a lábbelit a vállukon
hozták, nehogy baja essen. Drága portéka volt akkoriban. Mégsem mehettünk
koszosan a templomba misére.
A későbbi férjemmel már itt egy osztályba jártunk. Akkor még húsvét második napján, de még karácsony másnapján is kellett mennünk iskolába. Abba a
kommunista világba így próbálták az egyházi ünnepeket elmosni. Ha hideg volt,
akkor minden gyerek vitt a táskájába 1-2 darab fát – azzal fűtöttük az iskolát. Az
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osztályba volt 8 lány meg 28 fiú – nyolcadik osztályban. Ballagás nem volt a
nyolc osztály után – volt egy nap, elénekeltük a himnuszt, mi ott álltunk sorba a
gyerekek, mondtak egy-két szót, majd mehettünk haza. Semmi több…
A tanítónő biztatására 1951-ben a Magyar Rádióhoz egy cikket is írtam
„Mi leszek, ha nagy leszek” címmel. Ez a cikk megkapta a második helyezést. Az iskola kapott egy levelet, amit nekem is felolvastak. Ezen fellelkesülve a tanítók szerették volna, ha tovább tanulnék, de ebből aztán nem lett
semmi, mivel szegény anyám nem támogatta. Féltett is, és szükség volt a
segítő kézre a házi és a mezei munkákban.
Az iskolában a háborúról, politikáról soha nem beszéltek, az viszont
megmaradt bennem, hogy dicsőíteni kellett Sztálint. Egy percig tisztelegtünk
halálakor. Ezután jött a Rákosi-korszak. Kórusba kellett mondani: „Éljen
Rákosi!”. Ebben az időszakban volt a kötelező terménybeszolgáltatás. Ez azt
jelentette, hogy amit keservesen megtermeltünk, annak egy meghatározott
részét be kellett szolgáltatni. Azt, hogy mennyit, a községházán döntötték el.
Aki nem tudta, akkor jött a végrehajtás és elvitték, amit találtak. Állatot, terményt, takarmányt, nem számított semmi. Akkoriban titokban vágtak le egyegy disznót, borjút, hogy aki megneveli, nehogy már éhezzen. A húst és kenyeret jegyre adták amíg volt. Sokszor megesett, hogy reggel beálltam a sorba, majd délután, amikor sorra kerültem szóltak, hogy már nincs hús. Mehettem haza üres kézzel. De volt olyan is, hogy kenyeret már kaptam, de olyan
keveset, hogy mire hazaértem, éhségembe a felét el is csipegettem…
Az úgynevezett „felszabadítás” után földet mértek a nincsteleneknek.
Anyám és anyósom is kapott, a gyerekek számától függően. Anyósom egyedül maradt négy gyerekekkel, családi föld nem volt. Apósom
Érmihályfalváról költözött, nagyon szegények voltak. Apósom 1942-ben
szintén meghalt, de nem a harctéren, így a mama semmilyen támogatást nem
kapott. (Érdekes epizód, hogy az elsőszülött fiút egy jómódú nagybácsi elvitte
magához Romániába, hogy sajátjaként felneveli, de a fiú gyalog visszaszökött.) Földosztáskor 8 hold földet kaptak, azokból a környékbeli birtokokból,
amit hátrahagytak a háború hírére elmenekült környékbeli birtokosok. Évi
részletekben kellett fizetni egy megállapított összeget, ami pont a kötelező
TSZ-esítés évében járt le. Ebben az időben történt, hogy bizonyos nevű embereket behívtak a Tanácsházára, hogy változtassák meg a nevüket. A fiú unokatestvéreim már nem használhatták a Senger nevet, Sóvárira kellett cserélni.
A férjem családja addig Ferenczik volt, ezután Földháti lett. De ezen kívül
még nagyon sok család nevét a faluban megváltoztatták. A hatalomnak nem
tetszettek a nevek, de az idősek még most is a régi neveket használják.
Közben a Debreceni Járásbíróság 28 ifjút, köztük apámat is, Hősi Halottá
nyilvánított. (Apám halálát az őt kereső barát igazolta, aki visszatért a
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Don-kanyarból.) Édesanyám ezek után teljesen összeroppant. Hadiözvegyi
nyugdíjat soha nem kapott. A 28 pengőt hadiárva-ellátást is elvették, mert a
nagyszülőktől örökölt két hold földet. Kárpótlást, vagy legalább egy köszönő
levelet soha nem kaptunk apám után. Ezekből az időkből sok réteget kárpótoltak, de aki meghalt azt sokáig még nem is említhettük. Most már lehet beszélni
róla, de az özvegyek és árvák, akik bele rokkantak, apa nélkül maradtak, hiába
vártak.
Ekkor került özvegy édesanyám a szakadék szélére a gyerekeivel. Édesanyámnak sokat segítettem, nekem kellett megvenni a sót, cukrot, egyéb fűszereket a főzéshez. Mivel egy garasunk nem volt, kiszedtük a tyúk alól a tojást,
esetleg egy csirkét, elvittem Sváb Endre fűszereshez, aki aztán kicserélte a legszükségesebb dolgokra. Pénzről szó sem volt. Akkoriban ritkán jártunk a boltba, szüleink házilag készítették a mosólúgot, szappant, túrót, vajat, tejfölt, kenyeret, a teát dióhéjból, cikória kávéból főztük, ecettel ízesítettük.
Özvegy anyám iskolai szünetben munkára adott engem a Fülöpi Állami
Gazdaságba. A szezonmunka két hónapig tartott, vizet hordtam 24 arató embernek. Ez azt jelentette, hogy két darab hét literes vizes kannát tele vízzel,
naponta négy alkalommal több kilométert vittem a munkásoknak. Szerencsére
jó emberek közé kerültem, szinte parancsolták, hogy 30 fok melegben üljek le
pihenni egy jó nagy fa árnyékéba.
Történt egyszer pihenés közben a hűvösön elaludtam. A munkások elképzelni sem tudták, mi van velem. A csoportvezető elindult a keresésemre. Kis
idő elteltével alva talált, a víz persze a forró napon ihatatlan lett. A csoportvezető semmi rosszat nem szólt, segített friss vizet hozni az embereknek, a történtek után mindég jött valaki elém segített cipelni az ivóvizet. Kapcsolatom a
munkásokkal egyre jobbra fordult, szinte családtagként elfogadtak. Örömmel
mentem dolgozni, vidáman, jókedvűen, énekelve teltek a napok. A csoportvezető észrevette tehetségemet, a szántásba magához vett földet mérni. Ő haladt
a hosszú földeken, 180 cm-es ölessel én meg utána számolgatva a területét –
kiszámoltam mennyit teljesítettek. Ezt minden nap megcsináltuk. Az iskolai
szünet így telt el két évben. Jó anyámnak azonban jól jött a kenyérgabona,
amit pénz helyett kaptam.
Szinte adódik a kérdés: miért nem volt pénz? Pénzt senki sehonnan nem
kapott. Úgy emlékszem ekkortájba bukott meg a pengő, mint fizetőeszköz.
Anyai nagyapámnak volt összekuporgatott pengője, amivel nagyon nagy terve volt. Ez megtöltött egy ládikát. Jelentős összeg lehetett, ezzel a pénzzel
akarta megvásárolni a helyi szeszgyárat a családja részére. Nagypapa makacsul ragaszkodott a tervéhez, mivel két fia és veje ott dolgozott. A gyár tulajdonosa zsidó származású volt, hatalmas birtokkal és el akarta hagyni az országot. Ekkor történt a baj. A ládikó pengő egyik napról a másikra semmivé
112

vált. (1946. augusztus 1-én a pengő helyett bevezették a forintot. 1 forint
400ezer kvadrillió pengővel volt egyenértékű.) Így foszlott szét a nagyapa
terve. Anyám elküldött őt meglátogatni és sírva találtam egy szakajtó kosár
pénz mellett. Ő akkor elvesztette egy élet munkáját és az álmát, mert az nem
valósult meg soha.
Ezen zűrzavaros napokban is, az élet ment tovább. Gyermekszemmel az én
karácsonyom meghitt és boldog volt, nyugalom és béke szállt a kis ház három
lakójára. Jézuska nekünk almát, diót, pár darab kockacukrot hozott, mégis
elégedettek voltunk, nem követelőztünk.
A fennmaradásunkhoz ruhára is szükség volt. Leleményes család révén
kendert termeltünk, ami ezen a vidéken eredményes lett. Mivel életem ebben
a szakaszában nem volt férfi a családban, anyámmal együtt termeltük a kendert. Törékeny leányzó, a beteges anyámmal – emberfeletti munkát végeztünk. A kenderről tudni kell, hogy a vetéstől a szövőszékig hosszú a folyamat
és kemény fizikai munkát igényel. Csak tájékoztatásul néhány művelet: a két
méter magas egyenes szárú növényt két kézzel összefogva, gyökerestül nyűttük ki a földből, közbe büdös, csípős port árasztott szemünkbe, szánkba,
egész testünkre. Aztán kévébe kötöttük. Három nap múlva kenderáztatóba
vittük, hogy megpuhuljon.
Ezt a részét a munkának nem kívánom senkinek. Úgy néztünk ki jó anyámmal, mint a sárba, poshadt vízbe kevert ördögök. Ezután megszáradtak a kévék
és a kendertörővel megtörtük. Ekkor 150-180 cm hosszú kender rostot kaptunk,
amit még tovább finomítottunk, amíg puha kender lett belőle. A kevésbé megterhelő munkákban már a húgom is segített, mert ő addig (a nehezebb tevékenységek alatt) a kisállatokra vigyázott. Gondozta, etette, itatta őket. Így már
hárman fontuk a kendert, mert Hamvazószerdára készen kellett lenni.
Életem legszebb emléke a fonóhoz kapcsolódik. Ez úgy történt, hogy télen
5-6 leány összejöttünk a meleg, fűtött szobába. Rokkát, orsót vittünk magunkkal és dolgoztunk este 9-10 óráig. Ezt nevezzük máig is fonónak. Merthogy más szórakozás nem volt, mi tettünk róla. Énekelve, viccelődve, verselve dolgoztunk. Azokban az időkben készített kendők, törölközők még mindig
megvannak, inkább már csak dísznek használjuk. Ezek a kézzel készített kelmék meghatározó részei voltak életünknek. Fontos volt, hogy a húsvéti misére a szentelő kosarat gyönyörű, hímzett kendővel fedjük le, mert ezt mindenki
látta. Születéskor, ha vittek a kismamának enni, ezzel takarták le a komatálat.
A lakodalomkor hordott kötényeket is mi hímeztük díszesre. A mintákat kézről kézre adták egymásnak a lányok, asszonyok, szinte vetélkedtek melyik a
szebb. Megszólták azt, aki nem elég szép terítőt, vagy kötényt készített.
Az idősek meséltek, kártyáztak, aztán bekerültek a legények. Így kialakult
egy szép fiatal társaság. Később ez a csapat – a fiúk és lányok – egy előre
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megbeszélt helyen a hét minden estéjén más-más háznál találkoztunk. Ha volt
hangszer előkerült, ha nem énekelni mindenki tudott. A hangulat jó volt és
vidámak, fiatalok voltunk. Emlékeimet visszapörgetve ebből a csapatból
3 házasság alakult ki, ami 50 év után is működik. Személy szerint nekem
nagy szerencsém volt, mert nyolc fiú osztálytársam és öt unokatestvér (szintén mind fiú) védelmezett, vigyázott rám.
Ezután jelent meg anyám életébe egy társ, ő is két árvával. A nagybácsik
döntése volt, hogy az özvegynek férjhez kell menni. A nevelőapa, Nyírábrányi özvegyember, szintén két gyermekkel, a felesége betegség miatt meghalt.
Biztonságot és pénzt hozott a családba, az ő munkabére segítette a megélhetést. Az akkori vízügyhöz járt dolgozni. Kerékpárral járták a környéket, a
vízelvezető csatornákat ásták, vagy tisztították. Ekkor hattagú család lettünk,
a szülők munkára, tisztességre neveltek minket. A mostoha csak nevében volt
mostoha, apánkként szerettük, igazi család lettünk. A lányaim mindkét igazi
nagyapját elvette a háború, de a mostohát ma is szeretettel emlegetik. A közös
mezőgazdaságban végzett munkalehetőséget adott arra, hogy sokat meséljen,
verseket mondjon nekik. Hihetetlen, de apu kisgyermek korában óvodába is
járt. A nyírábrányi grófnő, óvodát tartott fenn a cselédek gyermekeinek. Apu és
a gyerekei görögkatolikusok voltak, mi rómaiak, így vasárnap mindenki ment a
maga templomába. A lényeg az volt, hogy az Úr napját szenteljük meg.
Az általános iskola után mind a négy gyermek dolgozott. Én az édes testvéremmel a helyi Állami Gazdaságban, féltestvéreim erdőgazdaságban dolgoztak.
Mi hárman lányok egymás ruháit, cipőit hordtuk. Ez azért történt, mert a gazdaságban terményt kaptunk munkabérbe, pénzünk így kevés volt. Aztán, mint
fiatal leányzó, erős felnőtt csapattal elkerültem a Debreceni Állami Gazdaságba, a Hortobágyi Gazdaság Debrecen környéki kuláksághoz dolgozni.
Az 1956-os forradalmat a Lovász család birtokán éltük át. Amikor megtudtuk, hogy kitört a forradalom hazaindultunk. Az állomáson 27 órát vártunk
a Nyírábrányba induló vonatra. Ez az ’56-os tragédia ismét felzaklatott engem
és családomat.
Az ötvenhatos forradalom utáni évekre emlékezve jött a megtorlások éve.
Közeli ismerőseim közül is helyben hagytak néhányat. Megemlíteném a férjem testvérét, aki éppen élelmiszerboltba dolgozott, az üzlet készleteit szétosztották az éhező embereknek. Ő, mint lelkes ifjú, pár emberrel elmentek a
malomba is lisztért, hogy legyen miből kenyeret sütni. Ez volt a nagy bűn.
Karhatalmisták a forradalom leverése után összeszedték őket, kihallgatták,
közben ütötték, verték. Négy hónap börtönt is kapott, azt a büntetést a Nyíregyházi börtönbe le is ülte. Ezek az ütlegelések komolyak voltak, a sógorom
nem érte meg az öregkort. A testvérünk annyira megijedt, nyolc társával diszszidálni akartak, de sajnos csak az osztrák határig jutottak, a csapatnak felét
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elfogták, a másik felének sikerült átjutni a határon, ezután a testvér ismét
bíróság elé került. Már a határsávban jártak, amikor lőni kezdtek rájuk. A
csoport egyik fele visszaszaladt, a másik át Ausztriába. A sógorom visszajött
Magyarországra, ez újabb megpróbáltatást jelentett. Ezeket átélve egészsége,
fizikai állapota teljesen legyengült. Az anyósom családját lelkileg is tönkretette. Sokáig rettegtek, ha a csendes kis utcába autó közeledett. A családon belül
félig viccesen, félig keserűen mondogatták a testvérei, hogy minek szaladt
vissza, inkább átszaladt volna Ausztriába, jobban járt volna. Akik átmentek,
bizony jobban jártak. A kommunista korszak megbélyegezte az ifjú életét.
Hasonló sorsú férfival már gyermekkortól párhuzamosan haladt az életünk
- ő is éppen olyan szegény árva (anyja egyedül nevelt négy fiút), nagycsaládos volt, mint én. Egy utcában laktunk, közel egymáshoz, eldöntöttük, hogy
összeházasodunk. Szüleim nagy meglepetésére, a két húgom is házasodni
akart. Egy éven belül megvolt a három lakodalom. A gyerekeimnek, unokáimnak, ha mesélem ezt a valóságot, szájtátva hallgatják. Szinte el sem hiszik,
hogy két húgom és én egy menyasszonyi ruhába esküdtünk, de még a gyűrűt
is kölcsön adtuk egymásnak. A lakodalom is családi összefogással valósult
meg, kinek-kinek az anyagi lehetősége szerint szerényebben vagy fényűzőbben. A mi esetünkben szerényen. Az esküvőt az akkori szokások szerint a
templomban háromszor kellett kihirdetni. Közben elkezdődött a szervezése a
lakodalomnak. Az asszonyok, lányok egy pár este összejöttek, mindenki hozott egy-egy kilónyi lisztet, 15 tojást és elkészítették a csigatésztát. Köztudott
volt, hogy ki főz a legjobban, ki süti legjobb kalácsot, ki vágja le a disznót a
családba. Ők lettek felkérve szakácsnak. A meghívott családok vittek még
tyúkot, bort miegymást. Aki nem volt meghívva, de szeretett volna egy jót
enni, az maskarának öltözve jutott be, és így jól lakhatott, mert általános szabály volt, hogy mindenkit meg kellett kínálni a lakodalomba. A menyaszszonytáncba kapott edények, némi pénz jól jött az önálló életkezdéshez.
1960 novemberében kötöttem házasságot. Ezekben az években Kádár csatlósai (az agitátorok) erőszakkal toborozták be a parasztságot a TSZ-be. Házról házra járva íratták alá a lemondási nyilatkozatot arról a pár hektár földről,
ami a tulajdonunkba volt. Az egyszerű parasztemberekhez bement 4-5 idegen
ember, és aláíratták a belépési nyilatkozatot. Kevesen mertek nemet mondani.
Államosították a földet, gazdasági épületet. A kulákokat lecsukatták és értékeiket elkobozták. Kuláknak bélyegezték, akinek több földje volt, mint 25
hold – de volt olyan is, hogy nem nézték a földet, csak rámondták: kulák. És
már vitték is. A nagy átszervezések után szüleink földje új helyrajzi számon
TSZ és Szakszövetkezetek tulajdona lett. Az utóbbi kedvezőbb volt az emberek számára, mert itt a saját földjüket művelhették, havonta kötelezően meghatározott ideig a közösbe is kellett dolgozni. A Fülöp Béke TSZ önállóan
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működött, tagjainak és dolgozóinak 1 katasztrális hold (kb. fél hektár) háztájit
adott. A többi föld és annak a jövedelme a közösbe ment.
Aztán emberfeletti munkával és összefogással építettünk egy kis nyári
konyhát (a szülőktől kapott földre) – szoba, konyha, 11 négyzetméter, vályogból, amit a hatóságok le akartak bontatni, mert nem volt rá engedély, és
külterületen volt. Addig ugyanis anyósomnál laktunk egy szoba-konyhába 2
család és a mama. Ezt aztán nehezen megúsztuk, a bontás elmaradt, büntetést
kellett fizetni. Ezután beköltöztünk 2 éves kislányunkkal a házikóba. Pénz
változatlanul nagyon kevés volt, gyermek- és felnőttruhákat egy jótékonysági
intézményen keresztül Ausztriából kaptam, több csomagot is.
Ekkor már a férjem is munkába állt a helyi Béke Termelő Szövetkezetbe.
Itt aztán munka volt, de a pénz bizonytalan. Áprilisban, a zárszámadás után
3 havi SZTK-t lefogták a fizetésből, mivel nem volt megfelelő a termelés – a
család pénz nélkül maradt. Közben kezdtünk el építeni egy kicsit nagyobb
házat vártuk második gyermekünk születését. Az építkezésben segített az
egész rokonság, a szomszédok, barátok, mint általában szokás volt a faluban.
A bizonytalan jövedelem miatt a férjem otthagyta a Béke Termelőszövetkezetet. Akkoriban terjed el, hogy a falvakból a férfiakat 10/4-es munkarendben
építkezésekre vitték nagyvárosokba autóbusszal, mert kellettek a fizikai munkások. Így dolgozott a férjem a Paksi atomerőmű építésén, és Bábolnán. Én
maradtam itthon két leánygyermekkel és rengeteg munkával. Végeztük a
mezőgazdasági munkákat a pár hektár földön. Sokat segítettek anyámék.
Amikor a férjem négy napra hazajött, akkor megcsinálta a kimondott férfimunkát, úgymint kaszálás, trágyahordás. A többi ránk maradt. Ez az az időszak volt, mikor saját magunknak dolgoztunk. Később a férjem a debreceni
konzervgyárba talált munkát, így nem kellett olyan messze utazni. Az uram
éjjel a konzervgyárba, nappal pedig ketten a szüleink földjén és a saját kertünkbe robotoltunk. Erőnket meghaladó munkával sikerült a szocialista vívmányokkal lépést tartani. Megtörtént a villamosítás, tudtunk venni rádiót,
tévét, mosógépet, hűtőt. Egy leadott tehén, disznó árával közelebb kerültünk
az áhított szekrénysorhoz vagy a Zsigulihoz. A saját szükségleten felül termelt málnát, dohányt, uborkát felvásárolták, azonnal fizették. Minket nem
érdekelt, hogy nincs demokrácia, nem lehet külföldre utazni, mert úgysem
engedhettük meg magunknak, de a munkánknak volt látható eredménye.
Történt aztán, hogy az idősebb lányunkat, mivel kitűnő tanuló volt, gimnáziumba akartuk taníttatni. A gimnáziumba fel is vették, de a kollégiumi
elhelyezést megtagadták tőle. Albérletet kellett volna fizetni, de ezt nem tudtuk vállalni. Az akkori tanároknak már nem volt olyan szívügye a gyerekek
segítése, sőt ebben az esetben kimondottan ártott azzal az osztályfőnöke, hogy
a jellemzésbe kiemelte, hogy vallásos gyerekről van szó. Ez egy munkás
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paraszt kollégiumba nem volt jó pont. A tanár maga mondta meg, hogy ezt
neki bele kellett írni. A történelem tanár pedig kereken megmondta, hogy aki
a templomba, hittanra jár, történelemből nem lehet nála ötös, akármennyit
tud. Az év eleji hittan beíratások alkalmával rendszeresen próbáltak minket,
szülőket meggyőzni arról, hogy ne írassuk be a gyereket hittanra, mert tönkre
tesszük az életüket. Hát nagy karriert nem futottak be az biztos, de boldogok.
A gyerek soha nem értette, miért nem lelkesedünk, amikor ő fújja az orosz
lelkesítő dalokat. Mindezek után a lányom szakmát tanult, amit még 50 év
után sem kedvelt meg. A két értelmes gyermek fizikai munkásként dolgozott
a házasságukig. A nehéz, küzdelmes évek megtették a magukét, édesanyám
és még hat közeli rokon halála – kikészítették az idegeimet. Megbetegedtünk
mindketten, s így már dolgozni sem tudtunk annyit, mint előtte.
Azért elértük az 50 éves házassági évfordulónkat. Visszagondolva könyörtelen sorsunkra hogyan is érdemeltük meg ezt a szép évfordulót? Közben
könnyes szemmel emlékezünk anyósomra, aki négy fiúgyermeket nevelt
egyedül, szolgálóként dolgozott, mosott, főzött, takarított. Így nevelte a fiúkat. Hogyan volt ehhez fizikai ereje, azt nem tudjuk meg soha. Az tény, hogy
ezek az árva gyerekek szép, derék, egészséges családos emberek lettek. A
mama családot összetartó erejére jellemző, hogy hosszú évekig, amíg egészsége engedte a vasárnapi mise után családi ebédre várt bennünket, a négy
fiát a menyeivel és az öt unokát. Rejtély számomra, hogy hogyan tudott ennyi
ételt elkészíteni, főleg nyári időszakban az eperfa alatt az udvaron. Ott volt
ugyanis a csikós spór felállítva, és ott is terített. A falusi temetők csodálatosan
szépek, ápoltak, nyugalom sugárzik belőlük. Amikor kimentünk a temetőbe a
férjemmel, öt családtag sírját látogattuk meg egymás mellett. Ugyanitt, ezen a
helyen kijelöltük saját sírhelyünket is – azóta kedves férjem már el is foglalta
a magáét.
Édesanyám halála után én is a Búzakalász Szakszövetkezet tagja lettem. A
bevitt földek után hagyatéki tárgyalás volt, de a föld továbbra is a szövetkezet
tulajdonában maradt. Ezt a lépést muszáj volt megtennem, mert így lett volna
nyugdíjjogosultságom. Sajnos mégsem lett elegendő évem a nyugdíjhoz, bár
egész életemet végig dolgoztam, az adminisztráció már akkor sem volt tökéletes. Azt meg későn tudtam meg, hogy meg lehetett volna venni a jogosultságot.
A rendszerváltás utáni kárpótlásnak megint a vesztesei lettünk. Nem voltunk tisztába kárpótlás menetével. Akiknek sok pénzük volt, és a falu, vagy a
TSZ vezetőségében voltak, felvásárolták a kárpótlási jegyeket.
A következő sorokban édesanyámról szeretnék megemlékezni, aki talán a
legtöbbet szenvedett. Ő az, aki megérdemli a babérkoszorút. Hosszú betegsége ellenére a két különböző családot békességben, egymás iránti szeretetre
nevelte. Soha nem éreztük, hogy mostoha testvérek vagyunk. Az ő érdeme,
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hogy mi négyen mind a mai napig testvérek maradunk, hetenként szoktunk
találkozni, gyerekeinkről, azok sorsáról érdeklődünk, mert ők egy sem élnek a
faluban. Sok szenvedésünkért megajándékozott az Isten minket szép hosszú
házasélettel.
A mi szüleink a munka szeretetére és kitartásra neveltek bennünket.
Nyaralni, kérem soha nem voltam, a Balatont is térképről ismerem. Külföldön, a román határtól 50 méterre voltam egy párszor. Azt is csak azért,
mert határ menti település vagyunk. A mai napig dolgozom. Néhány állat, az
állatoknak való takarmány, kiskert, zöldség, gyümölcs. Megtermelem, amire
szükség van, hiszen amíg eszem, addig dolgoznom is kell.
Azért írtam le ezeket a sorokat, mert az igazságérzetem azt kívánja, hogy a
nagy, XXI. századi krónikákban a hadiárvák tragédiáját is őrizzék meg az
utókor számára. Az életem nem bővelkedik érdekes történetekben, inkább az
egyszerű hétköznapokról szól, a hűségről, kitartásról. Még tovább folytatnám
a témát, de fáradt vagyok és a gondolataim kuszák. Annyi energiám még van,
hogy hálát adjak az Úrnak a szép hosszú házasságért, a családomért, a lányaim házasságáért, az egy leány és öt fiú unokáért, az egy leány és két fiú dédunokáért. Úgy érzem, őket kaptam jutalmul szorgalmas, kitartó munkámért.
Elnyűvődtem, elfáradtam a sok munkában, nehézségben, de erőre kapok,
ha arra gondolok, van szép családom, unokáim, értük érdemes élni. És ott
vannak a példaképeim, az őseim, akiket érdemes követni.
„Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját” Jel 2.
Földháti Józsefné Hutóczki Julianna

Amikor én kicsi voltam…
Nagyapa
Mindenki életében vannak fontos személyek. Én szerencsés vagyok, mert sok
fontos ember vesz körül, de van valaki, aki számomra a világon a legfontosabb: ő az én nagyapám. Nagyapával erős kapcsolatot ápoltunk. Ő volt az én
különleges taxim, egy bicikli sofőrje, ugyanakkor ő volt a főzés királya meg a
meglepetésszerzés nagy mestere is. Nagyapa mindig a kedvembe járt, és tette
mindezt végtelen nagy szeretettel és alázattal. A legfinomabb ételeket főzte,
minden kívánságomat teljesítette, megjavította elromlott szerkentyűinket.
Türelemmel, kedvességgel, szeretettel ízesítette meg főztjeit, amitől mindenki jókedvre derült. Soha nem ettem finomabbat nagyapa ételeinél.
Nagyapa maga volt a megtestesült vidámság és derű. Olyan boldogan, felszabadultan járt-kelt, mintha fiatal volna. Nagyapától ez óriási dolog volt,
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mert lábfájdalmai és sok egyéb betegsége is volt, ami miatt morcoskodhatott
volna nap mint nap. De a betegséget és a fájdalmat soha nem engedte be a
szívébe. Még arra is ügyelt, hogy a hozzánk intézett szavai bájosak, tündériek
legyenek. Kedvessége, illedelmessége határtalan volt. Nagyapa mindig higgadt volt, bármi történt, sikerült megőriznie a nyugalmát. Bölcs volt és erős,
még a hétfejű sárkánnyal is megbirkózott volna. És a meséi, amelyeket nekem
mondogatott, egyszerűen lenyűgözőek! Merthogy nagyapa mesélni is tudott
ám! Tőle hallottam a legjobb történeteket. A szüleitől, nagyszüleitől hallott
meséket összeszőtte saját gyermekkorának emlékeivel. Sok mindenről mesélt.
Mesélt Gyuriról, akinek egy hegyről leguruló tök tönkretette az iskolatáskáját.
Mesélt arról is, hogyan szereztek gyümölcsöket egy olyan embertől, aki ki
nem állhatta a gyerekeket. Mesélt egy rakoncátlan osztályról, egy szalmaházban rejtőzködő diákról, egy kisgyerekről, akit az édesanyja megkergetett rossz
tetteiért. Mesélt a kitartásról, a barátságról, a jóságról, az életről hatalmas nagy
szeretettel, humorral fűszerezve. Nem csoda, hogy örömmel hallgattuk!
Nagyapának volt egy kedves szokása: szeretett meglepni mindenkit, boldog volt, ha megajándékozhatott valakit. Ha valakitől valamit kapott, kétszer
akkora ajándékkal viszonozta. Bármennyit adott, mindig volt tartaléka, soha
nem fogyott ki semmiből. Az én csodálatos taximat olykor másra is használta,
nemcsak hazahozott az óvodából, hanem titokban a boltokat járta vele, hogy
mindig legyen mivel meglepjen bennünket.
Ilyen volt az én nagyapám!
Most nincs itt, többet nem lehet velünk, elutazott valahova messzire.
Olyan messzire, ahonnan már nem térhet vissza soha többé. Most a csillagok
között biciklizik, valahonnan fentről figyel és vigyáz rám. Néha olyan, mintha
egyszer-egyszer rám kacsintana. Ő az én őrangyalom, ebben biztos vagyok,
mert mi örökre elválaszthatatlanok vagyunk.
Fülöp Eszter

Bányászok: A sötétség zsoldosai
Nos, a bányáról szeretnék írni néhány oldalt, talán egy könyvnyit, ha összejönnek az emlékek. Lehet, van, aki el sem hiszi, de én még most is álmodom
a bányáról, pedig már idestova 16 éve eljöttem onnan, nyugdíjba. Még sose
álmodtam rosszat, gonoszat, pedig elmondhatom, mint mások is, akik a föld
alatt dolgoztak, hogy az élet lehető legnehezebb, sokszor bizony tele veszedelemmel, kínnal tele oldalát éli ott át az ember. Megjegyzem, aki átéli, mert
sokan otthagyják időnap előtt vagy Isten, őrizz, elpusztulnak. Nem volt könynyű, de azért ott alant is megtalálja az ember az élet szépségét, persze ha akarja és keresi. Ne is beszéljek a földalatti élethez kapcsolódó, engedjétek meg,
119

hogy azt írjam gyönyörű, egyedi pillanatokról. Mert kérdezem én, mi bizseregteti meg jobban a szívet, mint amikor az ember úgy búcsúzik el nap, mint
nap a feleségétől, családjától, hogy ki tudja látja-e még őket vagy visszatérhet-e hozzájuk? És este vagy éjjel mikor megérkezel, mintha nagyon messziről, távolról tértél volna meg, újra találkozol velük, látod őket. Minden nap
átélt kételyek, de annál nagyobb remények, beteljesült örömök! Vagy amikor
a nap alól belépsz a földalatti sötétségbe és elmarad utánad az utolsó fénysugár is. Ám saját akaratodból mégis elbúcsúzol minden nap és odahagyod a
fényt, mert vár a mély-sötétség. De nemcsak a sötétség, mert azzal nem teljes
minden, azzal nem egész az önként vállalt gyötrődés. Kilenc kilométeres
földalatti (9 km!) vonatozás után várt a tárna, a vájat, a fejtés, előhajtás,
emelke, a kifejtendő érc. Lehet furcsán, hangzik, de néhány emberi érzést,
épp a folytonos kínlódás, a veszély tudata tesz intenzívebbé, értékesebbé.
Nehogy valaki azt higgye ez szado-mazochizmus, önsanyargatás, mert azért
mindennek van határa. Még inkább a bányában, hiszen hegybe, köbe, sötétbe
zárt világ! Ha a tökéletességnek, pontosságnak, fizikai és szellemi képességnek, mércének van határa, akkor bizony a bányába a végsőkig próbára, vannak téve. Pedig a köztudatban a bányászok durva csak erőre, fizikai adottságaikra hagyatkozó nyers emberek. Vannak helyek, ahol földfelszíniek számba
sem veszik őket! Hogy néha rászolgálnak? Mit mondjak kivételek minden
társadalmi osztályban, akadnak. Az elején kezdve, igaz, a bányászok között
sűrűbben megtörtént, megtörténik, hogy sok esetben többen is elengedik magukat, ellazulnak és többet isznak a kelleténél. Lehet rajta csodálkozni, de ha
arra gondolunk - nem azért, hogy védjem őket, mert nem vagyunk egyformák
- sokszor tíz órát is eltöltöttünk a bányában, mindig életveszélyes körülmények között. Amikor nem csak az ember épsége, hanem maga a léte, élete
forgott kockán, minden nap… Voltak, akik itallal ünnepeltek minden feljövetelt, minden győzelmet a hegy, a sötétség, a természet felett. Mert minden nap
győzni kelletett, mindenek felett! (Nem kérdezem hány látszat győzelmet
ünnepelnek a földfelettiek itallal, tivornyával!) Ám nem ez volt a jellemző,
mert azért majd mindenkinek volt családja otthon és nem csak a pénzt, de az
embert is, várták haza! Na de, nem is erről akartam írni, de valahogy már
elején elkalandoztam…
Szóval, az első napokon odalent épp eléggé meg voltam szeppenve,
mondhatnám beijedve. Azt ne mondja senki, hogy van épeszű ember, aki nem
fél, mert az, vagy hazudik, vagy nincs egészen magánál. Igaz, hogy a félelmet
le lehet győzni, vagy inkább meg lehet szokni, vele lehet élni, elfelejtkezni
róla, hogy van. Én bevallom sokszor féltem, különösen az első időkben, de
még azután is, ha úgy hozta a helyzet, a környezet, a körülmények. Féltem,
hogy nem tudok megfelelni az elvárásoknak, nem lesz elég erőm a munkához,
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türelmem, figyelmem, amikor a biztonsággal kell törődni és nem csak a magaméval, hanem a társaiméval is. Mert mindőnk haza akart menni, mindőnk
pénzt akart, minél többet, a családnak. Láttam bányászt, akinek kifele jövet a
sitt végén, a vagonban ülve, a nyála csorgott, mert nem tudta összezárni az
ajkait a fáradtságtól. Vagy akit hordágyon hoztak ki összetörve, félholtan.
Láttam olyat, aki Istent káromolta tehetetlenségében, vagy épp kínjában. Én is
kerültem ilyen helyzetbe, nem is egyszer. Odalent a sötétben, ahol egy hajszálon, a szerencsén és Isten megtartó erejétől függött az életünk! A félelem ott
volt velünk, mint kényszerű, de nagyon fontos társ. Ő volt az, aki néha megálljt parancsolt az akaratnak, az elvakult kötelességtudatnak vagy mondhatni
a természetes dühkitörésnek, fékezhetetlen célratörésnek. És mégis volt a
bányászéletben valami szép is. Mint már az előbb is említettem, a nehéz
munka, a kín által elért eredmény szellemi és lelki megelégedéssel és emelkedettséggel töltötte el az embert. Igaz voltak pillanatok, amikor parányi kis
senkinek érezted magad a hatalmas hegy gyomrában több százezer tonna
súlyú szikla alatt, de máskor, amikor sikerült kitámasztani, megfogni a hegyet, vagy kifejteni az értékes ércet, hát akkor Herkulesnek, vagy legalábbis
vasembernek képzelte magát a bányászó ember. Bármilyen fáradt, kimerült
voltál és nem csak fizikailag, hanem szellemileg is, amikor kiértél Isten szabad ege alá egy pillanat alatt minden aznapi megpróbáltatás, kimerítő, keserves percről, óráról elfelejtkeztél. Ezek az érzések különösképpen akkor töltötték el a tudatom, ha megláttam az első fénysugarat a kijárat felől. Aztán késő
délután az utcán az elém szaladó gyerekeimet, és kapu előtt várakozó feleségem. Újra itt vagyok, megjöttem, reggelig nem fenyeget semmi, megúsztam
még egy napot.
Érzések, pillanatok az emberi életben, amit csak odalent lehet átélni, máshol sehol a föld felszínén egyáltalán nem. Az utolsó csepp víz elosztása, vagy
az utolsó szál cigaretta együttes elszívása, vagy ha úgy esett az ennivaló közös elfogyasztása, mint testvérek között, pedig lehet, hogy magyar a cigánynyal és románnal dolgozott, egy csapatban, együtt. Szép emberi viszonyok,
tulajdonságok kerültek „felszínre” a föld alatt - aki nem élte át annak bizony
szegényebb, egyszerűbb az érzésvilága. Egymástól függött az anyagi helyzetünk, testi épségünk és sok esetben a puszta létünk is. Hol találsz még a
(nap)világon ahhoz fogható bizalmat, egymás iránti elkötelezettséget, hitet,
mint a kínlódásban, a földalatti sötétségben? Bizalmat, hogy egymás életéről
is feleltünk, nem csak a magunkéról, hogy a pajtás, melletted nem csak önmagáért, érted is van, rád is vigyáz. Nehogy valaki azt higgye, hogy szeretem
a sötétséget, azért írok annyit róla. Nem, nem szeretem, de rajta keresztül
megtanultam, becsülni, a világosságot, a fényt, ha csak egy apró sugár is.
Magát a létet, az életet és annak szépségeit, a sötétség és fény viszonyát,
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jellegzetességeiket, tulajdonságaikat, hatásukat az emberre. Kevesen gondolnak rá, tudják, veszik észre, hogy földalatti világ is az emberi léthez, valósághoz tartozik, mert azt is Isten teremtette, a természet hozta létre, nekünk, embereknek, hogy hasznát vegyük mindennek, ami odalent van. A kő keménysége, a hegyek nagysága, a fejünk felett, alattunk és közvetlen mellettünk lévő
több ezer és százezer tonnányi, irdatlan mennyiségű kemény szikla megtanított arra, hogy becsüljem, tiszteljem mindaz, ami idefent a felszínen van.
Minden teremtményt, élő és élettelen testet, Isten munkáját és a természet
értékét, szépségét. A mindennapi életveszély a búcsúzás és visszatérés megmutatta mennyit ér az élet még egy napja, órája, pillanata is. Hogy most néha
fáj a lábam, néha szúr a hátam, mit lehet tenni, valamit-valamiért, ingyen az
ember semmit sem kap, - szokták mondani és ez így van jól, így helyes. Aki
szellemileg, testileg egészséges és tisztességes ember az mindenért megfizet,
amit az élettől kap. Kevésért keveset, sokért sokat - becsületesen. Ez így van
rendjén, nincs ok panaszra, zúgolódásra!
De hát azt hiszem, ideje lenne már leírni, hogy telt egy nap bányászként,
mert azért ritka ember éli életének egy részét a föld alatt. Nagyobbrészt csak
halála után, de sajnos arról már nem lehet beszámolni… Meglehet nekünk,
bányászoknak, nem is lesz annyira újdonság majdan a földalatti (más)világ,
hiszen nekünk már régiségünk is van odalent… Szóval reggel korán kellett
kelni, mert a busz kora hajnalba indult összeszedni az embereket. Míg dolgozni jártam telente majd minden reggel én vertem az utat a hóban, ugyanis át
kellett kelnem a Körös lengőhídján át a szomszéd falun Kisnyégerfalván és
csak azon túl volt a buszmegálló. Kb. 2 km gyalog. Épp elég, hogy felébredjen az ember, vagy késő délután, visszafele, gyaloglással vezesse le a nap
fáradalmait. A bányáig a busz 30 km tett meg, de mielőtt felértünk az öltözőkhöz, minden nap kaptunk egy ingyen reggelit. Mit mondjak a Ceausescu
idejében elég rossz volt az ellátás, de hát én legtöbbször megettem mindent,
mert egyik nap tengeri halat adtak, másikon pedig juhhúst. Szeretem mindkettőt kiváltképp, ha jól van elkészítve. Csakhogy a közös a kettőben az volt,
hogy bűzlött a vidék, egyik nap a juhhústól, másik nap pedig a haltól. Akinek
nehéz volt a munkája annak ennie kellett, néha mindegy volt, hogy mit csak
tele legyen a has, legyen miből erőt merítsen a test. Érvényes volt, amit már a
katonaságnál megtanultam: ha rossz, kevés az ennivaló hát több kenyeret
fogyasztottam. Igaz azokban az időkben még kenyérért is sorba kellett állni
másoknak, de nekünk, bányászoknak mindig megvolt a porciónk. A bányászok családtagjai sose kellett nyomuljanak, sort álljanak élelmiszerekért
azokban a szűkös időkben! Mi mindenből többet kaptunk!
Az öltözőben aztán mindenki teljesen meztelenre vetkőzött, a civil ruhát
szekrénybe zártuk. Átmentünk a fürdőn keresztül a munkaruhás részleghez,
122

ahol magunkra vettük a bányász felszerelést, persze az elmaradhatatlan sisak,
gumicsizma, bányászlámpa és a pufajka. A pufajkára azért volt szükség, mert
az átöltözés után mindenki elfoglalt egy helyet a földalatti kisvonat alacsony
vasvagonjaiban és megkezdődött a mindennapos 9 kilométeres földalatti utazás, a fő aknáig. Amíg a kisvonat zakatolva vonszolta magát a sötétben mi a
bányászok a szűk helyen összehúzódva töltöttük az időt. Még most is álmodom néha a bányával: hallom a kisvonat zakatolását, a bányászok duruzsoló
beszélgetését. És igen, a szinte már otthonosnak érzett légkört, bányai levegőt. A korhadt fa, kőpor és néha a belekeveredett lőpor szagát. Télen, ha nagyon hideg volt kint, szedtük a lábainkat, siettünk be a vagonokba. A bányában, ha huzat is volt a bejárathoz közel, azért valamivel bentebb már kellemesebbnek tűnt, mint a kinti hegyi recsegő hideg. Nyáron meg igazán nagyon jól
esett, ha a rekkenő hőség elől behúzódhattunk a bánya hűvösébe. Ugye milyen furcsa, hogy a bánya minden veszélyével egyetemben menedéket is
nyújtott! Voltak, akik kártyáztak, voltak, akik beszélgettek, mások aludtak, én
legtöbbet olvastam a karbidlámpa fényénél, a hosszú út alatt. Legtöbbször
csak felfele menet, mert lefele, kijövet sokan fáradtak voltak a beszélgetéshez, kártyázáshoz, én meg az olvasáshoz. Mikor nem voltam annyira fáradt,
vagy nem volt kedvem olvasni sokat vitatkoztam is, történelemről, vallásról a
társaimmal, akik majd minden esetben valamilyen neoprotestáns szektához
tartoztak. Bizony élveztem velük vitázni, pedig legtöbbször ellentétes véleményünk volt, világról, vallásról, nemzetről és általában mindenről. Ők Isten
és a vezetők akaratába beletörődő, mindent tudomásul vevő emberek, nem
csak vallásukból, de nemzetiségükből fakadóan is. Én akkor is, még önmagam ellen is lázadó, Istent gondolatban megkérdező, Vele beszélgető ember,
kommunista és gazember vezetőket el nem ismerő, folyton nyughatatlan mindenre odafigyelő, reagáló, az ő szavaikkal élve „gézengúz, huncut magyar”
ember voltam. Ők románok, én magyar, ők az uralkodó, többségi nemzet, én
a lázongó, megtűrtségét, a behódolást el nem ismerő kisebbségi, Ázsiából jött,
nomád magyar. Ezt így tanították az iskolákba annak idején! Mindenkinek
magyar román tanulónak, román vagy magyar nyelvű iskolában! Szóval, ha
nem olvastam, vagy a fáradtságtól nem nyomott el bennünket az álom volt
min vitatkozni, persze sose veszekedtünk, csak megvitattuk ezt-azt. Volt rá
idő elég.
A felvonóaknáig vitt bennünket a kisvonat. Ott a megállóhelyen voltak kialakítva a mérnökök irodája, egy lakatosműhely, egy kisebb raktár, a villanyszerelők műhelye, na és még több száz embert is, befogadó gyűlésterem. Hihetetlen? Számomra is az volt első látásra. Mindig olyan kép volt előttem a
bányáról, amíg be nem tettem a lábam, hogy mindenhol alásprájcolt, alátámasztott, szűk járat a hegy gyomrában. Lehet, máshol ez így volt, így nézett
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ki a bánya, de nálunk nem! A kőzet kemény gránit volt, amit a legtöbb helyen
nem kellett kisprájcolni, alátámasztani olyan szilárdan tartotta magát. Hogy
milyen irtózatos erők nyomták össze a Bihari-hegyeket azt képtelen volt az
emberi ész felfogni. Mert a mi uránbányánk az Erdélyi Szigethegység, Bihari
hegyeiben volt. De hát a Szigethegységet, Érchegységnek is nevezik, és amint
a neve mondja nagyon sok ércet tartalmazott, főképp színesfémet. A mi bányánk az urán mellett, rezet, aranyat, ezüstöt, wolframot, cinket és még csak a
geológusok tudták mit nem? Hatalmas évmilliárdokkal előbb létrejött altalajkincsek.
A felvonóakna magassága, kb. 300 méter volt, több szinttel. Emlékezetem
szerint hat szinten folyt a kitermelés, illetve kutatás. Azért írom, hogy magas
volt az akna, mert a mi bányánk esetében nem a szokványos bányára kell
gondolni, mivel bennünket bevittek a hegyek alá, a hegyek gyomrába és a
felvonó magasba vont, húzott fel bennünket és nem leeresztett, mint más
bányákban. Hol is maradtunk? Igen a felvonónál, amely teljes mértékben
tölgyfa anyagból készült csak a kas és a kábel volt vas, illetve acél. A felvonó
kasnak két szintje volt, kilenc-kilenc ember fért bele és egy vastag acél kábelen függött minden: a kas és a benne lévő emberek élete. Ezen az aknán
húzták fel a szintekre nem csak az embereket, hanem a csilléket is. Reggel az
üres csilléket és sitt végén, engedték le a már érccel megpakoltakat. Minden
nap fel és le. A felvonókezelő a minden szinten lévő telefonokon túl mindig
egy tülkölő és fényjelzést adó szerkezettel értekezett a legfelső szinten lévő
gépkezelővel, vagy a szinteken lévő felvonóba szálló bányászokkal. Még
most is fülembe cseng a várakozó bányászok zajongása moraja és a felvonó
jelző tülkölése. Ha valakinek olyan munkahelye volt, akkor kiszállt például az
egyes, vagy a négyes szinten, ott újra be kellett szálljon egy másik kisvonatba
és még 3-4 kilométert, utazott, amíg a frontjába ért. Frontnak hívtuk a munkahelyeinket, legyen az emelke (függőleges akna), ahol felfele kellett haladni,
vagy előhajtás, ahol csak mindig előre mentél érc után kutatva, vagy maga a
fejtés, ahol már kitermelés folyt. De lehetett ferde kutatóakna is. Na ahogy
elérte mindenki a frontját kibontottuk a velünk hozott ennivalót és fogyasztottunk belőle. Nem sokat ültünk csak épp elszívtunk még egy cigarettát evés
után és kezdtük is a munkát. A vájár lemosta a falakat mindent beleértve,
átvizsgálta az előző váltás által kilőtt frontot, nem maradt-e ki nem robbant
dinamit, vagy nincsenek e nagyobb repedések, lazulások a sziklába, amit úgy
látott lefeszítette a pájszerrel, a másfél méteres feszítővassal. Ha lehet ezt
mondani, vagy fontossági sorrendet felállítani, talán ez volt a bányászat,
a földalatti munka egyik legfontosabb része. Végigkocogtatni a mennyezetet,
a falakat, tüzetesen megvizsgálni a repedéseket. Ahol kongott a kongás hangjából, milyenségéből, mélységéből már következtetni lehetett a laza rész
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nagyságáról, súlyáról. Amit le lehetett feszíteni, azt mindenképpen le kellett
feszíteni, nehogy valakiben kárt tegyen, megöljön. Amit súlya miatt, a meglazult tömb nagysága miatt nem lehetett azt mindenképpen alá kellett támasztani. Elsődlegesen, minden munka előtt a csapat biztonsága érdekében! Minderről a vájár felelt, ez az ő felelőssége, munkája volt, minden nap! Ez idő alatt a
segédvájár és a csillés mindent előkészített a fúráshoz és a kilőtt törmelék
berakodásához a csillékbe és elszállításához. Valójában a munka csak eztán
kezdődött. A vájár elkezdte befúrni a frontot, 15-20 lyukat. Ha ügyes volt,
meg volt hozzá az ereje, tapasztalata, akarata, akkor egyedül is elboldogult.
Ha nem akkor minden lyuknál segíteni kellett neki, addig, amíg a fúró bekapott a kőbe pár centiméterre. A fúrás ideje alatt a segédvájár és a csillés felhozta, feltolta a csilléket a frontba majd mindent a csillékbe pakolt, ha volt
rakodógép azzal, ha nem hát lapáttal, vagy ha szűk volt a hely, akkor meg
római kori kis bádogteknőbe (bányateknő) kotorva a követ, kilőtt törmeléket
és aztán bedobva a csillébe. Mikor először láttam az ily módon dolgozó izzadságtól csupa víz és párolgó embereket azt gondoltam, hogy én sose fogom
bírni, ha így kell dolgoznom. De, mint később bebizonyosodott bírtam, még
többet is, sőt… Na, de a munkánál maradva a sitt végére mindent be kellett
fejezni, mert jött a lövőmester és megtöltöttük a kifúrt lyukakat dinamittal. És
ha minden jól sikerült – mert már hallottuk a robbanások számából, illetve a
dörrenés milyenségéből, hogy hogyan szakított a dinamit - na, akkor erőt vett
rajtunk egy nagy adag megkönnyebbülés, lazaság. Ha holtfáradtak is voltunk,
mosolyogtunk egymásra, még vicceltünk is, igaz, másra már nem is volt
erőnk. Ha tompán mély volt a robbanás dörrenése és nem csattant hangosat
már tudtuk, hogy minden rendben, szakított annyit, hogy meg legyünk elégedve magunkkal. Ha valamivel messzebbről lőttük ki a frontot, még a gyutacsok számát is megszámolhattuk, közvetlen a robbanás után már tudva, hogy
kirobbant-e minden kifúrt lyuk? Mindent érzékeltünk, mindenre figyeltünk!
És mégis történtek szinte elkerülhetetlen, már-már törvényszerűnek mondható
rossz meglepetések… Örömünknek megvolt az oka minden siker után, mert
éreztük, hogy a kemény veszélyes munkánknak volt eredménye. Nem hiába
jöttünk le a föld alá, nem hiába fáradtuk, kínlódtuk át a napot. Ugye nem kell
különösképp ecseteljem, elmondjam, milyen megkönnyebbülés, öröm az ember számára, ha nem történik vele semmi odalent? Megússza a kőzúzást,
megússza az omlást, a több mint tíz kiló dinamit bepakolását, bekötését és
kirobbantását. Sikerül befejeznie a munkáját! Óriási dolog ez és ugyanolyan
megkönnyebbülés is egyben és hozzátenném közös élmény is. Olyan érzés,
mint mindennapos feloldozás, minden elkövetett vagy még meg sem álmodott
bűn miatt. Bizony nagy dolog átélni napról-napra az örömöt nagy cseppekbe
adagolva. Mert amikor már a visszafelé, a kifele induló vonatba ülsz, akkor
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érzed még jobban megkönnyebbülve a belsődet, de azért a tudatalattidba még
akkor is feszült vagy, teljesen nem tudsz kiengedni, csak amikor újra kilépsz a
föld alól az Isten szabad ege alá. És aztán ott állsz a zuhany alatt és lemosod a
napi izzadságot, mocskot magadról. Ám a tagjaidban, lábadban, karodban
még ott van, marad a fáradság, a szinte görcsbe húzódott erő az izmokban, az
ugrásra kész feszültség.
Az első, bányához legközelebbi falubeli buszmegállóban aztán ritka bányász, aki nem ivott meg legalább egy deci töményt! És egy nagyon jellemző
dolog, hogy amíg a bányában leültünk, hogy elszívjunk egy cigarettát, szuszszanjunk egyet, mindig a nőkről beszéltünk, de lent a kocsmában a pohár
mellett csakis a föld alatt végzett munkáról folyt a duma! Hol kell alátámasztani, milyen helyen kell nagyon odafigyelni. Vajon mennyit szakított a dinamit, hány csille lesz megpakolva? Milyen az érctartalom, érdemes e tovább
haladni, vagy irányt kell változtatni? És ez így ment napról-napra, évről-évre,
amíg nyugdíjba jöttél, vagy fel nem adtad, mert olyan is, volt nem is kevés,
aki otthagyta a bányát. Nem volt oda való, nem bírta a munkát, a feszültséget,
a veszélyt! Nem felelt meg idegileg vagy fizikailag! Nehéz volt még így utólag is; mocskos volt, kínlódás volt, de mindenütt ott követett, beléd csimpaszkodva, nem hagyva, lépten, nyomon az emberi eltökéltség, a türelem és a
megalkuvást nem tűrő makacsság, a férfierő diadalának öröme és az önbecsülés, a megingathatatlanság próbájának sikere. Lehet, sokan csodálkoznak a
furcsa társításokon, de ott, odalent mindennek helye volt, illetve olyan emberi
tulajdonságokkal kellett felvértezve legyen az ember, amikre odafent csak
egyen, egyenként volt szüksége! Nem hiába kellett a jó, szinte kiváló erőnlét
és egyben a pszichikai vizsgálat tökéletessége is! Szóval a jó bányász tökéletes embert, férfit követelt! Mondhatnám természeti, természetes adottságokat.
Sűrűn álmodok a bányával, de sose rosszat!
Nem csak álmodom, emlékezem is: az első napról, amikor beültem a föld
alá vivő kisvonatba. Még most is magam előtt látom, mint bámultak az öreg
bányászok, hogy néztek rám új munkaruhámban, fényes sisakkal a fejemen.
A nagynéném férje, ő már bányászmester volt, első nap két öregre bízott. A
vasútvonalat javítgatta a két öreg, már kivénhedt, kiszuperált bányászok. Ők
már ledolgozták életük és erejük javát, így hát könnyebb munkákra voltak
beosztva. Nagyon büszkék voltak arra, hogy egy tudatlan valakit, egy zöldfülűt bíznak rájuk. El is vittek, már első nap mindenhova: előhajtásokba, fejtésekbe még a 4-es szint hegyoldali kijáratáig is, megmutatták a fenyvesekkel
körülvett bányakijáratot, a meddőhányót, az alatta folyó patakot. Részemről
még sose látott magas hegyek között lévő völgybe volt a mi szintünk kijárata.
Nem messze egy forrás mellett beszélgetve ebédeltünk meg, nyugodtan senkitől, semmitől sem zavartatva. Én hiába kérdeztem a két öreget, mit dolgozunk
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ma, mosolyogva intettek le cigarettát nyomva kezembe, hogy ma ez a dolgunk, ma ezért fizetnek az urak! Nem akartam én okoskodni, mert hát, ha
28 éves is voltam csak én voltam a fiatalabb és még frissen felvett, tudatlan.
Szóval ebéd és egy kiadós pihenés után a két öreg nem sietve, nyugodtan
felcihelődött, és ahogy kijöttünk lassan beszélgetve, ismerkedve visszaindultunk a föld alá. Lassan lejárt a munkaidő, kellett gyülekezni a négyes szint
vonatához, mert a felvonóaknától még négy kilométert vontattak bennünket a
rézfejtésekig. Persze itt is földalatti iroda és a szükséges elektromos és lakatos
műhely. Egész otthonosnak nézett ki az iroda. Fenyődeszkával volt bélelve,
padlózva. Innen indultak a csoportok a mester eligazítása után, ki-ki a maga
fejtésébe, előhajtásába. A rezsimunkások itt kapták meg a mestertől a parancsot melyik gyűjtőt ürítsék, vagy milyen csilléket állítsanak vontatásra készen, hol kell a vonalat javítani? Sitt (váltás) végén, ide jelentkezett le minden
vájár az embereivel. Anélkül senki sem indult az akna irányába, hogy ne tudott volna a mester róla! El kellett számolni minden emberrel, mert, ahogy a
vájár felelős volt az övéiért, úgy a mester is a rábízott csoportokról és minden
egyes bányászról. Minden szintjén dolgozó embert úgymond, leltárba kellett
vegyen, bemenetelkor, kijövetelkor egyaránt! Mivel ma nem dolgoztunk,
mondta a két öreg, nem várjuk meg a vonatot. Szóltak a mesternek, tudjon
rólunk, nehogy keressen, kerestessen. Betartottuk az egyik legfőbb, földalatti
törvényt! Tudtak rólunk, merre vagyunk! Szóval mi hárman, én és a két öreg
elindultunk gyalogosan a vasúti sínek között kifelé a felvonóakna irányába.
Mikor már mentünk egy darabot, nem annyira sokat, és az egyik tárna bejárata előtt voltunk, a két öreg megálljt parancsolt. Leültünk egy fal mellett lévő
fatönkre, szemben a tárna sötét bejáratával, odabent, messzebb a bányászlámpák fénye, mint nyári esték szentjánosbogarai, imbolyogtak. Ha akartam, ha
nem, cigarettázni kellett, a két öregnél minden megállásnál ez kötelező volt.
Nem mondom, mert az előtt is elszívtam egy-két cigarettát, de úgy tudtam és
felvételkor is, azt mondták a munkavédelmi kiképzésen, hogy a bányában
nem szabad cigarettázni. Megpróbáltam én ellenkezni a két öreggel, de azokra
nem hatott az én ellenkezésem. Ne hallgassak én senkire, mondták, nem tudják az urak mit szabad mit nem, különben is itt a föld alatt nem ők parancsolnak, ők csak fizetnek. Ha itt ülünk és cigarettázunk, akkor is fizetnek, szívjam
hát a cigarettát és hallgassak, mondták derűvel a hangjukban. Közben sejtelmesen, huncutul mosolyogtak egymásra. Mit tehettem? Ültem és szívtam a
cigarettát a két öreggel. Melletünk a földön a karbidlámpák világított meg egy
darabot a sötétségből. Egyszer csak egy nagy robbanás robaja rázta meg a
hegyet és szinte azonnal egy hatalmas léghuzat a lámpáinkat is, kioltotta. A
hirtelen jött nagy sötétséget, csendet csak a két öreg nagyszájú, hangos röhögése törte meg. Annyira azért nem ijedtem meg, de a két öreg odavolt a
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boldogságtól, majd leestek a fatönkről, úgy nevettek. Mikor meggyújtottuk a
karbidlámpákat, úgy néztek rám, fürkészték az arcomat, mintha nagy kedvet
lelnének bennem. Szóval azért ültünk egy előhajtás torkába, hogy engem
megijesszenek. Tudták, hogy a sitt végén a bányászok robbantani fognak és
azt vártuk ki. Biztos minden újonccal eljátszották ezt az ijesztősdit. Nagy
gézengúz volt a két öreg, de minden bányászban volt több vagy kevesebb
kópéság, inkább több! Volt, hogy a fiatalabbakat heccelték, kitoltak velük, de
egyszer öreg bányász lesz mindenkiből, hisz mindig jöttek újabbak a régiek
helyére. A fiatalok csámpásak, tudatlanok, kétbalkezesek. De egyszer eljött az
ideje, már aki maradt, hogy erős, derék, mindenre kapható, dörzsölt fickó,
igazi bányász legyen belőle! (Akkor még 20 évet kellett ledolgozni az uránbányában és 50 éves korban jöhetett az ember nyugdíjba.) Hála Istennek elég
sokan elérték a nyugdíjkorhatárt közülünk. Sokat köszönhetünk, azt hiszem
annak, hogy minden sitt végén forró víz várt bennünket. Bármilyen fáradtak
is voltunk, amint kiszálltunk a vagonokból, szedtük a lábunkat, ahogyan csak
bírtunk, szinte futva érkeztünk be az öltözőbe. Amilyen gyorsan csak tudtuk
szó szerint cibáltuk, téptük le az izzadt, a csuromvíz ruhákat magunkról. Mindent egyszerre, sose bajlódtunk azzal, hogy az alsó trikót külön válasszuk a
felsőtől és az ingtől, mindet egyben, egyszerre, a gatyát nadrágostól együtt
gyűrtük be a munkaruhás szekrénybe. Sokkal gyorsabban vetkőztünk, mint a
katonaságnál! Csakhogy pár pillanattal, pár perccel is többet tudjunk a forró
vizes zuhany alatt lenni, hogy felmelegítsük a vasvagonokban ránk hűlt izzadságtól, fagyos csontjainkat. Most is az a véleményem, ha nem lett volna a
forró víz, sokan nem értük volna meg a nyugdíjkorhatárt. Az én tizenöt évem
alatt, azt hiszem vagy öt alkalommal történt meg, hogy nem volt forró víz.
Ilyenkor aztán csak arcunkat, kezünket tudtuk megmosni hideg vízzel. Alig
vártam, hogy hazaérjek és ledobjam a ruháimat és lemossam magamról a már
viszkető izzadságot, port és mocskot. (Most amikor ezeket a sorokat írom,
/2017. január/ a belényesi nőgyógyászaton nincs melegvizes zuhanyzó, - még
most sincs!!! A huszonegyedik század Romániájában!!!)
Persze az első napokban a két öreggel nem ez volt a helyzet. Nem volt mitől elfáradjak, leizzadjak. A főnökség még hagyta hadd szokjam, figyeljem az
odalenti környezetet, körülményeket, ismerkedjem az emberekkel, lássak,
halljak, tapasztaljak egy ideig. Senkit sem dobtak elsőre csak úgy a veszedelembe, a nehézségek közé. Nem akarták, hogy terhére legyen, sem másoknak,
sem pedig önmagának. Sokan nem tudják, de figyelve volt ott mindenre,
méghozzá elég alaposan. Az újonc időt kapott, hogy alkalmazkodjon, a főnökök, na meg az öreg bányászok pedig, hogy megismerjék, kitapogassák erősségeit, gyengéit. Ha a fenti világba, a világosságon is van tanuló, szoktatási
idő akkor odalent, a föld alatt, a sötétben még inkább szükség van rá.
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Furcsa egy figura jött egyszer közénk. Persze, hogy minden bányász kiszúrta annál is inkább, mert látszott rajta, hogy magasan hordja az orrát, pedig
még fiatalnak nézett ki. Elég az hozzá, hogy észrevették, feltűnt, kitűnt, hogy
másnak mutatja magát, mint aki. Az ilyen dolgokra a bányászoknak mindig jó
szemük, szimatuk, ráérzésük volt. Néhány, viccre mindig kapható kópé azon
nyomban „kezelésbe” is vette a furcsa jövevényt. Megvárták, amíg beül az
egyik vagonba és mellé ültek, persze nagy segítőkészséget, jóindulatot mímelve. Kérdezték erről, arról nagy ártatlanul. Kis idő után az egyik társuk
bedugva fejét a vagon nyílásán és szigorú arccal érdeklődött van-e mindenkinek jegye és bérlete. Persze, hogy az öreg bányászok igenlően dörmögtek,
tudja azt miért kérdezi, méltatlankodást színlelve, s közben érdeklődve néztek
az új fiúra. Az csak a vállát vonogatta, nem tudva mit feleljen. A jegykérő
mind mérgesebbnek mutatta magát, mind hangosabban követelte a jegyet. Jó,
az öregeket már ismeri, tudja, hogy nekik van bérletük, de az újnak miért
nincs? Hogy mit gondol, hogy enged meg magának ilyesmit csak úgy beszállni a vagonba, csak úgy ingyen utazni. Az újdonsült barátok komolyságot
erőltetve magukra jóindulatúan próbálták csitítani a jegyet követelőt. Sok
hangos huzavona után (persze, hogy mindenki hallja) végül abban egyeztek
ki, hogy most az egyszer nem szállítja le, de amint felér a vonat a földalatti
irodákhoz azon nyomban kérni fog az új fiú a bányafőnöktől egy legalább pár
napra szóló igazolást, amíg bérletet vált. A nagy ricsajnak, mert azért gondjuk
volt a kópéknak, hogy az legyen végül a vonat indulása vetett véget. Na, de
akkorra már megvolt a nap történése, volt min szórakozni, kicsit vidámkodni
a hosszú út alatt. Szinte minden vagonban egy csapásra beszédtéma lett. Előkerültek az emlékek, hogy kit mikor és miként vertek át annak idején még
tudatlan újonc korában. Mert ez azért valahogy része volt egy befogadó szertartásnak, mert az volt, ha nem is beszélt róla senki. Ez volt az első vizsga,
amin átesett minden bányász. Ártatlannak tűnő kikérdezés, szelíd, baráti vallatás. Ki jól vizsgázott, ki rosszul. Volt, akinek nehéz volt a vizsgaidőszak,
másnak könnyebb, embere válogatta, de megharagudni nem volt szabad,
ugyanúgy, mint a katonaságnál. A mi emberünk még örült is, amikor elindult
a vonat és nem szállították le. Na de a gézengúzoknak volt idejük az úton,
hogy még jobban kifaggassák és bizalmába kerüljenek. Hagyták hát hadd
mondjon mindent magától, dicsekedjen csak kedvére. Még biztatták is! Persze mikor felértünk szinte már minden bányász tudta mi fog történni, csak a
főnökök nem! Igaz, ők is benne voltak sok mindenben, de nem tevőlegesen,
közvetlenül. Nem törődtek, nem foglalkoztak az ilyesmivel. Hagyták hadd
szórakozzanak a bányászok, amíg a frontokba érnek. Nem vettek részt személyesen az átverésekben, tréfákban, de nem is haragudtak érte. Még meg is
köszönte az új bányász jelölt, amikor megmutatták neki, hogy hol a főnökök
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irodája. Reggelenként ott mindig nagy volt a zűrzavar, mert eligazítás volt a
mérnökök, mesterek között. Tervek, problémák gyors megvitatása, szóval
sürgős pár mondatos megbeszélések után minden „revirfőnök” ment az embereihez. Ám a mi emberünk (ebből is látszott mennyire „okos” volt) se szó, se
beszéd figyelembe nem véve senkit, meg sem állt a főmérnök asztaláig. Nem
várt az semmit, mintha csak maga lenne, elkezdte mondani a mondókáját,
amire a friss bányász barátai megtanították. Nem volt a főmérnök buta ismerte ő nagyon is jól a bányászait, tudta, hogy egy kis tréfáért, viccért sose kellett
a szomszédba menniük. Közben a mérnökök, mesterek, az első meghökkenés
után, hogy meghallották, miről van szó majdnem a hasukat fogták a nevetéstől. Hát még a sok bányász, akik egymást taposva hallgatóztak az ajtónyílásnál, mert ajtó az nem volt, az irodának használt nagy földalatti üregen. A főmérnök komoly arccal hallgatta meg, aztán elküldte, menjen csak nyugodtan,
mert elintéz ő mindent, ne legyen gondja se a jeggyel, se a bérlettel. Ő maga
vállal felelősséget érte! Mire nagy megelégedéssel, megkönnyebbüléssel az
emberünk büszkén kifordult az irodából már mindenki komoly pofával fogadta, mintha a világ legtermészetesebb dolgába járt volna el. De ez nem volt
elég! Amikor beszállt a felvonóakna kasába, amiben persze csepegett a víz
hisz mindig locsolni kelletett a tölgyfa gerendákat, oszlopokat - amikből az
egész váz felépült - a korhadás ellen így védték őket. (Tudni illik, a tölgyfa,
ha állandóan nedves, vizes, sosem korhad el, emiatt ép évszázados tölgyfa
rönköt is találtak már víz alatt!) Persze, hogy az emberünk nem állta meg,
hogy meg ne kérdezze - miért esik az eső, és miért csurog a víz mindenhol?
Mire nagy csodálkozva visszakérdezték nem kapott esernyőt a raktárba? Na,
az öreg raktáros biztos elfelejtette, hogy adjon. Hogy a bányászoknál nincs?
Nincs, mert nemtörődöm emberek ezek mind, bányászok ugyan - jött a felelet, olyanok ezek már, mint a birkák. Lusták esernyőt hordani magukkal, pedig igazán nagy szükség lenne rá! A legjobb az lesz, ha reggel az első útja a
raktárba vezet és leltárba vételez egy esernyőt. Még ez sem volt elég, mert
amikor leültek enni azt látva, hogy sok bányásznak ebédhordó csajkája van
nem hagyta a kíváncsisága, hogy meg ne kérdezze, honnan vették? Dehogy
vették jött gyorsan a válasz az is van, a raktárban csak kérni kell, még kulacs
is csak ezek a vacak bányászoknak már nincs, mert jó áron eladták a piacon
másoknak. Az árát meg amilyen okosak megitták! Reggel azt is kérjen a raktárból! A sitt végén, amikor gyülekeztek a bányászok a kisvonatnál már szájról, szájra járt a bányászjelölt jól sikerült napja. Másnap reggel az emberünk
nem tudta miért sündörögnek annyian körülötte, amikor nagy sietve a raktárhoz megy. Az öreg raktáros se volt mai gyerek a bányánál, hogy ne tudta
volna, hogyan kezelje a bányászokat. Miután komoly arccal végighallgatta az
emberünk kéréseit, ártatlanul széttárta a karjait, és szinte bocsánatkérően
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mondta, hogy ne haragudjon, de a kért eszközök most kifogytak, nincsenek
raktáron, de a jövő héten biztosan lesz minden, akkor nyugodtan, jöhet. Tudta
ő, hogy azért egy hét alatt vagy észreveszi a kliense, hogy mi folyik körülötte,
vagy ha nem, akkor bányász sose lesz belőle. Ami igaz a mi emberünk észre
is vette, de azért bányász sose lett belőle. Otthagyta a bányát időnap előtt,
elment földrajz egyetemre, pedig a kérdésre, hogy hol élnek jegesmedvék, azt
mondta, hogy a déli sarkon…
Hogy valakiből jó bányász, vájár lehessen ahhoz elég hosszú és fáradságos
utat kellett bejárnia. Én a magamét írom le, mert azt ismerem a legjobban.
Szakképzetlen munkásként vettek fel, ám szerencsére egy hónappal előtte
indult egy képesítő tanfolyam, ahova vasárnaponként kellett járni. Engem is
sikerült benyomni valahogy, úgy hogy augusztus végén vettek fel és januárba
már vizsgázhattam is. Bányász szak-képesítést kaptam, de ez még csak annyit
jelentett, hogy csillésként dolgozhattam és ennek megfelelő fizetést is kaptam. Hogy valakiből segédvájár legyen ahhoz rengeteg sok csillét meg kellett
pakolnia és felnyomnia az előhajtásba majd leengedni. A legtöbb esetben a
segédvájárral együtt, mert a vájárnak a frontban volt dolga, ő fúrta a lyukakat,
ő végezte a saját teendőit. Na de, hogy valaki segédvájár legyen ahhoz csillésként, legalább négy-öt évet kellett lehúzni. A fizetésem így is majdnem
háromszorosa volt a bútorgyárinak. Úgyhogy nem bántam meg, hogy felvettek a bányához.
Ha körülbelül öt év után az ember segédvájár lett, akkorra már tudni kellett dolgozni a rakodógéppel és akkor már segítenie kellett a vájárnak, sőt
helyettesítenie, ha hiányzott. Szükséges, mi több kötelező szerű, nagyon
szükséges a körülbelül a négy-öt éves időszakasz minden előmenetelhez, mert
azért volt, épp elég mit tanulni, tapasztalni. Az is igaz, hogy voltak olyanok
is, akik a több pénzért elintézték, hogy hamarabb legyen belőlük segédvájár,
vagy vájár. Hiszen ahogy emelkedtél a ranglétrán, úgy nőtt a fizetésed is! Meg
is látszott rajtuk, illetve a csoportjukon, mert vagy annyit tejeltek a főnököknek
hónap végén, mint más két-három brigád együtt, vagy csak a kínlódás volt a
csoport élete. Sok nehéz munka és kevés fizetés, de erről majd később. Szóval,
ha az ember felkapaszkodott a szamárlétrán, akkor 10 év környékén vájár lehetett, de még lövőmester is, mert joga volt elvégezni a tűzszerészeti iskolát. Én is
így jöttem végül nyugdíjba. Végigcsinálva, megtapasztalva a bánya, a földalatti
élet rejtelmeit, csínját-bínját és valódi mibenlétét.
Amint már jeleztem, a vájárnak kellett elsőre bemennie a frontba legyen az
fejtés előhajtás, vagy emelke, vagy ferde előfejtés neki kellett mindent megvizsgálnia hol, milyen veszély van és azt elhárítania. Lemosnia, tüzetesen
átvizsgálni a falakat, a mennyezetet, a kilőtt ércet, kőzetet, a legnagyobb
figyelemmel, hogy nem maradt-e dinamit a teljesen ki nem lőtt, szakított
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lyukakba? Miután mindezzel megvolt elővette a front füzetet, a naplót, amibe
mindent lejegyzett; milyen állapotba találta a frontot, megfelelő-e az alátámasztás, van-e valahol veszélyes terület? Hol és milyen részen, mennyire
veszélyes? Meg lehet-e kezdeni a munkát, vagy nem? Ugyanezt tette a munka
abbahagyásakor is, hogy a következő váltás tudja, mire számítson. Persze
mindent aláírva, hiszen a vájár tartozott felelősséggel a társaiért is – a törvény
szerint, de megjegyzem a felelősség mindig és mindenben közös volt, hiszen
egyik a másik nélkül nem létezhettünk. Mindig és mindenben a legnagyobb
egyetértésben kellett működni. Leírva sose láttam, de észleltem, megtapasztaltam, hogy testvéreket, rokonokat, haragosokat egy brigádba, csoportba sose
tettek. Ha valaki azt mondta, hogy nem akar együtt dolgozni valamelyik bányásszal, senki sem kötelezte és kötelezhette rá. Ha szükség volt egyik napról
a másikra cseréltek embereket egymás között, ha a körülmények azt kívánták.
Mi ennek a magyarázata? Probléma, nézeteltérés esetén két testvér vagy rokon egyetérthettek egy másik ellen. A mély-sötétben bármi megtörténhet!
Testvérek, rokonok összefoghattak egy harmadik személy ellen, és ha netalán
tragédia esetén elég ledobni a holttestet egy gyűjtő aknába, ráönteni pár csille
követ és onnan már csak darabokban lehet kiszedni. A halál okát soha senki
nem állapíthatta volna meg! Így próbáltak kizárni minden kockázatot. Még az
is tény volt, hogy baleset esetén, ha két testvér ugyanazon a helyen tartózkodik, mindkettő meghalhat – ezt is el kellett kerülni. Különben, ha halálos baleset történt, az özvegyen maradt bányász-feleségnek a bánya vezetősége
mindig segített munkát keresni, sose hagyták magára. Ha szüksége volt rá
még építőanyaggal is támogatták csak biztonságba legyen a megmaradt család. Sose voltam bányásztemetésen nem tudtam volna a család szemébe nézni. Bányász halálakor mindig volt gyűjtés közöttünk is. Nem volt megszabva
soha az összeg, de senki sem volt szűkmarkú közöttünk. Sose lehetett tudni,
lehet csak kölcsön adtuk a pénzt…
Balesetek voltak, több is, halálos is, de számunkra megszokottá vált a tudat, hogy bármi váratlan bekövetkezhet odalent. Amikor lementünk a föld alá
tudatában voltunk annak, ami velünk történhet. Haltak meg emberek robbanás
miatt is, vagy mert omlás alá kerültek, de más balesetek is előfordultak amik
a felszínen biztosan elkerülhetők lettek volna. Volt, aki belerokkant a munkába, vagy balesetbe, de megállás nem volt. Elment, eltávozott így vagy úgy
egy bányász? Jött helyette más, sose maradt a szerszám nyele hidegen. A
munka nem állhatott le, annál mi keményebbek voltunk, hogy összeroppantunk volna valamelyik társunk halálára. Igen, fájt, gondolatban meggyászoltuk, nem sokáig, nem hagytunk teret a fejünkben a bánatnak, a sötét
gondolatoknak. Mi nem avégett voltunk a föld alatt, hogy másokat elsirassunk,
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megtették azt a család, a hozzátartozók. A mi küzdelmünk a heggyel, a sziklával folyt, amihez egész emberre volt szükség. Fizikailag, de szellemileg is!
A légkalapács, ami egyben ütött és fúrt is, tartozékaival együtt több mint
40 kilót nyomott. Minden nap be kellett cipelni a frontba a levegő és vízslaggal együtt. Amíg a csillés és a segédvájár a csillék pakolásával volt elfoglalva a vájár nekiesett a frontnak. Mint már említettem a jó vájár egyedül is
lefúrt a frontot, ami fejtésben kb. 16-30 lyukat jelentett egy 1,20 méteres fúróval, előhajtásban, emelkében valamivel kevesebbet. A videás fúrófejen
csorgott a víz, hogy ne legyen por, fúrás közben, de amíg a fúró bele nem
kapott a sziklába nem indítottuk el a vizet, addig nyeltük a port, mást nem
tehettünk, a ruhánk még így is teljesen átázott sitt végére a sok reácsapódott
víz miatt. Sárosak, porosak, izzadtak, mocskosak voltunk mire befejeztük a
napi munkát. Ezért is mindig volt a táskánkban egy darabka szappan, hogy
mielőtt leültünk enni legalább az arcunkat, kezünket mostuk meg egy kicsit.
Mert, ha volt időnk a főaknánál, ha nem akkor kifele jövet a vagonokban
falatoztunk még egyet. A test, a szervezet követelte vissza a ledolgozott, elégetett energiát. Ettünk hát, ki ki étvágya, adottságai vagy munkaviszonyai
szerint. Mert, ha nehezebb, több volt a kínlódás, hát többet evett az ember.
Mielőtt elindultam hazulról, megreggeliztem, a kantinnál újra ettem, bent a
bányában mielőtt elkezdtük a munkát újra ettem, befejezéskor, pediglen megettem a maradékot a táskámból. Láttam olyat is, hogy egy bányász nem tudván
megenni az egész elemózsiát, eldobta a maradékot. Mikor rákérdeztem miért
teszi, hisz hazavihetné a kutyájának, macskájának, ha nincs disznója. Mosolyogva felelte: - nem viszem haza, mert, ha meglátja az asszony nem ettem meg mindent, lehet, holnap kevesebbet rak az elemózsiás táskába! A legtöbb bányász
tudatában volt a jó étkezés fontosságának. Különösképp a szalonna fogyott, bármikor, szinte bármilyen mennyiségben tudtuk fogyasztani, meg a kenyér.
Minden frontnak megvolt a maga nehézsége, de a víz, a por, ami összeadva sár, végigkísérte szinte mindennapjainkat. A fejtésben, előhajtásban még,
hagyján, de amikor emelkében kellett fúrni, akkor az egész víz vissza ránk
csorgott, mert minden lyukat a plafonba fúrtunk és ömlött belőlük a víz, ellenkező esetben, ha megtörtént néha, hogy valami miatt nem jött fel a víz a
fúrógépig- olyan por lett, hogy nem láttuk egymást, hiszen a fúró a száraz
követ őrölve haladt előre. A fullasztó porról nem is beszélve, bizony sokszor
nagy bajban voltunk. Valamennyit kiköptük, krákogtuk, okádtuk, de nagy
része odabent maradt a tüdő hörgőiben. Nos, ez a szilikózis, a kőpor a hörgőkben, ami most nehezíti meg a légzést, teszi nehézzé az életvitelt. De valamit, valamiért, ha elvittük, kiaknáztuk, elhordtuk a hegyek kincseit, nekünk is
jutott a porból. Tudtuk azt, hogy szinte egyformán rossz a por és a víz is, ami
átitatja a ruhánkat. Sok esetben nemcsak a ruhánk, de még a gatya is csurom
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víz volt rajtunk. Nagyon sokszor úgy átázottan kellett kivárni, amíg leérünk a
kisvonathoz, illetve megtenni a 9 kilométeres utat az öltözőig. A helytől, ahol
be és kiszálltunk a vonatból, még volt vagy 200 méter az öltözőkig. Télen a
csípős hidegben, csuromvizes ruhákban nagyon rossz volt megtenni ezt a
távot. Mint már írtam a trikót, pulóvert, inget egybe rángattuk le magunkról,
még másnap reggel is úgy vettük vissza, sokszor nedvesen, hisz nem volt
ideje kiszáradni. De hát annyira edzettek, vagy folytonos védekező állásban
lehetett a testünk, a szervezetünk, hogy tüdőgyulladásról, vagy ágynak döntő
megfázásról nagyon ritkán hallottam a tizenöt év alatt. Azért most eszembe
jut kétszer volt tüdőgyulladásom, de mi volt az a körülményekhez és a tizenöt
évhez képest? Pedig az igazat megvallva sokszor futott át az agyamon, amikor kemény teleken teljesen átázott ruhával jöttem ki a föld alól, hogy az
apám tüdőbajos volt! Meg, hogy gyerekkoromban milyen vézna, betegségre
hajlamos kölyök voltam. De hát, aki mer, az nyer!!! Én a legnagyobb tétet
tettem meg és vittem, mindent. Idestova már annyi ideje vagyok nyugdíjas,
mint ahány évet ledolgoztam a bányánál. (2017)
A fürdőben olyan forróra állítottuk a vizet, hogy majdnem megkopasztott
sokszor bennünket, de úgy örültünk minden cseppjének mintha az életünk
függött volna tőle, ami szerintem igaz is volt. Mintha nem csak a koszt, a
mocskot, izzadságot, hanem a fáradságot is lemosta volna rólunk. Az igazi
napi megkönnyebbülést a forró víz adta, mintha súlyos kilókat mosott volna
le rólunk. Egy csapásra más emberek lettünk, hogy lemosakodtunk a bánya
szennyét és felvettük a civil ruhákat. Csak a bányász mivoltunkat nem mostuk, vetettük le, az mindig ott volt a ruha alatt. A tartás, viselkedés, beszédmodor, a kemény kiállás, makacs eltökéltség. Talán ma is ezekre a tulajdonságokra lennék a legbüszkébb!
Minden frissen kinevezett vájár előhajtásba, vagy emelkébe lett beosztva.
Nem volt kommentálás, ha vájár akartál lenni ki kellett járjad a legnehezebb
iskolát. Ha valaki bebizonyította, hogy elboldogul a legnehezebb körülmények között is akkor jöhetett az előléptetés! Igaz, voltak, mint már jeleztem,
mint mindenhol kivételezettek is, akik elkerülték a nehéz munkahelyeket, az
embert próbáló körülményeket, de kevesen. Az előhajtásban mindig vízszintesen haladtunk előre, persze ez lehetett jobbra is, balra is, ahogyan a térképészek kijelölték, akik minden hónapban jöttek, bemérték a haladást, az irányt,
még a sín emelkedési szögét is. A hónap végén ők is, mint a bányászmérnökök átvették a munkát. Persze minden a szabványnak megfelelő kellett volna,
hogy legyen, de kinek volt arra ideje, hogy a szakmai előírásoknak mindenben megfeleljen. Ha jól emlékszem a vájat magassága 2,20 méter, szélessége
pedig 2 méter kellett legyen, baloldalon kanális, hogy lefolyjon a víz, felette
pedig a légelszívó csövek, jobb oldalt pedig a vizet, és a sűrített levegőt hozó
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vezetékek. Mi bányászok fektettük le a síneket is magunk után, persze azt a
munkát is fizették. Pontosan, előírásszerűen szinte semmit sem csináltunk,
ami a kinézetet illeti. A sprájcolás, alátámasztás, ácsolás, a dinamit bekötésének kivételével, hiszen ezektől a dolgoktól a biztonságunk, az életünk függött.
Sietni, haladni kellett, mert a nap, a hét, a hónap nagyon gyorsan eltelt. Minél
jobban érlelődött a Ceusescu féle nacionál-kommunizmus, annál többet követeltek tőlünk. Mind több és több köbméter kitermelt ércet követeltek és mind
több métert, előrehaladást az előhajtásokba, emelkékbe. A munkaeszközök,
cserealkatrészek pedig egyre csak gyérültek, fogytak. Nem volt elégséges
fúrófej, srétkosár a csillékbe, a dinamitot is egyre szűkebben mérték. Csináltuk hát, ahogyan tudtuk. Alkalmazkodtunk a körülményekhez, próbáltuk úgy
lavírozni, cselezni, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon.
A kitermelt kőzetet, a haladás méterét fizették, nem pedig az esztétikát, pedig
a jó bányász és vájár szíve megdobbant, ha rávilágított a lámpájával a tárna
hosszúságán és annak tetszetős formája volt. Néhol reprofilálni kellett volna a
falakat, a mennyezetet, vagy a kanális nem volt a megfelelő mélységű. Ilyen
és hasonló kicsinyességekre nem adtunk, nem adhattunk. Méter és köbméter,
a haladás és a kitermelt érc mennyisége jelentették a pénzt, a fizetést. Ha nem
volt meg, hiába kínlódott az ember egy hónapon keresztül a föld alatt, fizetéskor magában beszélve jött ki a kasszástól…
A sínek alá talpfát minden 60 centiméternél kellett volna tennünk, mi csak
minden méterbe fektettünk, időhiány miatt. Meg is láttuk sokszor a kárát,
amikor a megrakott nehéz csillék leestek a sínről és vissza kellett emelni őket.
Derék és izompróbáló munka volt, de a legnagyobb sietséggel csináltuk hisz
az idő mindig sürgetett bennünket, a cél a haladás volt, hogy milyen áron az
már rajtunk állt. A fejtésekbe olyan önrakodó gép volt, aminek nem kellett
sín, ment, működött bármilyen irányba lehetett kormányozni, lavírozni, de az
előhajtásokban csak sínen közlekedő csillerakodóval ürítettük ki a frontot. A
ritkán fektetett talpfák miatt nagyon sokszor leesett a sínről a rakodógép is
nem csak a csille, de mindenre találtunk megoldást. Még nem szóltam róla, de
a bányásznak sokszor nagyfokú találékonyságra is szüksége volt, sok mindenben járatosnak kellett lennie. Megtörtént, hogy a vízvezeték szerelők után
nem vártunk, hanem ha rákerült a sor mi magunk raktuk be a csövet, ezzel is
időt takarítva meg! Ha megjöttek a vízszerelők, amíg szöszmötöltek, víz,
levegő leállítva, mindannyian utánuk vártunk. Amíg ott voltak állt a munka.
Nekik nem volt sietős hisz nem méterre és köbméterre voltak fizetve. Inkább
csináltuk hát mi, ha úgy esett. Így volt az akkor is, ha elromlott a rakodógép,
vagy a légkalapács. A kisebb javításokat megcsináltuk mi magunk, nem vártunk senkire. Mindent csak azért, hogy megfeleljünk a követelményeknek,
teljesítsük a ránk szabott munkatervet. Kicsinyességekre nem adtunk, nem
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figyeltünk, minél többet kitermelni, minél gyorsabban haladni előre! Kellett a
pénz a családnak, a fizetés pedig bányász fizetés kellett legyen, nem pedig
más akármilyen felszíni fizetség! Erőnket, tehetségünket nem akartuk aprópénzre váltani! Pedig megtörténhetett volna!
Persze a hónap végén kekeckedhetett volna a főmérnök, a térképészek,
szóval, akik a havi munka átvételére jöttek. Ők is tudták, ha mindent az előírásoknak megfelelően csinálunk hát, akkor a kiírt munkatervnek a felét se
végezzük el. De hát akkor mindent el lehetett intézni, kéz kezet mos, alapon.
Még mielőtt befejeződött volna a hónap, előlegkor a vájár megbeszélte a
csoport többi tagjaival és összedobtunk egy bizonyos összeget, amin a vájár
összevásárolt, az akkori idők fontos, de sokszor hiánycikknek számító dolgaiból. Kávét, Kent cigarettát, Napóleon konyakot, esetenként borjú, vagy
disznóhúst, húsvétra bárányt. Persze mikor mit kapott. Minden megvásárolt
dolgot elosztott és leadott a főnököknek. Így történt, hogy átadáskor megvettük a saját munkánkat, ha nem akartunk pénz nélkül hazamenni! Lehet, sokak
számára furcsának tűnik, de akkor így működött minden Romániában, nem
csak a bányában! Ha nem akart valaki éhen halni hát alkalmazkodott, mert
hiába volt az erő, a találékonyság, az ész, ha nem társult hozzájuk bizonyos
fokú alkalmazkodó készség. Megölhette magát az ember, lehetett volna gerinces, hajthatatlan és mégis veszített volna az élettel, a körülményekkel, a
környezetével szemben. A gerincességre, a hajthatatlanságra odalent volt
szükség a heggyel, a töméntelen és kemény sziklával szemben. De voltak
kivételek is, kevés! Az ilyenekre mondják ma is, hogy bolondok, élhetetlenek,
vagy pedig akkor, odalent vasakaratú, bivalyerős emberek…
Itt jut eszembe mikor felvettek a bányába előre ki kellett fizessek egy bányászfizetést annak, aki intézte a papírjaimat. Amikor megkapta a pénzt, átadta az aláírt felvételi kérelmet. Azokban az időkben csúszópénz nélkül nem
mehetett az ember semmire. Ha fizetett boldogult, ha nem, jött másvalaki
helyette, aki nem volt annyira finnyás és kifizette a kért csúszópénzt. Általános íratlan szabály volt föld felett és föld alatt! Ez volt a balkáni „csubukk”
ami általánossá lett egész Erdélyben. Nem csoda, hiszen példának okáért,
akiknek én fizettem a felvételem elintézése végett, Olténiából kerültek az
uránbányához, vezető posztra, tisztségre. Hozták magukkal az ottani szokásokat és tanították az ittenieket erre a viselkedésre. A tanulás hamar ment, mert,
ha becstelenné vált a világ, mindenki csubukkolt, lopott, csak a bolond hagyta
másnak, azt, ami őt „illette”. Ha az irodáknál kellett valamiféle papírt igényelni, az illető hivatalnok, minden visszafogottság nélkül mondta „adjál ide
öt lejt és itt írd alá”! Mikor már nagy volt Romániában a gazdasági krízis,
még a karbidlámpába karbidot osztó munkásnak is adtunk pár lejt, hogy több
karbidot kapjunk, veszély esetére mindig legyen nálunk kevés tartalék!
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Néha megesett, hogy gazember volt a vájár zsebre tette a pénzünket és fizetésnél meg összevissza hazudott, hogy ezért, meg azért gyengébb, kevesebb
a fizetés. Na, de az ilyennek is hamar híre kelt, jó munkásokat, társakat többé
nem nagyon kapott maga mellé. A hozzá beosztott emberek majd minden
esetben elkérték magukat más csoportokba. Legkisebb fizetést a bányában
akkor kaptam, amikor a nagyobbik fiam megszületett 1987 novemberében.
Volt azért olyan vájár is, aki egyáltalán nem fizetett. Csak egy ilyenről tudok!
Na, én pár évnyi bányászkodás után egy ilyenre akadtam. Mikor bányász
barátaimnak elmeséltem, hogy milyen brigádba raktak, már előre féltettek és
figyelmeztettek, hogy a bányavállalat legerősebb és legmérgesebb embere
lesz a vájárom. Mesélték, hogy a főnököket egyáltalán nem tiszteli, nincs
jóban velük, dolgozik, mint a süket és csak a munkája után él, ő aztán semmit
nem ad senkinek. Mondták nagy fizetést sose kap, de alapfizetés alatt sose
merik kihozni, mert félnek tőle…
Az akkor középkorú Láje, (a román Nikoláje rövidített változata) mert ez
volt a neve egy nagydarab, csupa izom, csupa csont, csupa indulat embernek.
Nem volt rossz kedélyű, de látszott az ábrázatján, hogy lehetetlent nem ismerő, eltökélt, céltudatos ember. Amíg vele dolgoztam soha meg nem történt,
hogy a napi munkát ne tudtuk volna befejezni, akármilyen előre nem látott
körülmények is adódtak. Az erő, az eltökéltség, a lehetetlent, kudarcot nem
ismerő, nem szívlelő ember mintapéldánya volt Láje. Még a bányászok között
is nem volt olyan, aki ne tisztelte volna! Nemcsak ereje, hanem habitusa miatt
is. De azért nagyon sokan huzakolódtak tőle, nem akartak vele barátkozni,
nehogy a csoportjába kerüljenek. Féltek a munkától, a kemény, lehetetlent
nem ismerő embertől.
Abban a hónapban fejtésben lettünk beosztva, persze, hogy nem valami jó
körülmények közé. Lájénak sosem adtak ideális munkahelyet. Kézi munka
volt minden, úgy kellett felszedni az uránt római korabeli kis bádog teknőben
(bányateknő), ami úgy történt, hogy a kis bádogteknőt magunk elé a lábunkhoz támasztottuk és a kurta nyelű kapával belekotortuk a kőzetet. Mikor tele
lett, letettük a kapát, felvettük a kővel tele bádogteknőt és kiürítettük a talicskába. Ezt a műveletet csináltuk gyors folyamatossággal, amíg meg nem telt a
talicska. A talicskát egy kisebb gyűjtőbe ürítettük ki, onnan pedig a gyűjtő
szája alatt lévő csillébe, amit eltoltunk egy nagyobb gyűjtőig, ahol kiborítottuk és újra visszatoltuk a gyűjtő alá. Persze itt is ki kellett minden nap üríteni
a fejtést és kilőni. Sokszor derékig levetkőzve végeztünk a munkánkat: a sietség miatt is, de azt tudni kell, hogy ahol uránt bányásztunk azokban a fejtésekben mindig melegebb volt, és minél erősebb volt a kőzet urán tartalma és
minősége annál melegebb. Nyomott el az álmosság is bennünket, annyira
nagy volt a sugárzás, de nem volt mit tenni. Siettünk, ahogyan csak tudtunk,
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hogy minél hamarabb befejezzük a munkát és kikerüljünk a nagy sugárzásból.
Izzadtunk, mint a lovak, ólomsúlyúak voltak a lábaink, a kezeink majd leszakadtak, de nyomni, gyűrni kellett a munkát. Panaszkodni nem panaszkodtunk,
hiszen ezt az életet választottuk, nem kényszerített rá senki, csak a sorsunk,
hát viseltük, tűrtük. Bármilyen nehéz is volt eleget kellett tenni az elvárásoknak. Nem volt szabad semmivel sem kevesebbet dolgozni, mint a társak. Ilyet
csak a pofátlan emberek tettek, de azok egy hónapig sem maradtak meg egy
csapatban. Lökték ide-oda őket egy kevés ideig aztán meg vagy rezsimunkás
lett belőlük, vagy pedig otthagyták a bányát, a nem nekik való munkát, életet.
Nem mintha a rezsimunkások nem lettek volna bányászok, de ők egy más
kategóriát képviseltek a bányán belül. A csoportban, csapatban lévő csillés is
többnek számított náluk. Nem teremtett bennünket a Jóisten egyformának, aki
nem bírta fizikailag, szellemileg a kemény frontmunkát, hát rezsimunkás lett
belőle. Rájuk is szükség volt, kiszolgálni a frontokat. Köztük is egy külön
csoportot képviseltek a már kivénhedt, ledolgozott bányászok.
Figyeltünk egymásra, különösképp a vájár, a csoportvezető tartotta a szemét
az emberein! Nem volt szokás az erőset megölni, a gyengét pedig kímélni, csak
mert ő is a világon van. Hogy e tekintetben is voltak azért kilengések, meglehet,
de azokban a csapatokban ahol én dolgoztam sosem. Mindig megválogattuk
egymást, vagy inkább a vájár, aki magához illő embereket keresett! De legtöbbször megbeszéltük, egymáshoz szokott társak, kit viszünk magunk mellé a csapatba? Alig pár hónap múlva Láje már velem beszélte meg! Aztán a „kiválasztott” vagy idomult hozzánk, vagy sem! Érezni lehetett, ha megjelentünk valahol
Lájéval, egy nagyobb csoportban, hogy felnéznek ránk, tisztelnek bennünket a
bányásztársak. Akarva, akaratlanul, beismerem egy idő után fizikailag „felnőttem” az öreghez. Másképpen nem bírtam volna a munka ritmusát, meghátrálni,
feladni meg igazán nem hozzám tartozó viselkedés volt.
Majdnem minden hónap végén változott a csoportok beosztása, pár hónapnál tovább egy fejtésben, kiváltképp, ha az nem volt nehéz, csak a bennfenteseket hagyták, a főnökök embereit. Az előhajtásokban, ott nem számított, voltak olyanok is, aki fizettek a főnököknek, csak hogy kikerüljenek egy
rossz, nehéz előhajtásból. Nem csak kényelmességi (nem valami helyénvaló
szó odalent) okok miatt, de sokszor megtörtént, hogy olyan rosszak voltak a
munkakörülmények, hogy ha megveszett az ember, akkor sem tudta teljesíteni a munkatervet. Ha nagyon kemény vagy rugalmas volt a kőzet, megtörtént,
hogy az előirányzott, tervbe vett naponkénti hetvenöt centi, vagy 1m helyett
csak 50 centimétert sikerült kilőni. Vagy nagyon messze volt a szállítás, túl
sok időt vitt el a csillék feltolása a frontba és a leeresztésük a főtárnához.
Lehetett panaszkodni, de nem volt értelme, mert senki sem vette figyelembe.
Ilyenkor jött jól, ha a brigádokat 2-3 hónap után kicserélték. Egymás után
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kínlódva, veszkelődve azért csak legyőztük mindig a hegyet, egyszer csak
elértük a célunkat. Az előhajtás, vagy emelke mindig odaért és addig, amíg a
térképészek kirajzolták. Szó se róla az is megtörtént, hogy két szembe menő
hajtás, ellenvájat nem találkozott. Mikor már jó pár métert haladtak egymással párhuzamosan vették észre, hogy nem találkoztak, elmentek egymás mellett. Megtörtént ez jobb cégeknél, napvilágnál is, nemcsak a sötétben, de akkor és ott is ciki volt. Nem vált becsületére a térképészeknek. Ők, a segédeik
és a próbagyűjtők, mintaszedők voltak még valamelyest kivételezett helyzetben, a bányánál. Általában a főnökök ismerősei, rokonai kerültek ezekbe a
pozíciókba. Ők nehéz munkát nem végeztek, volt, hogy le sem jöttek a bányába, ha meg lejöttek, csak ritkán maradtak egész nap. Felkuporodtak valamelyik teherszállító vonatra és mentek dolgukra. Különben ők is rezsimunkások voltak, állandó fizetéssel. Ahány százalékot teljesített maga a bánya úgy
jöttek ők is ki a pénzzel.
Sok helyen dolgoztam Lajéval, de mindig a legnehezebb, legveszélyesebb
fejtésekben, előhajtásokban. Emelkébe (függőleges akna) nem osztották, mert
nagydarab, nehéz, nem épp fiatalember volt már. Oda pedig mozgékony, inkább könnyebb, mint nehéz emberekre volt szükség. Én több emelkében is
dolgoztam csillésként és segédvájárként is. Az sem volt valami könnyű munka, sőt! Az emelkében mint már említettem felfele, függőlegesen haladtunk
2x1,5 méteres szélességben. Mikor már 2 méter magasságba értünk, akkor
beszorítottunk, bevertünk két szemközti fal közé egy pár méretre szabott fenyőtönköt. Persze ezen azt lehet érteni, hogy egy nehéz vasbunkóval addig
ütöttük a tönk végeit, amíg az úgy meg nem feszült a két sziklafal között,
hogy bízhattunk benne, hogy semmiképpen sem fog kiengedni, kicsúszni
alólunk. Ezekre raktunk az állásként használt foszni deszkákat és ezen állt két
ember és a fúrógép – így dolgoztunk. Ezen a rögtönzött és mégis stabil álláson fúrtuk be a lyukakat és töltöttük meg dinamittal. Amikor már nem értük a
plafont a fúróval, másik két fenyőfatönköt szorítottunk be feljebb a két fal
közé és ez így ment, ha amíg el nem értük a kívánt magasságot. Történt bányásszal, hogy nem megfelelően szorította be, bunkózta be a fenyőtönköket
és munka közben lezuhant. Szerencsére megúszta a több méteres zuhanást
egy csípőcsont töréssel. Sokkal rosszabbul is történhetett volna rá nézve. Az ő
esete is azt mutatta, hogy nem lehetett félvállról venni odalent, vagy odafent
az emelkébe semmit. A lehető legtökéletesebben kellett minden munkát, feladatot elvégezni. Az életünk függött és néha hajszálon a körülményektől. Az
állásnak még robbantáskor is a helyén kellett maradnia, nem lehetett minden
nap azzal kezdeni a munkát, hogy új állást szabunk be és rakunk a helyére. Ha
befejeztük a munkát a sitt végén, leengedtük a szerszámokat, a fúrógépet,
megtöltöttük a lyukakat dinamittal, leadtuk az állás foszni deszkáit és
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óvatosan engedve az elektromos gyújtózsinórt magunk után, ereszkedtünk le
az emelkéből. Volt, hogy húsz, harminc méteres emelkébe kellett felkapaszkodni a beszorított fenyőtönkök között, illetve beléjük kapaszkodva, mert
azokat a mindennapi robbantásnak sem volt szabad elmozdítania a helyükről.
Egyszer, ha beszorítottuk őket, azoknak míg vége lett a munkálatnak ott kellett maradni! Még aztán is, hiszen az emelkékből lett a gyűjtő és a közlekedési akna. Egyiket a másikától csak egy foszni-deszka választotta el. Bármilyen
magas is volt az emelke minden reggel a vájár felmászott egy kötelet vonva
maga után és annak segítségével húzott fel minden szükséges szerszámot. A
felfele fúrásnál már majdnem mindig két emberre volt szükség, hiszen sokkal
nehezebb volt a fúrófej befogása a sziklába, magának a fúrónak a megtartása.
Igaz kevesebb lyukat kellett fúrni, de jóval nehezebben lehetett felfele fúrni,
mint bármely más irányba. Ketten fent, általában a vájár és segédvájár, odalent pedig a csillés pakolta a csilléket, közben figyelt. Megesett, hogy le kellett állítani a vizet, vagy a levegőt, vagy szerszámokat kötni a lecsüngő kötél
végére. Állíthatom, hogy a tíz méternél magasabb emelkék voltak a legkeményebb, legembertpróbálóbb munkahelyek a bányában. Nehézség, veszély és
körülmények tekintetében. Sokszor az ujjaink teljesen halotti fehérek lettek a
rácsorgó hideg sáros víz és a szorosan fogott, markolt rázkódó fúrógép miatt.
Szinte már nem is éreztük őket. De fiatalok voltunk, erősek, hamar helyrejött,
regenerálódott a szervezetünk.
Még mielőtt Lájéhoz kerültem megesett egyszer egy emelkénél dolgozva,
hogy a vájár nem jött dolgozni, csak a segédvájár és én a csillés voltunk aznap a munkába. Fel is cihelődtünk nagy nehezen az aknába, de, hogy csak
ketten voltunk rohamosan fogyott az időnk, már nagyon közeledett a sitt vége
és nekünk még volt pár lyuk, amit le kellett fúrni. Maradtak még az előző
robbantásból elég mélyek, mert nem szakított a kő a legjobban, de a törvény
előírta, hogy a megmaradt, a teljesen ki nem robbant lyukakba nem szabad
újólag belefúrni. Mégis, ahogy mind jobban kellett sietni, még én bíztattam
meg a segédvájárt, hogy fúrjunk csak bele egy-két ilyen lyukba, ne féljen,
nem történik semmi, nem maradt bennük dinamit, hiszen átnéztük őket. Az
első el is ment baj nélkül, ám a másodiknál alig indítottuk be a fúrót, alig
forgott, ütött párat amint egy szempillantásra, megdermedve láttuk, hogy a
plasztelin, gyurma szerű és állagú dinamit anyaga tekeredik ki a lyukból, a
fúró körött. Kaptuk le a sűrített levegőt, állítottuk meg a fúrót amilyen gyorsan csak lehetett. Szerencsénk volt, nem robbant be a dinamit, nem ölt meg
bennünket. Soha többet a tizenöt év alatt ilyesmit nem csináltam. Voltak,
többen is akik épségükkel, életükkel fizettek a sietség, a meggondolatlanság
miatt. Sokaknak első és utolsó rossz döntésük volt a föld alatt…
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Laje, nem kímélte magát, de bennünket sem. Körülbelül négy évet voltam
egy brigádba vele, elég hosszú idő, de soha egy alkalommal sem történt meg,
hogy ne lőttük volna ki a frontot. Vele minden nap megtettük a kötelességünket, soha üresjárat nem volt. Az idő teltével sokan megkérdezték tőlem, bírom
még vele, nem untam még meg a sok munkát? Sose szaladtam el, vagy fordítottam hátat a sorsomnak, a kihívásoknak, nem volt szokásom ilyesmit tenni.
Ha el is mentem szabadságra Láje, már kiszámította, mikor jövök vissza és jó
előre szólt a főnököknek, hogy amikor megjövök, az ő csapatába osszanak be.
Még az is megtörtént, hogy hónap közepén menesztette valamelyik emberét,
csakhogy ne más csoportba rakjanak, és ott ragadjak. Inkább elküldött valakit
a csoportjából idő és hónap közben és visszakért engem, ami nem sok emberrel esett meg a bányában. Nemhogy megerősödtem mellette, de sokat is tanultam tőle. A 1989-es fordulat után, hogy bejött az új törvény, ami szerint az
uránbányászok 15 év munkaviszony után mehetnek nyugdíjba hát ő is, nyugdíjaztatta magát. Azelőtt, a régi törvény szerint 20 év munkaviszony és
50 éves korhatár volt szükség a nyugdíjba vonuláshoz. Sajnáltam, meg nem is
az „öreget” mert így is neveztem sokszor. Én alig több mint harminc éves
voltam, ő pedig már ötvennél járt, de nem látszott meg rajta. Sok kemény időt
ledolgoztam vele, megszoktam, ő is nagyon megkedvelt, amint telt az idő úgy
erősödtem, szoktam én is hozzá. Még az is megtörtént egyszer, hogy amint
jöttünk ki az előhajtásunkból, hat emberre lettünk figyelmesek, akik egy megrakott 1,5. köbméteres csillét próbáltak - de a látszat szerint nem igyekeztek visszaemelni a sínre, de sehogy sem sikerült nekik. Az igazság az, hogy nem
is nagyon törték magukat, rezsi munkások voltak, akik nem is tették oda anynyira a csontjukat, hogy becsülettel megemeljék a csillét. Bizonyára mind
egymásra vártak, egyikőjük sem erőltette meg egy kicsit magát, csak kiabáltak, ordítottak nagyokat, hogy - héj rukk! A vacak csille meg ennyire nem
szándékozott visszakerülni a vonalra, nem hallgatott a jó szóra! Az öreg Láje
meg én megálltunk, kicsit néztük őket majd az öreg csak félvállról szólt oda
nekik: - Félre innen, gyere Feri, mutassuk, meg hogyan kell egy csillét megemelni! Ledobtuk elemózsiás táskánkat, pufajkáinkat és nekiveselkedtünk.
Tisztességesen, becsületesen beleadva az erőnket, odatettük a csontunkat,
akaratunkkal társítva. Két mozdulatból sínre került a csille eleje. A hátulja
már sokkal könnyebben ment. Se perc alatt helyén voltak a dolgok. Felcihelődtünk és mit sem törődve a bámészkodókkal hangosan, rájuk se nézve, mondta az öreg persze saját nyelvén, mert magyarul nem tudott: - látod Feri ezek a
románok, egy mind és mind egyek! (román közmondás). Különben sose volt jó
véleménnyel a saját nemzetéről, nagyon sokszor elítélőleg beszélt róla.
Az is megesett egyszer, hogy a munkavédelmisek futva hagyták el az előhajtásunkat. Akkor az történt, hogy a csilleszállítás nagyon messze volt, sok
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időbe került, amíg a csilléket feltoltuk a frontba, megpakoltuk és kihoztuk
őket a főtáróba. Hogy ez se legyen elég, hogy teljesen tele legyen a pakli, egy
rendkívül kemény kőzetet fogtunk ki. Láje, szakadatlanul egész nap csak fúrta
a frontot, még így is sokszor megesett, hogy alig tudott lefúrni kellő mennyiségű lyukat. Idegesek voltunk, zaklatottak a munka miatt, mert az nem történhetett meg, hogy kifogjon rajtunk a hegy. A családnak szüksége volt pénzre,
és ha már lement az ember a föld alá elvégezetlen munka, pénz nélkül senki
sem akarta, hogy fuccsba menjen a napja és föld alatt töltött idő. Tőlem is
megkérdezték, amikor felvettek, hogy brigádba, csoportba akarok e dolgozni
vagy rezsimunkát vállalok inkább. Egy öregebb bányász világosított fel, hogy
ha már lementem a föld alá és még fiatal erős vagyok, akárhogyan is nézzük,
kevesebb munkával, kevesebb pénzt viszek haza, többel, többet. A föld alatt
eltöltött, ledolgozott időt pedig nem mindegy mennyivel fizetik meg. Ezért
kértem magam csoportba, igaz sokkal többet kellett dolgozni, de a fizetésem
is nagyobb volt, meg aztán csak így lehetett haladni a ranglétrán. Az idő aztán
megmutatta, hogy semmivel sem éltek többet azok a bányászok, akik csak
rezsi munkát végeztek. Máskülönben közöttük nagyon sok volt a fizikailag
gyengébb, megbízhatatlan, vagy az olyan, aki nagyon szerette az italt. Nagyon sokszor bebizonyosodott, igaz így van ez a felszínen is, nem csak a föld
alatt, hogy szükség van erőre is, de az akarat, a szív az, ami előre viszi, hajtja
az embert. Voltak behemót, erősnek látszó emberek, akiket hiába adtak volna
csoportba, semmire se lehetett velük menni. Voltak kinézetre gyengébbek,
vékonyabbak, akik nagyon is jól megállták a helyüket. Példának okáért egyik
nap a segédvájárnak valami problémája akadt s ezért nem tudott jönni, dolgozni, adtak hát mellém egy rezsimunkást, aki semmivel sem volt sem kisebb
termetű, sem gyengébb, mint a segédvájár. Láje a frontban fúrt, mi meg a
csilléket hoztuk, toltuk fel a frontba, hogy megpakoljuk őket. Szó, ami szó, én
már annyira ismertem a csilléket, hogy tudtam melyiknél kell keményebben
tartsam a derekam tolás közben, melyiknél kell úgy a földhöz merevítsem a
lábam, hogy ha nehezen, kínlódva is de valahogy csak felkerüljön a csille a
pakoláshoz. Sokaknál, kiváltképpen a nyolcvanas évek végén, mint már említettem, amikor mindenből hiány volt, az eltört csapágyakat nem volt mivel
kicserélni. Na, ezeket kín és szenvedés volt felvinni a frontba. Leengedni is
nagyon bajos volt, mert nagyon húztak abba az oldalba, ahol hiányzott a
csapágy. Minden kis kottyanónál, zökkenőnél leakartak esni a vonalról. Szóval az ilyen csilléknél nem csak erő, de nagy figyelem, hozzáértés is kellett.
De hát mi, akik több ezret toltunk, húztunk, vontunk már nagyon hozzá voltunk szokva, ráéreztünk a csille minden rezdülésére.
Szándrénak hívták az Isten adta, alkalmi társat. Az ilyen rezsimunkások
általában egy szabad napot is kaptak, ha alkalomadtán lehúztak egy sittet
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valamelyik előhajtásban. Az első két csillét valahogy csak sikerült a helyére
vinni vele, ám a harmadik, negyediknél már nagy problémák voltak. Éreztem,
hogy legtöbbször csak egyedül veszkelődök a behemót 1,5 köbméteres csillével, de néha még mintha Szandrét is magam után kelleni húzzam, nem volt
elég a csille. Megjegyzem ez a Szándre „hívő” ember volt, vagy hét gyerekkel. Mikor már meguntam a helytelenkedését, sunyiságát, mert azért nem
csak a föld alatt, de sehol sem tűrtem, hogy valaki átverjen, odaszóltam neki:
- Nézd Szándre testvér, nem szép dolog, amit csinálsz, gondolod a Fennvaló
nem látja, nem veszi észre, hogy viselkedsz? Engem lehet, átverhetnél, be
tudnál, be tudsz csapni, de Istent nem lehet. – De Feri testvér, nem látod,
hogy csupa víz vagyok én is, nem csak te! – Látom én Szándre testvér, még
azt is, hogy rajtam csak egy ing van az is nadrágig kigombolva, rajtad meg ing,
pulóver, kuzsi (újnélküli bőrbekecs) és ha megnézem, lehet még az ing alatt is
van egy trikó! Ma este hagyd a gyerekcsinálást másra, vagy a holnapi napra, és
a csilléhez add az erőd, mert, ha nem leszünk rendbe a mai munkával, csak a
második váltással megyünk haza… Ilyenek is akadtak, ezért nem is versengett
értük senki, hogy egy csoportban dolgozzon velük. Nekik is jobb volt így!
Mindenki számára volt hely a bányában, kinek, kinek erejéhez mérten…
Szóval egyik nap megjelent két munkavédelmis nálunk. Én épp egy csillét
toltam felfele, mert azt tudni kell, hogy a síneket mindig úgy raktuk le, hogy a
front felé kicsit emelkedjen a vonal, persze nem nagyon, és kifele lejtsen annak érdekében, hogy a telepakolt csilléket könnyebben tudjuk kihozni a
frontból. Mint már annyiszor írtam, ami a csilléket illeti; azokkal mindig baj
volt, ritka volt, amelyiknek épp lett volna a kerekeiben a srétkosár. A szállítás
messze volt, nehéz, a vonal nagyon gyatra. Megvolt nekünk a magunk baja
minden nap, nem volt szükségünk arra, hogy még mások is tetézzék. Ezért
sem időnk, sem kedvünk nem volt idegenekkel foglalkozni, hagytuk őket
tegyék a dolgukat. Volt, amikor a mester, vagy mérnök sem bolygatott bennünket, épp csak benéztek, látták minden rendben és mentek tovább látogatni
a többieket. A rend, na meg a biztonsági előírások kedvéért jöttek csak be
hozzánk. Gyorsan széjjelnéztek aláírták a frontnaplót és már mentek is tovább, hagytak bennünket dolgozni. Csak akkor időztek, ha valami gyengébb,
lazább meszes kőzethez értünk, ahol alá kellett ácsolni, megfogni a mennyezetet vagy az oldalfalakat. Általában le se állítottuk a gépeket, meg sem álltunk a csillével, intettünk egymásnak és ment mindenki a dolgára. Találkoztunk bejövetelkor és kimenetelkor, akkor is rövid kérdések, feleletek: - Minden rendben, nincs semmi baj! Így ment ez hónapokon keresztül, a munka az
előhajtás lefoglalta nem csak az erőnket, de az időnket is.
Már majdnem felértem a csillével, amikor a lámpám fényében megláttam a
két idétlenkedő alakot. Köszöntek, közben nézelődtek, vizslatták, piszkálgatták
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a falakat, a mennyezetet. Visszaköszöntem, de nem álltam meg toltam a csillét előttem, fel a frontba. Az egyikőjük utánam szólt, hogy mondjam meg a
vájárnak, hogy jöjjön hátra hozzájuk, mert beszélni akarnak vele és hozzon
magával egy feszítővasat is. Bemegyek a frontba, mondom az öregnek, hogy
kik hívják és vigyen magával egy feszítővasat is. Nagy mérgesen, káromkodva leállította az öreg a fúrógépet és felkapva egy feszítővasat nagy, döngő
sietős léptekkel megindult a hívatlan vendégek felé. Én utána, már jó előre
mulatva magamban, készülve az öreg nagy előadására! Dühösen, a sötétben is
villogó szemekkel kérdezte tőlük, miért hívták, mit akarnak? Azok már a
hangtól is meglepődtek hát, amikor a nagydarab Láje fenyegető ábrázatát is
meglátták. Az öregebb, lámpájával felmutatva a mennyezet felé - megemberelve magát - tétován mutatta Lájénak, hogy odafent egy repedést vett észre.
Hogy ránéztem Lájéra, én már tudtam, hogy ennek milyen jó vége lesz. Felemelte a feszítővasat megkocogtatta a repedést; hát egy, papír vastagságú,
tenyérnyi palát feszített le. (Sisakpalának hívtuk az ilyet, mert csak abban
tehetett kárt, nem sokat, akinek nem volt sisak a fején.) Na de akkor aztán
eldördült a hangja: - ezért hívtatok ti engem ide, hogy az anyátokat nektek
erre meg arra! Mintha ősember, ősereje emelkedett volna két semmirevaló
fölé! Káromkodni senki sem tudott, úgy mint ő! Mire újra megemelte a feszítővasat a két munkavédelmis úgy elszaladt, hogy már csak messziről lehetett
látni imbolygó lámpáik fényét. Ezért is nem szerették az öreget a főnökök.
Szó, ami szó nagyon összekupálódtunk az öreggel. Megtörtént az is, nem
is egyszer, hogy azt mondta; jobban szeret, mint a saját fiát. Az igazsághoz
tartozik, hogy a fia abban az időben egy tekergő, semmirekellő volt. Hogy
most milyen nem tudom, lehet már benőtt a feje lágya. Nagyon sok baja volt
vele az öregnek, sok pénzét elpocsékolta. Sokszor Láje indult a keresésére,
mert, hogy ellopta a pénzt hazulról, elköltötte és aztán nem mert hazamenni
annyira félt a veréstől, amin nem is tudok csodálkozni. Olyankor aztán Laje
szegény mérgesen dúlt, fúlt, mint a fogatlan oroszlán. - Nem ölhetem meg mondta, mert csak a fiam, de hidd el Feri, nem bánnám, ha nyakát törné valahol. Eltemetném és tudnám, hogy befejeztem vele…
Átkozta, szidta, de nem csak a fiát. Káromkodni, átkozódni mérgében, keserűségében úgy tudott, mint senki más. Szidott mindenkit, ahogy csak a szájára jött – a főnököket, a világot, a papokat a templomban a szent keresztet, a
búzát a mezőn, Éva ősanyát, szóval nem kímélt senkit és semmit. A többiek
mikor hallották vagy elmentek előle, vagy sűrűn vetették a keresztet, persze,
hogy az öreg ne lássa. Sokszor már annyit káromkodott, hogy ő maga is belefáradt. Én csak hallgattam, mit tehettem, egyrészt sose féltem tőle már olyan
rég együtt voltunk, meg hát kitapasztaltam a szokásait. Már tudtam, hogy
amikor a káromkodás özönben a „szent búzához” jut akkor már nincs sok,
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lassan befejezi, megnyugszik. Különben a bányászok elég sokat káromkodtak, mi tagadás velem is megtörtént, igaz sokkal ritkábban, hogy tehetetlenségemben majd lehúztam az eget, amit aztán a sitt végén, amikor megkönnyebbülve az akkori nap terheitől, gondolatban mindig megbántam. A román bányászok (98% közülünk román volt) előszeretettel szidták Évát; de olyan
méreggel, dühvel, hogy azt én sehol máshol nem hallottam. A hangjukban
olyankor benne volt minden keserűség és olyan nehéz, olyan súlyos volt az
Éva szó, hogy az mindent kifejezett, amit a szerencsétlen bányász átélt. Igaz,
sose kérdeztem, de gyanítom, hogy neki tulajdonítottak minden szenvedést,
kínt, a paradicsomi kiűzetés miatt. Hogy mit kaptak néha az Éva késői leszármazottai arról jobb lenne nem beszélni, de az alábbiakban pár szót azért
érdemes áldozni rá.
A sok bányász nagy része előleg és fizetéskor nem hagyhatta ki, hogy be
ne rúgjon. Persze magyarázat az mindig akadt rá, hogy miért, de az igazsághoz tartozik, hogy indokot, okot sose kerestek. Sokaknak csak addig volt pénz
a zsebükben fizetés és előlegkor, amíg hazaértek, mert aztán elvették tőlük az
asszonyok, megjegyzem jogosan is tették, mert ha nem így csinálják sokan
pár nap alatt elitták volna félhónapi keresetüket, a családnak meg élni kellett
valamiből. Voltak olyanok, akik haza sem vitték a pénzüket, mert elpókerezték a kocsmában. De az is megesett, hogy elitták, fizetéskor tartozást törlesztettek. Napokig sem mentek haza, de még munkába sem jöttek. Ha el tudták
intézni a főnökökkel, oda lett a szabadságuk és az emberségük. Csoportba
többet nem nagyon kaptak helyet. Nekik általában nem volt családjuk és gyerekeik. Azért akadtak olyanok is, akik beosztották a pénzüket, mert ital nélkül
nem telhetett el egy nap sem, mert legtöbbször csak az nem ivott meg egy-egy
pohár pálinkát vagy konyakot, aki beteg volt. A legtöbb bányász és csak elenyésző volt a kivétel, töményt fogyasztott, fogyasztottam. Gondolom ez érthető is.
Az ivásra pedig úgy került sor, mint már írtam róla, hogy a váltás végén,
amikor leereszkedtek a bányászbuszok a völgybe az első településen megálltunk bevásárolni. Az átkosnak nevezett kommunista korban annyi kedvezményünk azért volt, hogy amikor mások a kenyérért is sorba kellett álljanak
minden nap és kaptak vagy sem, nekünk naponként biztosítva volt a betevőnk, sőt bőségesen. A cukor, hús, olaj stb. – fejadag nekünk háromszor anynyi volt, mint a közönséges halandóknak. Ebben a mi családjaink sosem
szenvedtek hiányt, sőt emlékszem még édesanyámékat és az otthonmaradt
testvéreimet is segíteni tudtam. Ahogy most visszaemlékszem, csak egyszerkétszer történt meg, hogy nem jött meg a kenyér idejében a bányász boltba.
Volt is nagy zűr belőle - nem mentünk le a bányába, amíg meg nem hozták a
kenyeret. Hiába küldték a bánya szekusát, hogy próbáljon jobb belátásra bírni
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bennünket, nem sikerült az neki sem. Amikor kézhez kaptuk a kenyerünket
akkor minden további nélkül tudtuk mi a kötelességünk. A kenyér az levitt
bennünket, mert hát a mindennapi betevőért vittük vásárra bőrünket.
Ám amint említettem a faluban nem csak bevásároltunk, hanem a bevásárlás után minden bányász, a legnagyobb főnöktől, a legkisebb csillésig beült a
kocsmába. A szomjasabbja egyenesen duplát (2 decit) rendelt, ami általában
konyak volt, persze néha még sört is kértek hozzá. A legtöbbje azért beérte
egy decivel, ha meg nem volt elég összeálltak ketten, hárman és vettek a
buszra is egy fél litert. Egymás mellé ülve, beszélgetve, amíg hazaértek megiszogatták az úton. Volt, hogy meglátszott rajtuk, volt, hogy nem.
A kocsmában mindenki egyenlő volt. Egy asztalnál ült a főmérnök, vájár,
csillés nem számított és nem mindig az alárendelt fizetett, volt, hogy a mérnök hívta meg a csillést egy italra. Nem mintha a bányában nem lett volna
egyfajta közvetlenség a főnökök és a bányászok között, de odalent a tekintély
a helyén volt. Ha valamelyik mérnök vagy mester bejegyezte a front naplójába, hogy valahol ácsolni kell, vagy a fúrás irányát változtatta, senki nem
mondott ellent neki. Egyezkedésnek, alkudozásnak helye nem volt! Ha valamelyik vájár valamilyen okból kifolyólag nem tartotta be a parancsokat, előírásokat, kiváltképpen, ami a biztonságot illeti, az bizton számíthatott arra,
hogy a fizetésével baj lesz. Azon kívül meg amúgy is törvény írta elő, hogy
be kell tartani a szabályokat. Kevéssel történt meg, hogy ne tisztelje minden
betűjét a frontnaplónak, amit a főnök mellett, ő maga is aláírt, saját kezűleg!
Minden meg lett beszélve egymás között, meghallgatták a vájár, segédvájár,
sőt a csillés véleményét is, de a kiadott, leírt parancs, az parancs volt, ellenvetésnek nem volt helye, soha, semmilyen körülmények között! Szerencsére,
míg a bányánál dolgoztam, sosem került sor felelősségre vonásra a szabályok,
törvények be nem tartása miatt.
A bányászok közül mindenki ivott, csak a mennyiségben volt a különbség.
Voltak olyanok, hogy nem bánták volna, hogyha nem is mennek haza, hanem
reggelig eliszogatnak a kocsmában. Nem azért mondom, de sok ideg megevett a buszon várakozva a sok szomjas bányász után. Mint most, akkor sem
vittem túlzásba az italozást, de hát hiába siettem én haza, ha a többiek még
inni akartak – a busz nem hagyhatott ott senkit, mindenkit be kellett várni,
amíg feltámolyog, vagy feltámogatják a székére. Sokat veszekedtem velük a
kocsmába töltött idő miatt, de leginkább hiába. Hányszor megtörtént, hogy
valahogy összeszedtük egymást, hogy már csak páran hiányoztak, ám akik
utánuk mentek azok is elmaradtak. Kezdeni lehetett újra az egészet. Alkohol,
idő, ideg. Az még hagyján, hogy én vártam utánuk, az a kisebb baj volt!
A család, az asszonyok, hogy várták haza őket, tudván, hogy előleg vagy
fizetési nap van. Mesélték sokszor otthoni hőstetteiket; hogy milyen „rendet
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csináltak a családban” ha részegen értek haza. Megesett, hogy az asszonyok
csak a kert végéből válthattak szót az urukkal, ugyanis odáig futottak, hogy
nehogy verést kapjanak. Olyanok is akadtak kiváltképp fiatal bányászfeleségek, akik néhanapján nem úszták meg verés nélkül. Lassan azért ők is beletanultak a helyzetükbe, rájöttek mit és hogyan csináljanak. Volt, hogy az asszonyok eső esetén – éjfél utánig sokszor - a kerti árnyékszékben húzódva várták
ki, hogy a férjük lecsituljon, vagy elnyomja az alkohol és elaludjon. Be voltak
„idomítva”, tanítva a bányász feleségek, tudták tartani a távolságot, ha a bányász nem bírt magával és a nehéz fejével. Azért vigyáztak nagyon távol sose
legyenek, mert a bányásznál ott volt a pénz, na meg pár órát kellett csak kibírni, mert reggel újra elment és csak este jött haza. Elnéztem, átbuszozva
minden nap a bánya közeli falukban mindenhol jól táplált, kövér, jókedvű
bányászfeleségek voltak. Jólétükért, amit a bányász biztosított az akkori elég
nehéz időkben, cserébe valahogy csak kibírták a hébe-hóba kapott
egracíroztatást…
Gábor Ferenc

A citerás
A hét gyerek mindig ott kuncsorgott a konyhában anyjuknál, mielőtt belevetették volna magukat a tanya körüli önfeledt játékba, ilyenkor egy-egy cukros
zsíros kenyeret nyomott a kezükbe.
- Azután nem elkóborolni!
Figyelmeztetés mellett engedte szabadjára a lurkókat, közben kékfestő
kötényébe megtörölte kezét, csak úgy pótcselekvés gyanánt, mert semmi nem
indokolta a mozdulatot. Hacsak nem az állandó anyai aggódás, amit minden
gyermeke után érez az ember. A nyár csak névleg intett búcsút, mert a
szeptember első napjai az augusztusi forróságot másolták. A tanya udvarán
lévő hatalmas eperfa árnyékában kapirgált néhány tyúk. Három gyöngyös
rikoltozva keresgélt a ganaj rakás közelében. Az öreg puli a korábban maga
által kiásott gödörben figyelte merre szaladnak a gyerekek, sosem tévesztette
őket szem elől. A gólya pár is elhagyta már a tanya melletti villanyoszlop
tetején lévő fészküket, az árvultan nézte, ahogy két őz átszalad a rozstarlón.
Árva Mihály lassan, komótosan ballagott hazafele a napszámból. Az esőt
régen látott dűlőn nem lehetett olyan óvatosan menni, hogy az ember lábbelijét ne lepje be a por, neki sem sikerült. Bár Mihálynak kisebb baja is nagyobb
volt annál, mint sem, hogy az útmenti porral törődjön. Az iskola elkezdődött,
a gyerekeknek a tanszer, meg az ahhoz tartozó egyéb felszerelés kell, pedig
minden pénzüket ráköltötték arra a kis szobára, amit a nyáron toldottak a
házhoz. Sokan vannak, nagy szükség volt a szobára, nem halogathatták.
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Napszámot is azért vállalt hétvégenként, hogy pótoljon valamit a kasszához,
de így is szűkösen, mindent megfontolva költöttek, mégsem maradt hó végére
a kosztpénzből. Köszönt, majd leült az asztalhoz, maga elé nézett, látszott,
hogy súlyos gondolatok terhelik agyának tekervényeit. Az asszony sem szólt,
a sparheltről levette a fazekat, amiből rántott levest mert párjának, egy karaj
kenyeret szelt mellé és egy kis feles pohárban ecetet rakott kiegészítésnek. A
konyha súlyos csendjét a betóduló szurtos kis gyerekek törték meg, apjukhoz
szaladtak és egyként tették fel a kérdést.
- Hoztál valamit?
Az apa ölébe ültette a legkisebb gyereket, a többiek is megpróbáltak minél
közelebb furakodni apjukhoz. Anyjuk vetett véget a gyerekek túlzó szeretet
áradatának.
- Hagyjátok apátokat, nem látjátok, hogy milyen fáradt?
Egy kis idő így is eltelt, mire rend lett a konyhában a gyerekek között. Mihály
ekkor felállt odament az ajtóra akasztott tarisznyájához és cukorkákat vett elő,
amiből jutott mindenkinek. A gyerekek mohón bontogatták a cukrot védő
fóliát és már azt nézték melyikükkel lehet csereberélni. Az apa a gondjai
ellenére boldogan, büszkén nézett végig gyermekein. A gyerekek amilyen
gyorsan bejöttek, olyan gyorsan szaladtak is vissza a világukba, ahol egy
rossz talicska volt a harckocsi. A kukoricagóré erődként szolgált és lónak elég
volt egy vesszőseprű, csákót, meg mindenki hajtogatott magának a begyújtásra váró újságokból. Ők nem vettek észre semmit a szülők gondjaiból, mert
folyamatos szeretet, és a természet szabadsága vette őket körül. Az apa viszszaült az asztalhoz, elfogyasztotta a maradék levest.
- Mi lesz velünk?
Tette fel a kérdést, az asszonynak, aki addigra ott állt a háta mögött és finoman masszírozni kezdte az ember vállát. A férfit melegség járta át és szerelmükre gondolt, meg arra mi is lenne vele a párja nélkül.
- Majd megoldódik minden.
Válaszolt az asszony és feltett egy fazékba vizet melegíteni a tűzhelyre. Mihály korábban sokat játszott féltve őrzött hangszerén, hívták is őt kisebb öszszejövetelekre, családi ünnepekre. Mostanában azonban már nincs ideje, csak
akkor veszi elő citeráját, ha bánatától akart szabadulni. Ez a délután is ilyen
volt, csak halkan kezdte a pengetést, azután egyre jobban átadta magát a
hangszer bűvöletének. Fazekasék kint pihentek a tornácukon lévő lócán és
egymás kezét fogták, nézték komondorjukat, ahogy a citera muzsika felé fordítja fejét.
- Szépen játszik ez a Mihály.
- Igen kedvesem, nagyon szépen, de olyan szívszorító szomorú nótákat.
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- Akkor mit szólnál, ha vinnénk nekik egy kis csomagot, hátha vidámabb
lesz az a nóta, nehogy egyszer végleg elhallgasson.
Az idős házaspár tisztában volt vele, hogy nem könnyű a sorsa a szomszéd
Árváéknak és ha előkerül a citera, akkor az csak a keserűségnek szól. Szépen jutott a kocsiderékba. Az öreg
felsegítette asszonyát a bakra, a ló
komótosan indult ki a portáról. A komondor egy darabon kísérte a szekeret,
majd visszafordult, a Fazekas tanyán
dolgozott, nem az úton. A házaspár
megállt a nagy eperfa mellett a citera
hangja elhallgatott. Árváék mind odagyűltek a kocsi köré a gyerekek felugrottak a szekérre és a lovat abajgatták.
Hallottuk a citera hangját, gondoltuk
közelebbről is meghallgatjuk. Ami
meg a kocsiderékban van, azt itt hagynánk a gyerekeknek.
Mihály és felesége összenéztek, majd a két öregre és könny szaladt a szemükbe, a Fazekasék is küszködtek a könnyeikkel, azután együtt sírtak.
- Hogyan is hálálhatnánk ezt meg?
- Csak játssz fiam, játssz.
Mihály letörölte könnyeit majd megpengette citerájának vidámabb húrjait. Az
öregek hallgatták egy darabig, azután megfordultak az eperfa körül és indulásra biztatták a lovat.
Így történt hát, mikor a Fazekasék időközönként meghallották a citeramuzsikát, mindig megjáratták a lovat az Árva tanyáig.
Gál Zoltán

Az összetartó kapocs
A minap családi fotókat nézegettünk az unokámmal. Az édesapámról és az
édesanyámról kerestünk képeket, az Ő dédszüleiről, mert nem ismerte őket.
Kezünk ügyébe került sok-sok fotó, rokonokról, barátokról, ismerősökről. A
dédpapa katonaruhás fotója különösen tetszett Neki, meg is jegyezte, milyen
jóképű volt. Meséltem Neki, hogy a papa a háborút is megjárta. Nagyon érdekli a történelem, felcsillant a szeme, kérte meséljek róla. Összeszedtem a
gondolataim, kényelmesen elhelyezkedtünk, tanulságos lesz ez számára.
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Ült a tábortűz mellett és nézte, hogy a túlsúllyal küzdő, nagy étvágyú sorstársa, hogy kapkod a maradék étel után. Igaz két napja nem ettek főtt ételt, de
ő soha nem szeretett egyszerre sokat enni, bármilyen éhes is volt. Igyekezett
beosztani a kapott ételt és figyelt az egészségére, már amennyire lehet háborúban. Most, itt a hadifogolytáborban nem is jutott sok, hús szinte alig. Annál
inkább több káposzta, cékla, némi burgonya. A nagy hideg ellen kellene a
tartalmas ennivaló, hogy bírják a hosszú menetelést. Ahogy nőtt a kilométerek száma, úgy fogyatkoztak a katonák, vagy a fagy végzett velük hiányos
öltözetük miatt vagy testük gyengült le és nem bírták az erőltetett menetet,
hullottak, mint a legyek - jegyezte meg magában. Tudta, hogy hiányos öltözetük és a nem megfelelő ellátmány miatt ők sem húzzák sokáig. Testüket karban kell tartani és minél melegebben. Egyik este, hogy eltereljék figyelmüket
éhségükről, mesélni kezdtek, ki honnan jött, mit csinált korábban, ki vagy kik
várják otthon. A mellette letelepedő vékony testalkatú, jóképű társával szinte
egyszerre kezdték mondandójukat. A kiejtett szavak után egymásra néztek és
örömükben összeölelkeztek. Jól eső érzés kerítette hatalmába, földiek voltak,
csak néhány kilométer választotta el őket egymástól. Még a kedvük is jobb
lett e sanyarú helyzetben, mikor egymás szavába vágva meséltek, kérdeztek
az otthoniakról, a falujukról. Péter tudniillik később vonult be katonának.
Józsi itta szavait, hallva az otthonukról. Összebarátkoztak. Onnantól nem
tágítottak egymás mellől. Mind a ketten gazdálkodtak, hasonló nehézségekkel
küszködtek a háború előtt. Szerettek volna mielőbb hazajutni, a remény volt a
társuk minden egyes nap. Remény, hogy hazajutnak, remény, hogy sérülés
nélkül hazamennek, remény, hogy nem az ismeretlen ország, ismeretlen táján
valamelyik bokor alján kaparják rá a földet a még életben maradt sorstársai.
Egyik nap a hosszú menetelés végén, erejük fogytán és fáztak, megálljt parancsoltak. Fegyverropogás hallatszott a közelükben, mindenki földre vetette
magát. Ahogy a dörrenések abbamaradtak, újból útra keltek, már csak néhány
méterre volt a kiszemelt hely. Amikor letáboroztak, némi ételt vettek magukhoz, de a parancsnok éberen figyelt, mert tartott a támadástól, bár a lövések
zaja egyre távolabbinak tűnt. Péter és Józsi a száraz avart rendezgették alvóhelyül. Vágytak egy kis száraz, meleg helyre, hogy végre pihenhessenek egy
keveset. Próbáltak úgy helyezkedni, hogy melegítsék egymást, növelve a
túlélési esélyüket. Aztán hirtelen a semmiből ismét fegyverek hangja hallatszott és elég közelről. Riadalom támadt, mindenki kereste a fedezéket. A két
barát elkeveredett egymástól. Végre csend lett. Péter elindult, hogy megkeresse újdonsült barátját. Kopott kabátját összehúzta magán, megborzongott a
késő esti nyirkos levegőtől. Az egyik bokor mellől nyöszörgést hallott és közelebb érve megpillantotta Józsit. Szaporán szedte lábait, remélte, nem történt
semmi vele. Ám mikor lehajolt hozzá, úgy tűnt félrebeszél. Csak annyit hal150

lott suttogva tőle: ugye milyen jó meleg van itt? Értetlenül nézte őt. Csak,
amikor egy társuk is odaért és a lámpával jobban szemügyre vették őt, akkor
látták meg, hogy nagy a baj. Lövést kapott a vállán. Fáztak és éhesek is voltak, de a bajtársukon mindenképp segíteni kellett. Megviselt, koszos ruháját
leráncigálták. Tüzetesen átvizsgálták. Egy lövedék átlőtte a válla alatti lágyszövetet, szerencsére csontot nem ért. Gyorsan kellett cselekedniük, hogy a
nagy vérveszteséget elkerüljék. A nyomókötést nehezen tudták jól rögzíteni,
nagyon rossz helyen érte a találat. Ahogy ellátták szinte mindenki magára
hagyta. Fáztak és éhesek voltak, saját nyomorúságukkal voltak elfoglalva.
Péter, némi élelmet vett magához és visszament barátjához, hogy vigyázzon
rá, míg magához tér. Jó sok száraz avart kotort össze, körbe rakta ágakkal,
végül a hátizsákját letámasztva, Józsit magához húzta. Így melegítette, tartotta, hogy ne feküdjön el, szerette volna, ha nem veszít több vért. Ő ugyan nem
sokat aludt, mert a bajtársa sokat mocorgott, nyöszörgött, de nagyon akarta,
hogy meggyógyuljon. Haza kell jutniuk, szeretnék a családjukat viszontlátni.
Mit mondana a családjának, a földijeinek, hogy nem tartottak össze, nem
segítették egymást? Szerencsére, most pár napig nem mennek tovább, így
tudja ápolni. A kapott ételadagja egy részét Józsinak adta. A sors melléjük
szegődött, az egyik közeli tanyából szerzett egy kannatejet és kaptak krumplit. Parázson sütötték meg és hozzá a tej, fenséges ebédül szolgált. Harmad
napra már egészen jól érezte magát, a sebe nem vérzett, bár még elég gyenge
volt. A másnapi út miatt aggódott, hogyan fogja bírni. Mondta is a barátjának,
hogy ő inkább itt marad, úgy is otthagynák az útszélén, ha nem bírja a menetelést. Péter nagyon mérgesen nézett rá, hogy gondolhat ilyet, itt hagyni a
bajtársát? Segíteni fog neki. Vállára dobta kettejük hátizsákját, felkarolta
barátját és mentek. A következő napon elcsigázottan vánszorogtak a gyűjtőtábor felé. Hullafáradtan rogytak le a hatalmas istálló szalmájára. Kicsit megpihentek, majd Péter ellátta Józsi sebeit. A száraz, fekete kenyér is olyan jól
esett nekik, hogy az otthoni fehér kenyér sem lett volna jobb. Nagyon kimerültek, éhesek voltak. Már majdnem elszenderedtek, mikor hangos éljenzésre
figyeltek fel. Abban a pillanatban már rohantak is a bajtársak és hangosan
mondogatták. Vége a háborúnak, vége! Örömmámorban úszott mindenki,
táncra perdültek, nótáztak. Mosollyal az arcukon tértek nyugovóra.
Még jó pár napig itt táboroztak, mire útra kelhettek a legközelebbi vasútállomásra, hogy hazafelé vegyék útjukat. Péter és Józsi nem egy vagonba került, mindketten más időben és úton jutottak haza.
Tél vége felé volt, mikor Józsi elindult, hogy barátját megkeresse. Már
majdnem két órát zötykölődött a lovas kocsival, mire elért a szép kis takaros
tanyához. Péter jól megölelte, megropogtatta barátja csontjait örömében.
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Most, hogy együtt volt a két jó barát, megfogadták, el nem hagyják egymást,
tartják a kapcsolatot, segítenek egymásnak, amiben csak tudnak. Így is lett.
Mindketten megnősültek és lányaik születtek. Rengeteget dolgoztak, hogy
eltartsák családjaikat, hogy jó körülményeket biztosítsanak az életükhöz. A
lányok bérmálásakor mindketten kölcsönösen keresztszülők lettek, így még
szorosabb volt a kötelék közöttük.
Józsi a családjával, idővel a faluról a városba költözött. Felesége kérte,
szerette volna, hogy lányaiknak könnyebb élete legyen. Úgy gondolta, a városban tanulhatnak, nagyobb lehetőségek várják őket. Nehezen, de beleegyezett, mert tudta ő, hogy nehéz a paraszti élet, kiszámíthatatlan a jövedelem az
időjárás miatt, de ebben nőtt fel, ehhez értett, ezt csinálta eddig és szeretett is
a növényekkel, állatokkal foglalkozni.
Így hát 1959. december elején beköltöztek Kecskemétre. A MÁV-nál helyezkedett el, nyolc órában dolgozott, néha túlórát is vállalt. Barátja, Péter a
tanyavilágban lakott és gazdálkodott. Szorgosan dolgoztak, de mivel neki is
lányai voltak napszámost kellett alkalmaznia, hogy minden munkát időben
elvégezzenek. Józsi is gazdálkodott korábban, így aztán természetes volt neki,
hogy például tavasszal segített a gyümölcsfákat, szőlőt megmetszeni, vagy
permetezni. De olyan is előfordult, hogy a tetőt javította meg, hiszen míg
otthon lakott az apjával házakat is építettek. Sok mindent megtanult az apai
háznál, amit később hasznosított. Ősszel a szőlő szüretről sem hiányozhatott
és persze a finom borból kapott jó pár demizsonnal.
Tudod Kicsim, igaz a mondás, bajban ismerszik meg a barát. Aki a bajban kitart melletted,
az, az igaz barát. Apáink életük végéig jó barátságban voltak, segítették egymást. Mi, lányok a
mai napig tartjuk a kapcsolatot. Igaz, mi távolabb költöztünk, de így is jóban vagyunk, beszélünk telefonon, és néha meglátogatjuk egymást.
Dr. Géró Imréné

Greguss Ábel története
Az egész történet az én anyai dédpapámmal és dédmamámmal kezdődött. Az
én dédnagyapámat úgy hívták, hogy Mulik Mihály, aki 1904. október 2-án
született Balkányban, egy elég szegény családban. A dédnagypapám sajnos
nem járhatott iskolába, mert sokan voltak testvérek és dolgoznia kellett.
20 éves volt, amikor jött egy lehetőség, hogy kimenjen Amerikába, jobb megélhetés reményében és így könnyítsen a család terhein. A nagymamám
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elbeszélése szerint, a dédpapa a hosszú hajóút alatt tanult meg írni, olvasni
petróleumlámpa fénye mellett. Mire a hajó Amerikába ért, a dédpapám csak
annyira jutott, hogy le tudta írni a nevét és nagyon lassan, betűzve tudott olvasni. Ezt anyukám is igazolta, hogy még késő öregkorában is így olvasott, mert
gyerekként neki kellett a nagypapájának felolvasnia. Állítólag anyukám olyan
gyorsan olvasott a dédnagypapához képest, hogy újra olvastatta vele a mondatokat, azért, hogy ő a lassú tempóhoz szokott módján, meg is értse őket.
A dédnagyapám kerek 20 évet töltött kemény fizikai munkával Kanadában
és közben nagyon jól megtanult angolul. Időközben azonban úgy gondolta,
hogy szeretne családot alapítani, de csak magyar feleséget akart elvenni.
Megvette hát Kanadában a menyasszonyi ruhát, (már csak feleséget kellett
bele találnia;-), sőt a hajóútra is megvásárolta a jegyet, hogy visszatérjen Magyarországra, de menettérti jegyet vett, mert úgy gondolta, hogy újdonsült
feleségét is kiviszi magával Kanadába. Nagy hite volt a dédnagyapámnak!
Miután visszatért Magyarországra, megismerkedett az én dédnagymamámmal, Irinyi Ilonával, aki Erzsébet királynővel egy évben született, azaz
1926. december 6-án. A nagy korkülönbség ellenére, a dédimama feleségül
ment a dédpapához. Ezt követően, dédnagyapám elő is állt a remek ötletével,
hogy menjenek ki Kanadába, mert ott könnyebb lesz az életük, erre viszont a
dédnagymamám nem volt hajlandó, így hagyták kárba veszni a retúrjegyet.
Nos, hát ezért is születtünk mi, a leszármazottak is mindannyian, a mi kis
Magyarországunkra. Mint említettem, a dédnagyapám nagyon jól beszélt
angolul, ezért többször is hívták a minisztériumba tolmácsolni, de állítólag
sohasem fogadta el a felkérést, mert attól félt, hogy kiderül milyen lassan tud
írni és olvasni. A dédnagyapám és dédnagyanyám házasságából két lány
gyermek született, akik közül az egyik az én anyai nagymamám. A dédnagyapám 1979. január 25-én Abapusztán meghalt, sajnos nekem esélyem sem
volt őt ismerni, de számomra mindig ez a kép fogja őrizni az ő emlékét:
A dédnagymamám története szintén egy nagyon érdekes történet, őt ugyanis
nem véletlenül hívták a vezetékneve szerint Irinyinek, mivel ugyanazon a
családfán szerepel, amelyen a híres Irinyi János, a gyufa feltalálója is megtalálható. A családfa is ezt bizonyítja:
Az Irinyi család állítólag egy nagy nemesi család volt, Iriny településről
származtak, ahol ma is áll a romos kastély. A történet érdekessége az, hogy a
dédmamám azt sem tudta, hogy nemesi származású, ő ettől függetlenül mindig nemesi egyszerűségben, derűvel és megelégedetten élt. A dédnagyapám
pedig igaz, hogy kanadai állampolgárként halt meg, de onnan sem ő
nem igényelt nyugdíjat, sem a dédnagymamám nem tartott igényt özvegyi
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nyugdíjra. Mert ők még ismerték ennek a mondatnak az igazságát: „Boldogok
a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.” (Mt.5:3)
A dédimama 2016. december 25-én meghalt, amikor én 6 éves voltam. De
annak örülök, hogy még ismerhettem őt. Az ölében biztonságban érezhettem
magam és a testvéreim is körülvesznek. Hálás vagyok az ő életükért!
Greguss Ábel

Betegségem
Úgy gondolom, jól esik, ha az ember kiöntheti a lelkét és elmesélheti a negatív és pozitív „élményeit”, életének meghatározó történéseit és megoszthatja
a „sikersztoriját”, ami – ha minden igaz – talán másoknak is életminőségbeli
változást eredményezhet. Ehhez szeretnék személyes példámmal hozzájárulni.
Az én történetem az általános iskola második osztályát megelőző nyáron kezdődött…
Drága, szeretett szüleimmel nyaralni voltunk a Balatonnál 2002 nyarán, s
mint kisiskolás, izgő-mozgó gyermek, nem éppen azt az örömöt, boldogságot
és mozgékonyságot „produkáltam”, mint más korom béli gyermekek. Eljutottam az Alföld sík vidékéről Magyarország tengeréhez, ám ahelyett, hogy a
felfedezés és kíváncsiság ösztönzött volna, én egyszerűen ki sem szerettem
volna mozdulni a házból, mert nehéz volt… Megterhelő… Mert fájtak az
izmaim, szédültem és hányingerem volt… Szüleim eleinte azt gondolták,
hogy „hiszti” és próbáltak húzni-vonni. Bár a Balaton és a strand nagyon
közel (sőt, szinte a szomszédban) volt, de én ezt a rövid távolságot is megerőltetőnek éreztem. Mint utólag kiderült: nem véletlenül. E mellett – éppen a
nyaralásunk ideje alatt – szeretett édesapámat első és hátsó fali szívinfarktus
érte. Szerencsére a hatékony kórházi beavatkozás után két hét elteltével
együtt térhettünk haza.
Ezek után elkezdődött az iskola második osztálya. Látszólag ment minden
tovább a maga szokásos rendjében, de a testnevelés órákon, illetve már a szünetek alkalmával is éreztem, hogy nincs erőm – a korábbi tünetek újra jelentkeztek. Tanulmányi kirándulás során is tanári segítségre volt szükségem, mert
nem tudtam tartani a tempót, sőt… Mire visszaértünk az iskolába, ismét elfogott az émelygés…
Mindezek után az osztályfőnököm és a tanáraim is észrevették, hogy valami nem stimmel.
Ekkor kezdődött el a kivizsgálások sorozata… Szüleim egyik orvostól a
másikig vittek – nem sok eredménnyel -. Megtették, ami lehetséges. Orosházán – ahol jelenleg is élek – egy hivatását komolysággal végző sebész-orvosa
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Szegedi Gyermekklinikát ajánlotta. Itt ért az igazság. Eleinte még a kivizsgálások során megkaptam, hogy „szellemi problémám” van, s az is megtörtént,
hogy például futtattak, melynek hatására alig kaptam levegőt. Szinte összecsuklottam. Majd elkerültem a klinikán belül az anyagcsere-genetikus professzor asszonyhoz. Nagy tudású, hivatásának élő hölgy volt, aki élete végéig a
klinikának, a betegeinek szentelte az életét. Miután átnézte az orvosi papírjaimat, azt gyanította, hogy az izomrendszerrel lehet kapcsolatos a probléma. Egy
vérvétel során ki is derült, hogy a laktát-szintem nagyon magas értéket mutat.
Mint kiderült, ez egy ritka, sejtszintű anyagcsere-rendellenesség:
mithokondriális myopathia (általános izomgyengeség), aminek nincs még
gyógymódja. Az egész országban csak kevés embernek van ilyen betegsége.
Számos vizsgálatot végeztek el, de az izombiopszia volt ezek közül az, ami
ezt alátámasztotta. A vádlimból vették az első szövetmintát. Maga a beavatkozás nem fájt, de az érzéstelenítés – mit ne mondjak – rettenetes volt. Végig
ordítottam, miközben anyukám nyugtatgatott és simogatott. (Otthon is mindig
szeretetteljes légkör vett körül.)
Két év múlva, 2006-ban újabb biopszia következett Budapesten. Megállapították, hogy az én esetem abból a szempontból szerencsésen alakult, hogy
nem rakódott (és rakódik) le az agyamban a túlságosan megnövekedett tejsav
(laktát), hanem vizelet formájában távozik, így értelmi és más fogyatékosságot nem eredményez. (Láttam személyesen olyan esetet, ahol az ellenkezője
történt: szegény lány, úgy kellett megtartani a fejét, itatni, folyt a nyála…) Ezt
a beavatkozást már kíméletesebbnek éreztem, de utána nagyon kellemetlen
volt sokáig a járás. A szegedi professzor asszony, akárhányszor is találkozunk, mindig mondta: én vagyok a „cég reklámja”.
A kezdetek kezdetén legalább három évig háromhetente kellett mennem
vérvételre, orvosi ellenőrzésre és kivizsgálásokra. Mivel a betegségem miatt
minden izomzatom érintett, ez több szakorvost (például anyagcsere orvos,
kardiológus, mozgásszervi orvos, genetikus-nőgyógyász, gyógytornász) igényelt és igényel ma is. A bokám is rendszeresen bedagadt a terhelés hatására,
s emiatt szintén gyakran töltöttem hosszabb-rövidebb időt Szegeden, a gyermekklinikán. (Ami azonban öröm az ürömben, hogy jó kapcsolatot alakítottam ki az asszisztensnőkkel.) Manapság is nehézséget okoz alacsony helyről
(pl. a padlóról) segítség nélkül felállni.
A professzor asszony után egy nagyon kedves fiatal orvoshoz kerültem, akinek jelenleg is a páciense vagyok. Korábban az országban több kórházba jártunk,
Tolnát-Baranyát bejártuk segítséget remélve, fájdalmas, s kevésbé fájdalmas
kezelésekkel. Ma viszont úgy vélem, hogy a lehető legjobb anyagcsere orvosom
lett. A mai napig rendszeresen kell járnom fél, egy évente ellenőrzésre.
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14 éves koromig rendszeresen váltotta egymást a vizes és száraz gyógytorna. Mindez nagyon megterhelő volt számomra a légszomj és a túlzott fáradság-érzet miatt, illetve az iskolai tanulmányi kötelezettségeim teljesítése
mellett. (A kardiológus doktornő elmondása szerint, amennyire a vizes torna
jót tesz az izomzatomnak, annyival kártékony a szívizmomnak.) Egészen
addig, míg 19 éves koromban egy felnőtt kardiológus írt ki számomra egy
olyan szívgyógyszert, melynek szedése révén egyre inkább kaptam levegőt a
fizikai megterhelések ellenére is. Ez az állapot végigkísért egészen a középiskolás koromig.
A szívgyógyszeren túl sokat segített, hogy 9 éven keresztül 2007-től
2016-ig akupunktúrás fonal beültetéses kezelésre jártam. Eleinte 3 majd 5
hetente vittek Budapestre a szüleim. Mindent megtettek a javulás érdekében.
Rettenetes volt, ahogy eleinte tíz, majd harmincvalahány helyre szúrt a szakember. Ahogy többet tudtam ennek a beavatkozás hatására sétálni, az izomzatom fejlődött és egyre inkább fájdalmasabbá vált a szúrás. (Ezt úgy lehet elképzelni, mintha egy golyóstollal műtéti varratot helyezne el a doktornő, ami
3 héten keresztül stimulálja az izomzat. Majd lágylézeres kezeléssel csillapította a szúrt helyeken a fájdalmat.) Az akupunktúra után napokig fájtak, sajogtak a szúrás helyei. Mind a tanáraim, mind pedig a szüleim nagyon segítőkészek voltak, próbálták megkönnyíteni a helyzetemet. 2013-ra (17 éves koromra) összesen több mint 2000 tűszúráson voltam túl. Az izomgyengeségem
miatt azonban nehéz fizikai megterhelésre, cipekedésre, emelésre a mai napig
nem vagyok képes. Tanulmányaim során végig fel voltam mentve testnevelés
tantárgy alól. Szünetekben, illetve a tanóra alatt többnyire magányosan próbáltam elfoglalni magam (pl. olvasás, tanulás), amíg nem kezdődött el a következő tanóra.
Végig szerető családi háttér állt mögöttem. Barátságokat nem igazán tudtam kialakítani, elfordultak tőlem, kirekesztettek az osztálytársaim, melynek
hatását a mai napig hordozom (trauma). Kitartásomnak, akaraterőmnek és a
családi támogatásnak köszönhetően vagyok ott, ahol vagyok. Szinte minimális segítséggel élem a mindennapi életemet, s teljes értékű életre törekszem.
Habár ez a betegség sok téren befolyásolt (és befolyásol), mindig is vágytam arra, hogy segíthessek a rászorulókon, mivel megtanultam milyen is az,
amikor mások nyújtanak segítő kezet. Nagyon szerettem volna mindig is
olyan tanulmányt folytatni, melynek részesei a gyermekek. Izomerő híján,
korlátozottak a lehetőségek (nem lehetek például védőnő vagy óvónő). Sok
egyéb korlátozó tényezőt is megtapasztaltam eddigi életem során.
Sajnos a betegség miatt az egyik nagy, gyermekkori vágyamról is le kellett
mondanom. Nem javasolt, hogy saját gyermekem legyen. Szándékosan olyan
nőgyógyászt választottam, aki genetikus is.
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Ám 2020-ban megfogant egy kis élet. Egyfelől a legnagyobb boldogság
volt, másfelől félelem fogott el. Tudtam, hogy nagyon nagy az esély, hogy
örökli a betegségemet. Azt mondta a doktornő, hogy tudnunk kell, ez a genetikai hiba tovább öröklődik hatványozottan, 80-90%-ban és még rosszabb
állapotba is kerülhet a gyermek, mint amit nekem át kellett élnem. (Például
már csecsemőként sem tudná a fejét felemelni, vagy megfordulni.) Elmondása szerint, amikor én megfogantam (várva várt 13 évre született gyermekként)
egy hibás petesejt termékenyült meg, s mutáció váltotta ki az izomgyengeséget nálam. (Sőt, azt is megjegyezte, hiába vagyok jelen állapotban jó egészségi
és fizikális állapotban, bármikor romolhat a helyzet, ez a tendencia… én azonban nem fogom követni a tendenciát…) Egyszóval: dönteni kellett: vagy a vágyam teljesül vagy tönkreteszünk egy életet. Nagyon nehéz döntés volt, de
végül el kellett vetetnem a gyermekem. A gyermekem, akire mindig is vártam.
A tavalyi évben végeztem el a második szakmámat, s ami a szívem vágya
volt: pedagógiai asszisztens lettem. Nagy bizodalommal várom, hogy ebben a
szakmában munkát találjak. Mindig is imádtam a gyerekeket, s e hivatás gyakorlása által talán megadhatom azt nekik, amit édesanyaként nem tehetek meg.
Egész életemre kihatással volt és van ez a betegség. Nem csak a fizikai hatására gondolok, hanem a lelkire is. Szorongó lettem, feszült és stresszes.
Mindig ki voltam közösítve. Szerettem volna túlteljesíteni magamon, hogy a
társaimmal együtt játszhassak. Olyan jó lett volna lemenni velük a szünetekben az udvarra, de mivel nem tudtam lépcsőzni, egyedül maradtam fenn a
teremben. Általános iskolás koromban is édesapám vitt fel a karjaiban az
emeleten lévő osztálytermünkbe. A táskámat sem bírtam vinni, a mai napig
nem tudok 3-4 kilónál többet emelni. Kimondhatatlanul sokat köszönhetek a
szüleimnek, akik rengeteget tettek azért, hogy most ilyen jó állapotban lehessek. Ők mindig mellettem voltak, de igazi barátom sajnos nem volt. Nem
egyszer csúfoltak, ha pedig elestem, kinevettek. A gimnáziumban még inkább
megtapasztaltam azt, hogy ha egy kicsit is „másabb” vagy mint a többiek,
egyből kirekesztenek. Nem volt egy egyszerű gyermekkorom, de boldog voltam, mert mindig szeretet vett körbe. Igyekszem mindig pozitívan, optimistán
hozzáállni a dolgokhoz. Ma már tudom: kitartás és akarat nélkül már régen
tolószékbe kerültem volna. Próbálom kihozni a lehető legtöbbet az életemből
a lehetőségekhez képest. (A közlekedést például a 3 kerekű moped rehabmotor könnyíti meg.)
Nagy öröm a számomra, hogy 2019-ben találtam egy zumba csapatot,
ahová imádok járni. Mindig is szerettem volna táncolni, de nem volt meg
hozzá az erőnlétem. Itt szeretnek és elfogadnak a lányok, mindig megölelnek,
amikor megyek hozzájuk. Jó érzés tartozni valahová, olyanokhoz, akik nem
néznek ki azért, mert „más” vagyok. Természetesen én nem tudok minden
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gyakorlatot, táncot teljes mértékben teljesíteni (közben megállok például
egy kis „pihiszünetet” beiktatva egy-két táncdal erejéig), de próbálkozok az
erőnlétemhez képest megtenni mindent, amit csak lehet.
Sajnos szüleim hosszú, küzdelmes betegség után elhunytak. Ami viszont a
legfontosabb: olyan személy van mellettem, aki a világot jelenti nekem.
Egymás számára jelentjük a mindenséget. A másik legfontosabb pedig kétségkívül a szerető család. Ezen felül, 26 éves koromra a sors megadta számomra azt a személyt, aki őszinte barátsággal
van az irányomba. S e három egysége maga a
teljesség. A teljesség, mely kárpótol minden
hiányért és fájdalomért.
Ez az én nehezen kezdődő, de lényegében sikeres történetem. Egy út, mely egy boldog életben bontakozik ki. Egy olyan életútban, ami, ha
csak egyetlen embernek is motivációt ad – már
megérte e sorok írójának tollat ragadnia.
Megtisztelő figyelmüket köszöni Önöknek:
Gulyás-Szabó Éva

Kicsi, furcsa életem
Kitelepítés
1951. június 18-án, hétfőn hajnalban csöngettek (szüleim már hetek óta várták
ezt a korai csöngetést). Egy rendőr áll az ajtóban, átad egy papírt anyámnak,
aki aláírja az átvételt. Közben nagyanyám kikapja anyám kezéből a papirost,
amin ilyen szavak állnak „Véghatározat”, „végzés” „határozat”, szemüveg
nélkül átfutja, és fölkelti apámat: „Kelj fel hamar, megjött a kivégzési határozat.” Apám nyugodt ember, felül, megnézi a papirost és azt mondja: „Nem
kivégzési, csak kitelepítési határozat.” Ennek mindnyájan nagyon örültünk.
Mégis csak más dolog, mint a kivégzés! Az egész nap e feletti örömben, de
persze nagy csomagolásban is telt. Gondolom, hogy aznap az egyetlen család
voltunk, aki örült a kitelepítésnek. Emberek jöttek segíteni. Nekünk alig volt
saját bútorunk, hisz mi már Erdélyből bútor nélkül menekültünk. Az előző
tulajdonos bútoraiban laktunk. Ismerősünk volt és az ő kérésére laktunk a
bútoraiban, mert nem lehetett két lakása és abban a lakásban, amiben ő lakott,
nem tudta elhelyezni ezeket a bútorokat. Kértük, hogy szállíttassa el, mert
másnap lepecsételik a lakást mindazzal, ami benne van, de nem tette. Később
reklamált nálunk, de hát nem vihettük magunkkal az ő holmiját, amire nem
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adott engedélyt. Néhány saját darabunk is volt, amit egy román-magyar
egyezmény alapján nemzeti bankos nagybátyám 1947-ben hozott fel Erdélyből. Többek között a zongora, amit fiatalemberek, az evangélikus közösség
tagjai cipeltek le a harmadik emeletről és vittek fel a Várba a gyülekezetbe.
Ezek a fiatal fiúk nem voltak tanult költöztető munkások és szegények majd
megszakadtak, mire a dög nehéz zongorát lecibálták a harmadik emeletről. Az
evangélikus bibliai útmutatóban aznap az volt az ige, hogy „Egymás terhét
hordozzátok!” Évtizedekkel később mesélte el egy akkor már öregedő mérnök, aki egyetemistaként ott segédkezett a cipekedésnél, hogy akkor azt gondolta magában, hogy jó-jó, hordoznunk kell egymás terhét, de azért ekkora
teherről nem volt szó…
Másnap, 1951. június 19-én, kedden hajnalban megérkezett értünk a teherautó, szállító munkásokkal, akik lehordták azt a néhány holmit, amink volt, 3
ágybetétet, amit előtte való nap kaptunk, az Erdélyből kihozott két antik bútordarabot, lószőr-matracokat, 3 széket, ruhaneműt, ágyneműt, asztalneműt,
néhány konyhai edényt. Az ablakok mögül a ház lakói nézték a rakodást.
Szüleimmel és nagyanyámmal együtt felmásztunk a teherautó platójára és
elindultunk a korareggeli szép Budapesten a II. kerületi Vérhalom utcába,
ahol egy középkorú házaspár (ha jól emlékszem Osváthéknak hívták őket) két
felnőtt gyermekével, egy fiúval és egy lánnyal szintén a mi teherautónkra
lettek felpakolva s így már együttesen folytattuk utunkat a józsefvárosi pályaudvarra, ahol már rengetegen voltak. Cuccainkat tehervagonokba rakták,
minket fapados vasúti kocsikba tereltek. Az ablakok le voltak festve, úgyhogy
nem láthattunk ki s minket sem láthattak. Dög hőség volt. Az ablakot nem
szabadott, de nem is lehetett lehúzni. Órák teltek el, míg végre elindultunk.
Velünk szemben egy fiatal és egy középkorú házaspár ült. A fiatalasszony
folyton sírt. Időnként abbahagyta, aztán megint rázendített. Szülei és férje
nyugtatgatták. Megtudtuk, hogy két és fél éves kislányát kellett otthagynia, a
szomszédokra bízva, mert a gyerek nem volt a kitelepítési listán és nem hozhatták magukkal. A nagyszülők is itt voltak a vonaton, ők rajta voltak a listán,
csak épp a kislány nem, és így csak egy szomszédra bízhatták. Attól féltek,
hogy állami gondozásba kerül a kicsi. Több hónap múlva aztán szerencsére
megkapták a gyereket, de addig mit állhattak ki…
Egész nap utaztunk, embertelen hőségben, lehúzott és bemeszelt ablakok
mögött, néha kértük a ránk vigyázó rendőröket, hogy vízért mehessünk. Általában nem engedték meg, de a helyi lakosok adtak vizet egy-egy állomáson.
Késő este (vagy már éjjel volt?) érkeztünk meg Mezőberénybe, a felnőttek
megkönnyebbülésére, mert sokan azt hitték, hogy a Szovjetunióba visznek
bennünket. Lefeküdtünk az árok szélén, talán még aludtunk is, arra már nem
emlékszem. Egyszer csak egy volt iskolatársam kúszik mellénk. Jalsoviczky
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Ida egy évvel idősebb volt, mint én, tehát ő éppen elvégezte a 8. osztályt, én
meg a 7-et, de ő emlékezett rám. Nagyon megörültünk egymásnak és barátságunk azóta tart. Aztán reggel stráfkocsikkal jöttek a kulák gazdák a hozzájuk
telepítettekért. A kulákok nyakára telepítettek bennünket, de hamarosan rájöttek ők is, hogy nem jószántunkból érkeztünk, és hogy az embertelen rendszer
egymással akar büntetni bennünket. Így a legtöbb helyen jóban voltak a kitelepítettek a gazda családdal. Értünk nem jött senki, mert egy sváb özvegyaszszonyhoz telepítettek ki minket, akinek már leseperték a padlását, elvették
minden állatát és már semmije sem volt az egyetlen, 28 éves elmebeteg fián
kívül. Hogy milyen kocsin érkeztünk, ki vitt be minket, már nem emlékszem,
csak arra, hogy a kedves Wagnerné tejet melegített nekünk. Még most is
számban van az íze, annyira jól esett. A legkisebb földes szobát kaptuk. Beállítottuk a 3 fekvőhelyet, nagyanyámnak és a szüleimnek, én pedig kint az
udvaron raktam egymásra a lószőr matracokat és mindnyájan lefeküdtünk és
estig aludtunk. Este aztán berámoltuk a cókmókunkat a kicsi szobába. Asztalunk nem volt. Nekem ágyam se. A lószőr matracokon azonban nagyon jól
esett az alvás, ezúttal már bent a szobában. A budi kint volt a kert végében, a
mellett tartózkodott háziasszonyunk fia, fürdőnadrágban, nagy szakállal, és
egy baltát tartott a kezében. Néha féltérdre ereszkedett és a levegőbe lőtt a
baltával. Puff-puff – mondta. Bár Wagner néni mondta, hogy a fia ártalmatlan
és nem kell tőle félni, én mégsem mertem WC-re menni, a szomszédba kéredzkedtem. Anyámék is féltettek ettől a szegény őrülttől. Anyja szerint akkor
őrült meg, amikor bejöttek az oroszok. Lehet, de az is igaz, hogy elég belterjes házasságok voltak a nagyközségben, amelyben svábok, tótok és magyarok
éltek, a sváb, tót és magyar negyedben. Nem voltak nemzetiségi villódzások,
de házasságok sem a különböző nemzetiségek között, vagy legalábbis nem
gyakran. Apám bement a tanácselnökhöz, hogy egy másik lakóhelyet kérjen,
mondván, hogy 13 éves kislánya fél az őrült férfitől. A vad kommunista tanácselnök tegeződve ráordított apámra: „Takarodj innen, te nép ellensége.
Örülj, hogy nem egy kecskeólat kaptál. Kotródj!” Apám tehát elkotródott és
még egy évig laktunk Wagnernénál, az őrült fiával együtt, aki tényleg nem
bántott minket. Aztán egy év múlva találtunk egy kis szobát, amiért valami
keveset fizettünk is. A kicsi, földes szobában egy búboskemence is volt. A
ház a betonos oldalon volt, ami azt jelentette, hogy hála a beton járdának ősztől tavaszig nem kellett cuppogó sárban járnunk. A betonos oldalon lakni
egyfajta társadalmi felemelkedést jelentett a nem betonos oldalhoz képest.
Azonkívül villany is volt, most már rádiót is hallgathattunk. A búboskemence
fűtése anyám feladata volt. Kora reggel fűtött be 3–4 kosár szalmával, amit
nyáron kerestünk meg az aratáskor. A befűtés egy órát vett ugyan igénybe,
mert a „szívonóval”, egy hosszú lapátszerű szerszámmal a parazsat mindig a
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kemence belső falához kellett tolni és megvárni, amíg a következő szalmaadag is izzik, de a meleg 24 óra hosszat egyenletesen áradt, pedig közben
többször szellőztettünk. Szüleim szerint a kemencés fűtés a legjobb fűtés,
amit el lehet képzelni. Kár, hogy azóta a legtöbb helyen lebontották a kemencéket és áttértek az olajfűtésre. A kemencében remek pogácsát lehetett sütni,
bablevest főzni. Este üldögéltünk a padkán (ha ugyan volt ott hely, mert legtöbbször vendégek ültek ott, olyan öreg kitelepítettek, akik nem tudtak fűteni,
vagy mert nem értettek hozzá, vagy mert nem volt rá pénzük.) Asztalt apám
ácsolt, így asztalunk is volt. Az alatt aludtam én a matracokon. Eleinte hetenként, később ritkábban jöttek a rendőrök esténként ellenőrizni, hogy nem
szöktünk-e meg. Megszámoltak bennünket s kérdezték, hogy hol a negyedik.
„Itt vagyok” – szóltam ki az asztal alól, mire általában zseblámpával belevilágítottak a szemembe. Néha apámat felszólították, hogy keljen fel, öltözzön fel
és menjen velük. Sose tudtuk, hogy internálótáborba viszik-e vagy az Andrássy útra, de általában a saroknál elengedték és pár perc múlva hazajött.
Házigazdánk, Komlódi András gazda és a felesége, kedves emberek voltak, ők laktak a szép nagy, tornácos házban. Velük lakott még lányuk és vejük, Kukouczki Mihály (aki csinos tót ember volt és nagyon szeretett olvasni)
meg a kislányuk, az 5 éves Icuka. No meg a dédi, az öreg Zsuzsa mama, akinek a kis szobájában (a keresztépületben) laktunk mi. Az udvaron virágok
voltak, mellettünk egy tároló féle helyiség, amiben szénát tároltak.
Már a megérkezésünk utáni második napon jelentkeztünk munkára. Vontatóval vittek ki Hosszútelekre aratni. Városi emberek lévén, a legtöbb kitelepített egyáltalán nem értett a mezőgazdasági munkához. Eleinte az öltözetük
is alkalmatlan volt erre, főleg a férfiaké. Volt, aki vadászruhában jött, volt,
aki pizsamában. De idővel azért megtanultuk a különféle mezőgazdasági
munkákat. Az első napokban történt, hogy egy csapat kitelepítettet Mezőberényből vittek ki a mezőre, a másik csapatot pedig a Berényhez közel eső
Hunyáról. A két társaság középen találkozott és tekintve, hogy az elmúlt
rendszer ekkor még csak 6 éve múlt el, a közelmúlt társasági szokásai még
éltek, a két csoport bemutatkozott egymásnak, a férfiak összecsapták a bokájukat, kezet csókoltak a hölgyeknek, voltak, akik ismerték egymást társaságból. Messziről nézve úgy tűnhetett, mintha egy különös táncot mutatnának be.
A parasztok elhűlve nézték. Mi ez? Egy másik kép, ami felötlik bennem: az
egyik kitelepített fiatalember lefeküdt egy boglya mellé, lábfejére szalmakalapot tett és hosszú lábát le-fel mozgatva, messziről úgy nézett ki, mintha
hajolgatna s dolgozna. Mondtuk neki, hogy ez fárasztóbb, mintha valóban
dolgozna. De ő csak megvetően ezt mondta: Ezeknek?
De általában az volt jellemző, hogy mindenki rendesen dolgozott, hisz
meg kellett élnünk. Én aztán elszegődtem vízhordónak. Ez nem volt könnyű
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hivatal, mert két kantát (a kannát ott kantának hívták) kellett vinni, ami 8-8
liter vizet jelentett. Ezt a tanyától nagyon messzire kellett kivinni, oda, ahol
az aratás, vagy ha más munka volt, a kapálás épp tartott és a nagy hőségben a
két kanna víz bizony nagyon hamar elfogyott. A kantatetőből ittak az emberek, mindegyik után kissé kilötyköltem (ez volt a mosogatás), de hamarosan
rájöttem, hogy ezzel sok víz fogy és bizony nagyon takarékosan „mosogattam”. Az évek során különféle mezőgazdasági munkákat végeztünk, én sem
voltam mindig vízhordó: kapáltunk, kukoricát törtünk, cukorrépát szedtünk, a
Kőrösparton fűzfáztunk. A fiúk vágták a füzet, mi lányok egy kétágú vason
áthúzva, hántottuk. Nagy kötegekbe kötöttük, vontatókkal szállították el.
Megalakítottuk a Wig-wam brigádot, amiben csak tinédzserek voltak. De volt
ötye brigád is. Emlékszem még az elején kivittek bennünket egy tanyára,
megmutatták, hogy hogyan kell kukoricát kapálni, hogy mindenki vegyen két
sort és úgy haladjon előre. Mellettem az öreg Fabinyiné kapált nagy ügyetlenül és raccsolva kérdezte tőlem. „Te kérrrlek szépen, hol van itt a
demarrrkációs vonal?” Persze nekem fogalmam se volt, hogy mi a csuda lehet
az a demarkációs vonal, de láttam, hogy olyan ügyetlen szegény, hogy mondtam neki, hogy csak úgy kapirgáljon maga előtt, én majd viszem az ő második
sorát. Aztán kereste a „toálettet”. A tanyán nem értették, hogy mi az. Mondtam, hogy a WC. Ja az itt nincs – mondták. Menjen a kukoricásba… Ezt meg
ő nem értette tisztán. De aztán ő is belejött a dolgokba.
Dolgoztunk kőműveseknél is. Emlékszem, hogy egyszer néhány hétig egy
tyúkfarmot építettünk. Kávássyné, aki idős urával és 3 éves kislányával volt
kitelepítve, csinos fiatalasszony volt. Az egyik kőműves szemet vetett rá, de
csak odáig merészkedett az udvarlásban, hogy sokszor megcsinálta helyette a
nehezebb munkát. Egyik reggel egy villára tűzött szilvás-gombóccal kínálta.
Nagyon irigyeltük kiemelkedő helyzetéért. Munka közben az asszonyok régi
bálokról, a letűnt kor társasági életéről beszélgettek. Meséli ez a Kávássyné,
hogy milyen báli ruhája volt a mit tudom én milyen bálon. „És kitől tetszett
kölcsönkérni?” – kérdeztem. A felnőttek nevettek, hogy mi akkori gyerekek
már el sem tudtuk képzelni, hogy valakinek lehet saját báli ruhája. A férfiak
között emlékszem egy katonatisztre, aki zeneileg művelt volt s a „Ki nyer
ma?” rádióműsor „elődjeként” mindig találós kérdéseket tett fel. Elfütyült
egy-egy dallamot és ki kellett találni, hogy milyen zenedarabból való. Egyszer nagy büszkeségemre Wagner Lohengrinjeből eltaláltam az Elza álma c.
áriát, amit többször hallottam anyámtól. Wagnert nem „á”-val, hanem „a”val mondtam, ahogy a svábok között gyakori Wagner nevet a berényiek ejtették. Ezen jót nevettek a felnőttek. Amilyen hiú voltam, nagyot nőttem a saját
szememben, hogy íme megnevettetem az okos felnőtteket.
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A 8. osztályt Berényben végeztem. Az osztályban heten voltunk kitelepítettek. A helybeliek minket csak pestieknek hívtak. Soha nem találkoztam
ellenségeskedéssel sem a gyerekek sem a felnőttek részéről. Egyszer ugyan az
idős énektanár adott nekem egy nyaklevest, mert az első padban ültem és én
estem kézre. Az osztály hangoskodott, amikor a tanár belépett és így intett
minket rendre. Én speciell akkor nem is kiabáltam, hanem épp olvastam. Otthon duzzogtam, hogy milyen igazságtalanság ért, de apám mondta, hogy lehet, hogy ki van adva a tanároknak, hogy a kitelepítettekkel bánjanak egy
kicsit durvábban. Semmi bajom sem lett ettől a pofontól, az öreg tanárnak
pedig talán szerzett egy jó pontot és ezért nem fogják kitenni. Ez okos magyarázat volt s ebben meg lehetett nyugodni. A tanárok azért nem osztályoztak le
bennünket, ha jól feleltünk, mi is megkaptuk az ötöst.
Egy délelőtt tornaóránk volt a lányok tornatermében (szép, városias iskolánk volt: 2 épület összeépítve, a leányiskola épülete és a fiúiskola épülete.)
Bejön az igazgató a tornaterembe, mindnyájan tornaruhában voltunk és
mondja, hogy a pestiek lépjenek ki. Átvitt bennünket a fiúiskola tornatermébe. A fiúk is és mi is tornadresszben bámultuk egymást. Az igazgató a fiúknak megparancsolta, hogy üljenek körbe a fal mellé, minket pedig beállított a
középre és valami olyasmit mondott, hogy „jól nézzétek meg magatoknak
ezeket az osztályellenségeket, akik amíg ti és szüleitek kint a mezőn izzadva
dolgoznak, ezek a Váci utcán sétálnak.” Meg még ehhez hasonló baromságokat mondott a fiúknak, akik vigyorogtak, röhögtek rajtunk, mi meg ott álltunk
leforrázva, megalázva. Egyikünk elkezdett sírni, mondtam neki halkan, hogy
„ne sírj te hülye, ezen inkább nevetni kellene.” Amíg záporozott ránk a sok
szitok, megkérdeztem halkan a mellettem álló Némethy Orsit: „te tudod, hogy
hol van a Váci utca?” Én tudniillik budai gyerek lévén nemigen jártam még a
Váci utcában. De ezen az eseten kívül nem emlékszem különösebb megaláztatásra. Osztályfőnökünk a „kisruszki” volt, aki oroszt tanított és nemrég mesélte, hogy csak néhány leckével járt előttünk. De ő is és a többi tanárunk is
jól bánt velünk és jól tanítottak. A 8. osztály elvégzése után írásban jelentkeztem a békési gimnáziumba, ahonnan azt a választ kaptam, hogy „Ön, mint a
nép ellensége a Magyar Népköztársaság minden közép- és felsőfokú tanintézményéből ki van tiltva ilyen és ilyen paragrafus alapján.” Körülbelül így
hangzott a levél és engem büszkeség töltött el, hogy 14 éves koromban már
„önöznek”. Mindenesetre néhányan megvettük az I. gimnázium könyveit és a
Lónyay utcai gimnázium egy volt latintanárához (akit tábornok apja miatt telepítettek ki) jártunk tanulni hét végén vagy a téli napokon, amikor nem
volt munkánk, csak hogy ne maradjunk egészen tudatlanok. Egyszer a mi gazdánk családja legidősebb tagja, Zsuzsa mama, beült hozzánk a búbos kemence
mellé, látva könyveim címét (kémia, fizika, biológia, matematika) rosszallólag
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jegyezte meg, hogy „miféle „kumenista” dolgokat tanulsz te itten?” A Csonka
gépgyáros unokájával, Csonka Jánossal tanultam együtt. Nálam idősebb, nagyon okos fiú volt. (56 után Kanadába disszidált és megérkezése után nem
sokkal egy síbalesetben meghalt). Jó barátnőim voltak a már említett
Jalsoviczky Ida, Kuún Lulu osztálytársam, Jármy Zsuzsi. Egyszer Lulu elhozta Gabi nevű 5 éves kishúgát hozzánk, aki a mi házigazdáink Icuka nevű kis
unokájával volt egyidős és a gyerekek jól játszottak. Egyszer csak arra leszünk figyelmesek, hogy Icuka azt mondja: „Én tót vagyok, te mi vagy?”
Gabika egy pillanatig gondolkodik: „Én úri” – azt hitte, hogy az is egy nemzetiség, mint a berényi tótok meg németek. Biztos sokszor hallotta, hogy úri
kislány ezt nem csinálja, azt nem csinálja és ebből gondolta, hogy ő nem tót,
nem német, hanem úri nemzetiségű. Egy nagyon kedves, művelt kitelepített
asszonytól, Sibelka Arturné Lili nénitől tanultunk angolul. Én már ötödikes
koromban tanultam egy évig angolul, úgyhogy szerettem ezeket az órákat.
Lili nénit szüleivel – akik nem sokkal ezelőtt jöttek vissza Auschwitzből – és
anyósával együtt telepítették ki, férje és bátyja koncentrációs táborban voltak
(talán Recsken). Olyan dolgokra emlékszem, hogy a már emlegetett Petri
család az aránylag közeli Békéscsabán lakott. A felnőttek nem mertek meglátogatni bennünket (a férfi állatorvos volt és féltette az állását, akkoriban mi
törvényen kívüliek voltunk és kellemetlenséget okozhatott volna neki, ha
meglátogat minket), hanem a nagyon csinos gimnazista lányukat, Juditot,
küldték el hozzánk egy két kilós kenyérrel. Micsoda öröm volt az akkor, hisz
a kenyér hiány-cikk volt, és ha éppen volt szállítás, órákig kellett érte sorba
állni. Az is előfordult nem egyszer, hogy a boltos időnként elkiáltotta magát:
„pestiek a sor végére!” Egy napon nagy öröm ért, mert a budai közösségből
meglátogatott bennünket Anni néni, aki harmadik gyerekét várta, és mint
terhes kismama nem félt eljönni hozzánk, remélve, hogy a kismamákat nem
bántják. Nekem lelki vezetőm volt, leveleztünk is, és persze nagy öröm volt,
hogy eljött. Egyszer meg Nagy Évi állított be látogatóba a közösségből. Neki is
nagyon örültünk. Neki Csanakyné volt a berényi kitelepített rokona, őt jött
meglátogatni, és persze minket is. Csanakynéval együtt is dolgoztunk és nagyon szerettem vele beszélgetni, pedig a lányai idősebbek voltak, mint én.
Mindhárman dolgoztunk (apám vasbetonszerelő volt egy építkezésen, télen pedig kitalálta, hogy járta a tanyákat és házakat, ahol disznóölés volt (engedélyezett!!, mertha nem, elhurcolták a gazdát), és fenőkővel élesítette a
késeket. Természetben kapott ezt-azt. Ahány tojással jött haza, annyit kukorékolt. Mondtam neki, hogy a tojást nem a kakas tojja, azt mondta, tudja, de
kotkodácsolni nem tud. Édesanyával néha együtt dolgoztunk. 1953-ban, amikor már „felszabadultunk”, ősszel még elmentünk kukoricát törni és amit ott
kerestünk, abból a pénzből költöztünk fel a Pest melletti Kistarcsára. De
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előbb még sok minden történt. Dolgoztam rizsföldön is, vízben állva, meg
gyapotot szedtünk, ami jó derék-munka volt. A legjobban a Kőrös mellett
szerettem dolgozni, mert akkor a déli pihenő időben jókat úsztunk a folyóban.
Egyszer kimentettünk egy tehenet, ami a másik, löszös partfalról belecsúszott
a folyóba. Rángattuk a szarvánál fogva, de amint talajt érzett a lába alatt, fogta magát, megfordult és mélyen visszaúszott a folyóba. Na, azután soha többé
nem mentettünk tehenet… Volt, hogy úgy úsztunk át a Kőrösön, hogy egyik
kezünkben a kapa, a szandálunk és a sortunk, és csak a másikkal tempóztunk.
Ezzel megspóroltunk néhány kilométert a hídig. A wig-wam brigád egyik
jeles tagja Farnek Laci volt, aki már 18 éves nagyfiú volt, és a mi szemünkben nagyon művelt, mert ebédidőben egy kockás papírlapra lerajzolta a párizsi Notre Dame-ot és ezzel nekem nagyon imponált. Neki volt biciklije és
volt egy idő, amikor értem jött és úgy vitt ki az 5–6 km-re lévő Kőröshöz.
Szegény nagyon zihált, mert hosszú, sovány fiú volt, én meg nem túl sovány,
de azért győzte. Aztán feltörtem, mert apám öccse küldött nekem egy elég
régi, de azért használható biciklit és attól kezdve nagy úr voltam – nem kellett
gyalog járnom a munkába. A Körös-parti munka során, amikor csak mi fiatalok voltunk egymás között, rengeteget beszélgettünk, tervezgettünk, hogy ha
majd egyszer így meg úgy…. Arra is emlékszem, hogy majdnem mindenki
élesztőpástétom kenyeret hozott magával enni. Néha elcseréltük egymással,
hátha a másiké jobb. Miután valamire mindig és mindenütt fel kell vágni, itt
arra vágtunk fel, hogy ki milyen szegény, kinek jut már csak víz tej helyett az
élesztőpástétomba. (Különben ez egy elég ízletes étek volt, hagymával, élesztőből.) Talán azt gondoltuk, hogy ki minél szegényebb, annál előkelőbb? Már
nem emlékszem. Otthon én voltam a vízhordó. Amikor egész napos munka és
5–6 km gyaloglás után (a biciklis idő előtt) hazaérkeztem, fogtam a két kantát
és elmentem a három sarokra lévő artézi kútra vízért. Ez lágy víz volt, ezzel
főztünk, az ihatatlan vízű kútban történt hűtés után ezt ittuk, és ebben is mosakodtunk. Vasárnaponként apámmal a katolikus templomba jártunk misére,
bibliaórára pedig anyámmal Kun-Kaiser József, német evangélikus lelkészékhez. Kató néni, a lelkész fiatal felesége nagyon kedves asszony volt. Nemkülönben a lelkész is. Nagyanyám vitte a háztartást, általában meleg vacsorával
várt. Egyszer előre megfőzte a szilvás gombócot az egész családnak, 32 darabot, és elment az egyik barátnőjéhez azzal, hogy mi úgyis csak estefelé érkezünk haza. Miután közben elkezdett esni az eső, én hamarabb hazajöttem az
építkezésről (ahol téglát hordtam), mert a kőművesek esőben nem dolgoznak.
Farkaséhes voltam és befaltam mind a 32 (elég kicsi) szilvás gombócot. Azt
hittem, van még. De nem volt. Amikor nagyanyám hazajött, majdnem sírva
fakadt. Pozsonyi lévén, gyakran használt német kifejezéseket és azt mondta,
hogy „ein Vielfrass wird nicht geboren, sondern erzogen” (a nagyevő nem
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annak születik, hanem arra nevelik.) De hát egész nap nehéz fizikai munkát
végeztem, 15 éves voltam és az összes gombócot fölfaltam. Még ma is szégyellem magam érte.
Még a legelején egyszer jön haza nagyanyám a betonos járdán és vele
szembe jön egy szintén pesti idős hölgy (nagyanyám 75 éves volt ekkor).
Elmennek egymás mellett, de mindketten visszafordulnak. Bemutatkoznak
egymásnak, asszonynevük nem mond semmit a számukra, de mindketten
emlékeznek rá, hogy egyszer nagyon régen már találkoztak. Akkor az egyik
megmondja a lány nevét, és a másik nevetve borul a nyakába: 14 éves koruk
óta nem látták egymást, de addig nagyon jó barátnők voltak, szomszédok,
szomszédos földbirtokosok voltak a szüleik Pozsony megyében, osztálytársak
is voltak. De egyszer valami fiún összevesztek és soha többé nem látták egymást. Dorogi Sámuelné volt az idős hölgy, férje tábornok volt, aki már
1938-ban meghalt, (azért az öregasszonyt kitelepítették). Gyereke nem volt,
nyugdíját megvonták és gyakorlatilag nem volt miből élnie. Nagyon gondozott, finom öreg hölgy volt, egyáltalán nem panaszkodott. De hát már túl öreg
volt ahhoz, hogy eljárjon dolgozni. Anyám még két másik kitelepített aszszonnyal megszervezte, hogy az ilyen egyedülálló, dolgozni nem tudó, jövedelem nélküli öregeknek felváltva vittek ebédet és az illetők házigazdáival
megbeszélték, hogy azok adnak reggelit és vacsorát, ezért gyűjtést rendeztek
a kitelepítettek egymás között és valamit fizettek a gazdáknak. Persze volt
olyan, aki nem fogadta el. Nagymamám újra megtalált öreg barátnője gyakran
jött el hozzánk, mindenre pontosan emlékeztek, csak arra nem, hogy ki volt
az a fiú, aki miatt egy életre összevesztek.
Egyszer ezt az öreg tábornoknét behívták a tanácsházára békekölcsönt jegyezni. A tanács-elnök, egy mini Sztálin, kegyetlen, goromba fráter, mondja
neki, hogy jegyezzen 500 Ft-ot. „Nincs jövedelmem, nincs nyugdíjam, nincs
gyerekem, miből fizessem ki?” „Jegyezz, vén kurva, különben lerugdallak a
pincébe!” Mire Klári néni: „Nem kell engem lerugdalni, lemegyek magam is”
– és szépen letipeg az emeletről, le egészen a pincéig. Ott állatták egész nap
(lehet, hogy közben le is ülhetett a földre), aztán estefelé elengedték. Nem
bántották.
A már említett Farnek Laci anyjával és négy kisebb testvérével volt kitelepítve. Anyja és ő tartották el a családot, a többi gyerek még túl fiatal volt a
munkához. Apjuk Recsken ült. Ezt a fiút is behívták békekölcsönt jegyezni.
Mondta, hogy így is majdnem éheznek, ő nem tud egy fillért sem adni. Erre
úgy megverték, a haját úgy kitépték, hogy még egy év múlva is a kezében
maradt egy csomó haj, ha végigsimított a fején. De ő sem jegyzett. Az egyik
kitelepítettet kórházba kellett szállítani, mert a szadista tanácselnök lerúgta
a veséjét. Itt viszont rajta-vesztett az elnök, mert az illető veje Budapesten
166

befolyásos ember volt, kapcsolatai voltak a párthoz is, és nagy baja lett a tanácselnöknek. Nem emlékszem már, hogy mi történt vele, hogy elhelyeztéke. Jóval később hallottam, hogy a pesti Blaha Lujza téren koldult, egy berényi
felismerte.
Munkakönyvet szerzünk
Amikor betöltöttük a 14. évünket, a 8. osztály elvégzése után, Kuún Lulu
barátnőmmel elhatároztuk, hogy bemegyünk Békéscsabára munkakönyvért,
mert voltak olyan munkahelyek, ahol anélkül nem lehetett dolgozni. Viszont
nekünk szigorúan tilos volt elhagyni Mezőberényt. Így egyik nap csatlakoztunk a Berényből Csabára utazó gimnazistákhoz, mintha mi is azok lennénk
és Csabán elmentünk a tanácsházára. Ott szerencsénkre egy nagyon jóindulatú tisztviselőhöz kerültünk, aki egész biztosan átlátta a helyzetet és tudta,
hogy kitelepítettek vagyunk, de nem kérdezte, és mind a kettőnknek kiállította
a munkakönyvet (ma is megvan). Amikor délután hazaértünk és otthon elmeséltük, megfagyott a levegő. Apám elsápadt és csak annyit mondott, hogy
felelőtlenek vagyunk, mindkettőjüket, őt is és Lulu apját is (aki tetejében még
gróf is volt), azonnal internálták volna, ha kiderül, hogy megszöktünk Mezőberényből. De hát nem derült ki és nagyon boldogok voltunk a munkakönyvünkkel. Azon a télen én voltam az egyedüli, aki dolgozott (valami gubót
vagy mit fejtettünk) és ezt munkakönyvvel tehettem csak. Apámnak biztosan
rossz érzés lehetett, hogy a 14 éves lánya tartja el a családot. Bár ez azért nem
egészen így volt, mert ő is járt késeket fenni – ami viszont nem túl sokat hozott a konyhára, mert a parasztok szegények voltak és a hatóságok csak itt-ott
engedélyezték a disznóvágást. Megélhetésünkhöz az is hozzájárult, hogy a
budavári közösség megszervezte, hogy számunkra ismeretlen vidéki testvérek
küldjenek nekünk csomagot. Mindig nagy öröm volt egy-egy ilyen élelmiszercsomag. No meg a volt társbérlőtől is jött csomag. 1951 karácsonyán
olyan rengeteg csomag érkezett a több száz pesti család részére, hogy ki kellett bővíteni a postahivatalt.
Budapestről mintegy 14.000 embert telepítettek ki és ebből kb. 1200-at
Mezőberénybe. Ez volt az a Békés megyei nagyközség, ahová a legtöbb embert telepítettek ki. Általában volt földbirtokosokat, egy-két arisztokratát,
miniszteriális embereket, katonatiszteket, a volt középosztály képviselőit
fosztották meg otthonuktól, javaiktól, egszisztenciájuktól.
Húsz éves bátyám nem volt velünk együtt a kitelepítésben, mert „muszos”
(munkaszolgálatos) katona idejét töltötte (két évet?) Baján. A kommunisták
bevezették ezt a szolgálatot, a háború előtti munkaszolgálat mintájára, amikor
zsidókat vittek munkaszolgálatra. Az 50-es években kulákok, volt középosz167

tálybeliek és egyáltalán az osztályellenség fiait vitték el. Bátyám ott egyszer
egy kimenőn megismerkedett egy bajai kofának a lányával, aki nagyon rendes
volt hozzá az alatt az egy év alatt, amíg a „musz” -on belül börtönbe zárták,
(élelmiszert vitt be neki a börtönbe), s így mikor letelt bátyám muszos ideje,
eljegyezte a leányzót és el is hozta hozzánk Mezőberénybe. Bálint azért került
börtönbe, mert egyszer, amikor egy tanyára voltak kivezényelve, a tanya körül legelésző lovak közül az egyikre felpattant (gyerekkora óta remek lovas
volt, hisz méntelepen nőtt föl) és kicsit nyargalászott a tanya körül. Az őrmester megkérdezte tőle, hogy honnan tud ilyen jól lovagolni, szőrén megülni a
lovat. Bátyám, bár becsületes fiú volt, egyáltalán nem volt hazudós, mégsem
merte bevallani, hogy milyen minőségben élt ő méntelepen és azt mondta,
hogy lovász volt. Persze azonnal kiderült, hogy ez nem volt igaz és ezért egy
évi fogházra ítélték. Később mesélte, hogy ott sok kulák-fiú volt és azok viselték a legnehezebben a fogságot. Sokan öngyilkosok lettek, például összetörték az alumínium kanalat és lenyelték. Bátyám szerint a fogságot általában
a vallásosak és a nagyon műveltek viselték el a legjobban.
Nagyanyám, aki egy elszegényedett dzsentri-lány és talán ezért kissé
sznob is volt, egy este, amikor mind a négyen ott ültünk a kis földes szobában
az asztal körül, felsóhajtott, hogy bezzeg G. (egy unokatestvérünk) a Gótai
Almanach szerint tudott nősülni… Mire apám (aki egyáltalán nem volt sznob)
megjegyezte: „Bálint meg a kincses kalendárium szerint”. Ezen jót nevettünk.
Bár szegény fiút, amint meg volt az esküvő és beköltöztek a budapesti albérletbe, ifjú felesége elhagyta, beadta a válópert, felhozatta Pestre bajai barátját
és később hozzá is ment. Bevallotta bátyámnak, hogy az egész házasság csak
arra kellett nekik, hogy budapesti lakhatási jogot szerezzenek ilyen joggal
rendelkező bátyám révén. Akkoriban, ha valaki nem volt eleve budapesti
lakos, legalább 5 évig kellett ahhoz Budapesten dolgoznia, hogy jogot szerezzen az ittlakásra. Úgyhogy a kincses kalendárium nem ütött be, bár később a
gótaiak is elváltak…
76 éves nagyanyám már Budapesten sem volt egészséges, és itt szinte orvosi segítség nélkül volt, kivizsgálásra nem mehetett, hisz nem hagyhatta el a
község határát. Egy kitelepített földbirtokos (ha jól emlékszem Scheftsik volt
a neve), akinek ugyan volt orvosi diplomája, de sohasem praktizált, és ott
Berényben mélyedt bele újból régi orvosi könyveibe, ő járt el nagymamához
és próbálta szívkoszorú érelmeszesedését gyógyítani. Hogy volt-e egyáltalán
és ha igen, honnan, orvosság, azt már nem tudom. Nagyanyám 1953 márciusában meghalt. Haldoklása néhány napig tartott. Arra az időre házigazdánk
megengedte, hogy náluk aludjak fent a házban, mert még csak 15 éves voltam
és nagyon féltem nagyanyám halálhörgésétől. Apám a pici földes szobában
lakott együtt nagyanyámmal, aki az anyósa volt, de soha semmi nézeteltérés
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nem volt közöttük, mindig nagyon jóban voltak. Nagyanyámnak nagy temetése volt, egyike volt az első kitelepített halottaknak, így rengetegen jöttek el.
Komlódi András bácsiék megengedték, hogy a ház tornácán ravatalozzák fel,
Kun Kaiser József evangélikus lelkész ott az udvaron búcsúztatta. Az udvar
feketéllett a tömegtől. Szegény jó kis sznob nagymamám örült volna, ha tudja, mennyi volt miniszteri tanácsos (sőt egy miniszter is, Gyulay Tibor bácsi,
akitől szintén tanultam angolul), és magas rangú katonatiszt vett részt a temetésén. A temetés körül bonyodalmak adódtak, mert a hatóságok nem engedélyezték a temetést a községi temetőbe, csak a felhagyott német temetőbe,
annak a szélén, a kukoricás mellett. Ez még nem lett volna olyan nagy baj. A
baj ott kezdődött, hogy semmiféle kocsit nem adtak, illetve nem lehetett szerezni. A kulákoktól minden kocsit, lovat elvettek, a TSZ és az állami gazdaság nem adott ilyen törvényen kívüli személy temetéséhez fuvart, egyszerűen
nem lehetett kocsit felhajtani a temetéshez és a német temető nagyon messze
volt tőlünk. A tanácsházán azt mondták, hogy „vigyétek ki taligán”. Hát ezt a
csúfságot azért már nem akarták elfogadni a szüleim és anyám valahogy (de
hogy honnan, azt nem tudom, kár hogy már nem kérdezhetem meg tőle) szerzett egy stráfkocsit egy lóval és így kísérhettük ki a temetőbe szegény nagymamát, aki már az első világháború után a Felvidékről menekült, aztán 1944ben Erdélyből egész Bajorországig, végül pedig kitelepítették. De hogy miért
kellett Magyarországon a XX. században egy háziasszonyt, egy kisembert
ennyit üldözni?
Nagyanyám sírja Mezőberényben van, nagyapámé Csabdin, a bátyámé
Lausanneban, szüleimé Budapesten, nagybátyámé Ausztriában. Jól szétszóródtunk, mint annyi meg annyi magyar család!
Gyertyánffy Ágnes

A nagytatám elvesztése
Majdnem minden gyerek életében fontos szerepet töltenek be a nagyszülők.
Velük nőnek fel, tőlük tanulnak meg bizonyos dolgokat és ezáltal egyfajta
kötődés alakul ki köztük. Ez velem sem volt másképp. A nagytatámmal nagyon jó kapcsolatom volt. Mikor kisebb voltam állandóan együtt játszottunk,
énekeltünk, volt, hogy kisebb ajándékokkal lepett meg, én pedig mindig nagyon vártam azt, hogy végre mehessek hozzá.
Sajnos, sok időt nem tölthettem vele, ugyanis tíz évvel ezelőtt agydaganatot állapítottak meg nála az orvosok, melyet műteni kellett. Én akkor még
négyévesen nem igazán tudtam felfogni mi történik körülöttem… Annyit
tudtam, hogy nagypapa kórházban van és várni kell. Kétségbe voltam esve és
állandóan arra gondoltam, hogy mi lesz, ha többet nem nem jön ki onnan?
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Szerencsére, ez nem így történt. Az első műtét után minden rendben volt, tata
is jobban lett és visszaállt az élet a régi kerékvágásba.
Amikor azonban újra elmentek vizsgálatra, kiderült, hogy a daganat kiújult
és újra műteni kell. Mivel mindenki nagyon zaklatott lett a hír hallatán, én is
kezdtem igazán rosszul érezni magam és egyre inkább aggódtam miatta. A
második műtétet is túlélte, viszont itt már végleg elpattant valami. Hónapról
hónapra, évről évre legyengült és folyamatosan épült le az agya is. Annyira
rossz lett az állapota, hogy már anyut, sőt mamát sem ismerte meg, viszont
engem egyes-egyedül mindig felismert és mindenre emlékezett, amit együtt
csináltunk régen. Ez olykor könnyeket csalt a szemembe, láttam azt, ahogyan
egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerül és nincs mit tenni, csak elfogadni
és együtt élni a gondolattal, hogy soha nem lesz már olyan, mint volt régen.
Ez így ment nyolc éven keresztül…
Két évvel ezelőtt, egy este valami megváltozott és egy dolgot soha nem
tudok megbocsátani magamnak… Valaki kopogtatott az ajtón és benyitott. Az
unokatestvérem volt, azt mondta, hogy anyut keresi. Anyu pedig pár perc
múlva el is ment. Ezalatt én ültem a szobámban és a telefonomat bújtam,
ahelyett, hogy megnéztem volna mi történt. Egy óra elteltével kezdett boszszantó lenni, hogy anyu még mindig nincs itthon. Megkérdeztem aput, hogy
miért ment el, mire ő azt mondta, hogy „tata nincs jól és át kellett menjen
hozzá”. Nem ez volt az első eset, amikor tata rosszabbul érezte magát, ezért
túl sok figyelmet nem szenteltem ennek.
Mivel nagyon későn feküdtem le, reggel még álmosan átbaktattam anyuhoz és tata iránt érdeklődtem. Azt mondta, hogy „hívtak mentőt, de nem volt
már rá szükség…” Ekkor arra gondoltam, hogy bizonyára jobban lett és nem
kellett bevinni. De, azért visszakérdeztem. És ekkor tudtam meg, hogy meghalt… Megállt bennem az ütő… Ezt nem hiszem el… Ez csak egy rossz
álom! De sajnos nem volt az… Az ezt követő napok teljesen egybemosódtak… Arra emlékszem, hogy mindenki a sajnálatát fejezte ki, részvétet kívánt
és a családtagokon is látszott, hogy mindenki túl szeretne lenni a temetés
napján, hogy majd elfelejthessék az egészet és éljék tovább az életüket.
Általában ilyenkor az emberek arra szoktak gondolni, hogy amikor van
egy családi ünnep vagy egy bármilyen nagyobb rendezvény, akkor fogjuk
igazán érezni az elvesztett személy hiányát, pedig nem így van… A hétköznapi, megszokott dolgok egyszeri eltűnésével érezzük igazán azt, hogy mennyire
fontos szerepet játszott az életünkben és, hogy mennyire visszapörgetnénk csak
egy napra is az életet, hogy legalább még egyszer szólhassunk hozzá…
Most már hiába gondolom azt, hogy átmegyek tatához és majd beszélgetünk, hiába akarom megölelni, hiába akarom elmondani neki, hogy valójában
mennyire is szerettem őt, mert nem lehet, nincs többet…
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Nagyon sokáig emésztett a bűntudat és folyamatosan vádoltam magam
amiatt, hogy nem voltam vele akkor, amikor még megtehettem volna… Inkább bámultam a telefonon valami értelmetlen videót… Ennek legyőzését
egyedül kellett magamban lerendeznem… Úgy gondoltam, hogy ha elrontottam, akkor megérdemlem azt, hogy bántson a lelkiismeretem.
Azonban egy kis idő elteltével rá kellett jönnöm, hogy ezt nem mehet így
tovább, és beszéltem róla az egyik barátnőmnek, akit szintén ért ilyen tragédia. Ez segített abban, hogy tisztábban lássam a helyzetet. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mit tehetek még annak érdekében, hogy az önvád és a
gyász fájdalmai enyhüljenek. Ha bevillant újra és újra az a nap, próbáltam
arra gondolni, hogy tata sem szeretné, ha így látna, nem szeretné, hogy tönkre
tegyem magam emiatt. Volt, aki azt mondta, így jobb neki, meg hogy ez az
élet rendje, de ezektől semmi sem változott meg… Tisztában voltam vele,
hogy így van, de nem tudtam elfogadni… Vagy talán nem is akartam, de nem
volt más választás…
Tovább kell lépni, ezt kell tenni, még akkor is, ha olykor úgy érezzük,
hogy fojtogat a sírás és egyszerűen úgy gondoljuk, hogy soha nem leszünk
képesek teljesen túltenni magunkat rajta. Mert ez így van… Valójában soha
nem lehet elfelejteni egy embert igazán, akihez ténylegesen kötődtünk. De
meg kell próbálni mindent, folytatni kell az életet és együtt kell élni azzal a
gondolattal, hogy már nincs, bármennyire is fáj…
Györfi Kitti

Emlékszem
Emlékszem, hogy éjszakánként a haragtól verejtékezve berontottál a nagyszobába, ahol négyen aludtunk másfél ágyban, és ordítottad, hogy hozod a
mogyoróvesszőt, ha nem szűnünk meg viháncolni. Emlékszem a falra vetülő
rémséges árnyékra a sötét szobában, és az ólomsúlyú lépteidre, pedig sosem
voltál több hetven kilónál.
Nem emlékszem, hogy valaha hasznosítottad volna a mogyoróvesszőt a
fenyegetéseken túl, de emlékszem a ház oldalában növő mogyoróbokorra, és
hogy a fa szárát vizsgálva latolgattam, mennyire csípné a csattanása a csupasz
fenekemet.
Ha nálatok voltunk, büszkén lépdeltél végig Szamossályin – maroknyi falu
az ukrán-román határ mentén, itt éltél születésedtől fogva –, és fűnek-fának
elújságoltad, hogy hozzád meggyüttek a pulyák. Emlékszem, reggelente simára
borotválkoztál, sosem voltál szakállas vagy bajszos, mint más nagypapák.
Mi előbb ebédeltünk, mint te, mert nem fértünk mindnyájan az asztal köré.
A lócán ülve, meghatott csendben gyönyörködtél abban, ahogy kanalazzuk a
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forró húslevest, az örömünk laktatott jól téged. A mama levese sárgább volt
minden levesnél, az udvarán kapirgált tyúkjának húsa puhább volt minden
húsnál. A földből kirántott zsenge répával és kézzel gyúrt csigatésztával főtt
ételnek semmihez sem hasonlítható, Szamossályi íze volt. Míg a leves hűlt, az
öcsémmel a zsírfoltokat számláltuk a tetején, akárcsak Mátyás király a mesében.
Emlékszem, hogy a kertkapu előtt ácsorogva vártad az érkezésünket – ha
késett a vonatunk, akkor sötétedésig toporogtál a járdaszélen. Te voltál a jutalom a félnapos utazásért a tikkasztó, dohos vasúti kocsikban.
Nem öleltél vagy csókoltál, ám a verejtékeddel szerettél minket: a leszüretelt meggyel, ómával, a hajnalban megetetett csirkékkel és összeszedett tojásokkal. Emlékszem, mindig a kokas első kukorékolására keltél, talpon voltál,
míg mi feküdtünk, és sebes volt a tenyered.
Egyszer a biciklid hátuljára ültetve utaztattál át a falun, és az éhes kígyóként tekergő lánc bekebelezte a bokámat. Pityeregtem egy kicsit, majd egy
évtizedig kerültem a kerékpárokat utána.
Minden vasárnap elmentél a templomba – minket is erre neveltél –, az
ágyad melletti Bibliával keltél és feküdtél, és mikor az öcsémmel azon elmélkedtünk, hogy a tyúk létezett-e előbb vagy a tojás, akkor közbe szóltál, hogy a
tyúk, mert az Isten azt teremtette először.
Emlékszem, hogy fotókkal tapétáztátok ki a kredencet. A legidősebb és a
legifjabb unokáról többször annyi kép volt, mint rólunk, középsőkről. Már
tudom, ennek ez a rendje minden családban.
Emlékszem a húsvéti berzselt tojásokra, a főtt sonkára és foszlós kalácsra,
és az émelyítő pacsulikkal házról házra járós locsolkodásra, ennek tinálatok
sokkal tovább megmaradt a hagyománya, mint a fővárosban.
Emlékszem a falusi disznóvágások hangjára és szagára: zsibongás, csörömpölés, szánalmat keltő nyüszítés, ötven fokos szilvapálinka, zsír, sült vér,
lilahagyma.
Egyszer elkaptunk egy békát az utcavégi pocsolyában, cipősdobozba zártuk, de te szóltál, hogy engedjük szabadon. Igazad volt.
Emlékszem arra, mikor többé nem emlékeztél. A konyhában ültél mikor
megérkeztünk, és ijedten rohantál a mamához, hogy valamiféle emberek rontottak a házadba. Idegenek lettünk számodra, te pedig akaratlanul is
félemlékké-félidegenné váltál a mi szemünkben.
Emlékszem, többé nem jöttél a nagyszobába leteremteni minket, akárhogy
hangoskodtunk, így aztán némán maradtunk éjjelente.
Később a mama a kredenc fényképeivel tanítgatta neked a neveinket. Egyszer, egyetlen egyszer előhívtad emlékezetedből a legifjabb unoka nevét, és
mi mind tiszta szívvel örültünk az apró, becses diadalnak.
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Emlékszem, hogy elfelejtettél borotválkozni, már nem te szedted a megygyet, sem az ómát, és a mama könnyei túlsózták a tyúkhúslevest. Ám még
ekkor is a lócán ülve, némán gyönyörködtél a kanalazásunkban, pedig nem
sejtetted, hogy az unokáid vagyunk.
Akárhogy próbálom felidézni, nem tudom, mi volt az utolsó, amit nekem
mondtál, vagy te tőlem hallottál. Meglehet, nem valami magasztos vagy szívhez
szóló, csak egy hétköznapi „Szia, Sályipapa!” lehetett a hazaindulásunk előtt.
Emlékszem, mikor mi voltunk talpon, s te feküdtél: a nejlonharisnya édeskevés védelmet nyújtott azon a csontfagyasztó télen, dermedtté hűlt a lábam,
mire véget ért a hantolás a Szamossályi temetőben. Még mindig fáznak a
lábujjaim, ha visszaemlékezem.
Harka Sára

Hegedűszó… talán az élet
(ahogy édesapám a fogsága éveit mesélte)
A tábor lassan elcsendesedett. Csak a vaskos drótkerítés tövében ötven méterenként álló oszlopokon világítottak a lámpák. A hatalmas kapu is zárva, ahol
napközben ki- és bejártak a teherautók, vitték a foglyokat a vasutat építeni. A
kapu előtt két őrszem állt, nyakba vetett géppisztollyal, kezük a ravaszon,
hiszen foglyokat őriztek. Hadifoglyokat! Igaz most nem volt mozgás, csak az
őrtoronyban szolgálatot teljesítők topogtak fázósan. Tél volt. A tábort körülvevő pusztaságot vastag lepelként borította a hó. Itt a kerítésen belül már
minden csendes volt. A barakkokban sem égtek a villanyok, a mozgás is megszűnt. Csak néha-néha nyílt az ajtó és igyekezett valaki az ásott latrinához.
Tombolt a hasmenés. Ha valaki sűrűn nyitogatta az ajtót és igyekezett könnyíteni magán, a katonák megjegyezték egymás között: na, ez sem húzza már
sokáig. Mindennapos volt, hogy temettek. Ilyen volt akkor a hadifoglyok
élete. Hiszen nem mások ők, csak egy kis pont ebben a hatalmas verkliben,
ahol tulajdonképp mindenki fogoly. A legközelebbi település is kilométerekre
van a tábortól, amit csak a végeláthatatlan hómező vesz körül.
A barakkok között őrszemek sétálgattak, ügyelve arra, hogy ne történjen
semmi rendbontás. A hómező felől farkasüvöltés hallatszott, amire a tábor
kutyái hangos ugatással válaszoltak. Lehet, hogy így üdvözölték a korábbi
„testvért”, de az is lehet, hogy így adták tudtára: itt semmi keresnivalója.
Majd a beálló csendben valahonnan, halk hegedűszó hallatszott. Az őrszemek
megálltak és füleltek. Honnan jöhet ez a melódia. Az egyik katona nagy léptekkel elindult a távolabbi barakk felé. Közelebb érve megállt és hallgatózott.
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Igen! Ebből az épületből szűrődött ki a hang. Ahogy feltépte az ajtót csend
lett. Egy kattintás és a hatalmas terem a sötétségből a félhomályra váltott. A
terem közepén egy férfi állt, álla alatt a hegedűvel, de leeresztett vonóval. A
katonát elöntötte a düh. Odarontott a férfihoz és egy hatalmas pofont kevert le
neki, miközben azt ordította:
- Takarodó van te szemét, mi nem világos ebben, hogy kussolnotok kell?
Majd én kiverem belőled ezt a renitens magatartást – azzal már csattant is
az újabb hatalmas pofon.
A fogoly megtántorodott, majd lassan eldőlt, de előtte a priccsre dobta a hegedűt, hogy nehogy megsérüljön. Azután az arcához kapott. A katona odaugrott, felrántotta a földről és agyba-főbe verte. Látszott rajta, hogy élvezettel
végzi a „munkáját”, hiszen ez csak egy fogoly, aki nem vehető emberszámba.
Csak egy vonás a listán a létszám ellenőrzéskor. Az ütlegelt, behunyta a szemét. Csak ökölbe szorított kezén volt látható, hogy nincs kedvére ez a cselekmény, de tudta, ha visszaütne, már nem érné meg a reggelt. No meg a fizikai állapot sem volt meg a verekedéshez. Az itt eltöltött egy év rányomta
bélyegét. A katona abbahagyta az ütlegelést, mert mást gondolt. Végleg le
akart számolni még a lehetőségével is, hogy ez még egyszer előfordulhasson.
Odalépett a priccshez és a PPS (dobtáras szovjet géppisztoly) tusával akarta
porrá zúzni a hegedűt. Lendületet is vett, amikor egy éles hang ordított rá a
háta mögül:
- Állj! Katona hozzám!
A PPS megállt a levegőben, a gazdája hátranézett, de nem látta a félhomályban, hogy ki adta ki az utasítást. Lehet, gondolta: talán valamelyik barakkbeli
akarja őt kijátszani, hiszen ezek egyike másika már olyan jól beszélte a nyelvet, mint aki itt született. Többek között ez a renitens fogoly is, akit most meg
kell leckéztetni. A gondolatsor csak egy pillanatig tartott. Újra lendült a fegyver, hogy bevégezze a bosszút, de a hang most már közelről harsogott:
- Mit ugattam katona! Azt a parancsot adtam, hogy állj! Mi ebben az, amit
nem ért? – már csattant is egy hatalmas pofon, de most a parancsnak ellenszegülő arcán!
A katona döbbenten állt a tábor parancsnoka előtt, aki csak azért, hogy esetleg
el ne dőljön a másik arcára is mért egy hatalmas ütést. Mintegy nyomatékul,
hogy máskor a kapott parancsot azonnal és gondolkodás nélkül kell végrehajtani. A katona haptákba vágta magát és várta, hogy mi következik. A parancsnok lassan levette a kesztyűjét, majd leült a priccs szélére és kiadta az
utasítást:
- Jelentsen! Mi folyik itt?
- Parancsok elvtársnak jelentem, ez a fogoly megszegte a takarodó utáni
csendelőírást, mert hegedült. Ezzel a cselekménnyel nem biztosította a
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többieknek azt, hogy pihenjenek, hogy holnap újult erővel tudják építeni a
vasutat. Korábban már egyszer figyelmeztette Anton Antonovics tizedes. De
nem volt elég a rendreutasítás meg a két napi fejadag megvonás, ma újra
csak hegedült. Ráadásul takarodó után. Úgy gondoltam ez nem helyénvaló.
A katona feszes vigyázzban várta, hogy a parancsnok mit fog mondani. Szíve
szerint a megaláztatásért azt kívánta volna, hogy vigye ki a renitenst és lője
bele a latrinába. Meg is tette volna, ha parancsot kap rá, hiszen azt a két
pofont – amit miatta kapott – nem lehet elfelejteni.
A parancsnok cigarettát vett elő és rágyújtott. A mahorka kaparó füstje betöltötte a környezetet. Lassan szívta le a füstöt, majd hosszan fújta ki, egyenesen
a fogoly arcába. Nem szólt egy szót sem, de látszott rajta, hogy gondolkodik.
Mikor elszívta a cigarettát, a csikket a padlóra dobta és eltaposta. Majd ezek
holnap feltakarítják. Hiszen másra úgyse jók. Takarítani, meg vasutat építeni.
Csak hadifoglyok! De hiszen én is, mi is azok vagyunk. Itt az isten háta mögött.
- Te tudsz hegedülni? - fordult a fogolyhoz – akkor hegedülj! Hallani akarom, hogyan játszol… Mozogj már mintha élnél, mert, ha én noszogatlak
meg, annak nem fogsz örülni!
A fogoly lassan felvette a hegedűt. Végighúzta rajta a kezét, óvatosan, mintha
simogatná, vagy a port törölné le róla, majd az álla alá illesztette. Ráhelyezte
a vonót és a hegedű felsírt:
„Deres már a határ, őszül a vén betyár, rá se néz már, sohasem a fehérnép…”
Játszott. Az arcán látszott, hogy a lelke most nem itt van, hanem nagyon,
de nagyon távol a szeretteinél, a hazájában, s a szeme sarkából lassan legördült egy könnycsepp. Majd újabb nóta következett, majd újabb. A barakklakók is mind ültek már az ágyon és valaki halkan énekelte is az elhangzó nótát.
A parancsnok a priccs szélén ült, hallgatott. Újabb cigarettára gyújtott és gondolkodott. Mennyi szépség és mennyi keserűség van ezekben a dallamokban gondolta. Eszébe jutottak a boldog békeidők, a faluja, ahonnan bevonult katonának, ahol a balalajka dallamára oly sokat táncolt azzal a szőke lánnyal.
De közbeszólt a háború, a végtelen és embertelen harcok, a vereségek, viszszavonulások, aminek köszönheti, hogy most itt van, büntetésből. Az embereit
védve inkább visszavonult, átadva a terepet a túlerőben lévő németeknek. Csak
korábbi kitüntetéseinek köszönhette, hogy nem végezték ki, csak ide helyezték.
Ennek a tábornak lett a parancsnoka. Újra eltaposta a csikket, majd felállt.
- Fogd a hegedűdet és gyere velem. Te meg, – fordult a katonához – ha renitens magatartást tapasztalsz, előbb nekem jelentsd, csak a parancsomra
cselekedhetsz! Megértetted!
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A katona harsányan kiáltotta: értettem parancsnok elvtárs, kérek engedélyt
távozni. A parancsnok egy kézlegyintéssel jelezte, hogy mehet, de szólni egy
szót sem szólt csak elindult a kijárat felé. Az ajtóból még visszaszólt:
- Igyekezz – mondta a fogolynak – vegyél kabátot is, nehogy nekem idő
előtt megdögölj –, azzal kilépett az ajtón.
A fogoly felkapta a kabátot és a hegedűt, majd futólépésben követte. Egyenesen a parancsnoki épülethez vették az irányt. A szolgálatot teljesítő őrök elképedve nézték, ahogy a fogoly botladozik a tábor parancsnoka után a hóban,
kezében a hegedűvel.
A szobába, ahová beléptek, kellemes meleg uralkodott. Az asztalon, egy szakadozott szélű újságpapíron, egy darab szalonna árválkodott, mellette fekete
kenyér, meg egy pléhtányéron platnin sült burgonya. Látszott rajta, hogy kicsit tovább sütötték a kelleténél, mert a héja szinte el volt szenesedve. A fogoly nagyot nyelt. Majd még egyet. Hiszen két napig fejadag megvonáson
volt a hegedülés miatt, de muszáj volt tartani a lelket Janiban a barátjában és a
többi bajtársban. Haza kell, hogy menjünk - gondolta ilyenkor - mindegy,
hogy mikor, de haza kell mennünk. Nem dögölhetünk itt meg! Hegedült.
Csendben és halkan, de mégis meghallották, megbüntették. Már másodszor…
Nem azért mintha olyan jól bántak volna velük, hiszen a „menü” alig mutatott némi változást. Napi fejadag néhány szelet fekete kenyérből, délben
csalánlevesből állt. Jobb napokon talán volt benne egy kis marharépa is. Ha
netán még fagyott krumpli is került bele, hát az volt az álmok netovábbja. De
sokszor csak a csalán meg a lé jutott, mert az őrök, akik nem sokkal kaptak
jobb ellátást, már az ételosztás előtt kihalászták az ínycsiklandó répa vagy
krumpli darabokat. A foglyoknak maradt a „vitamindús” csalán. Hiszen itt
mindenki fogoly volt. Még az őrök is, akik nem akartak meghalni a harctéren,
nem akartak hősök lenni, csak élni akartak, mert várta őket is otthon a család.
Nekik ez jutott osztályrészül, hogy itt rohadhattak a foglyokkal együtt. Gyűlölték is őket kellőképpen, mintha ők tehettek volna mindenről.
- Éhes vagy? – kérdezte a parancsnok, látva, hogy a férfi nagyokat nyel –
Ha megígéred, hogy nem pofázod el a többieknek, ami itt történik, akkor
változtathatok a sorsodon egy kicsit. Sokat nem, mert mégis csak egy rohadt hadifogoly vagy, de úgy látom nem az a fajta, mint a többiek. Benned
van érzés. Mi voltál a hadseregedben? Tiszt?
- Jelentem nem voltam tiszt – jött a válasz tisztelettel, szemlesütve, ahogy
egy rendes fogolyhoz illik – a hadtápon teljesítettem szolgálatot, mint
gépkocsivezető. Szakaszvezetői rangig vittem, mikor fogságba estem.
- Kérdeztem, hogy éhes vagy-e, de nem válaszoltál, pedig tudom,
hogy nem lakhattál valami jól a csökkentett fejadagon. Mondjad bátran, ne
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kelljen fogóval kiszedni belőled minden mondatot – azzal feléje nyújtott
egy darab szalonnát, egy karéj kenyeret, no meg egy krumplit is, de kést
azt nem adott.
A fogoly mohón kapott az étel után. Tömte magába a kenyeret, hozzá a rágós
szalonnát, amit alig bírt elharapni, no meg a krumplit is. Meg sem pucolta,
csak úgy szenesen ette. Otthon talán időt szánt volna arra, hogy megpucolja,
de itt… nehogy elvegyék… hiszen adták… az övé… Nagyokat nyelt, de a
szalonnával nehezen boldogult. A parancsnok kivette a kezéből és felszeletelte, majd visszaadta, de a kést nem adta oda. Azután kapott még egy szelet
kenyeret, sőt egy pohárka vodkát is az evés után.
- Játssz! – mondta a parancsnok és végig dőlt az ágyon – honnan jöttél,
melyik országból?
- Magyar vagyok – jött a válasz – saját hazámban kerültem fogságba.
- Ha nem támadtatok volna meg bennünket, ma is ott élhetnél és nem lennél kiszolgáltatva kényre kedvre, hanem ölelhetnéd otthon az asszonyodat.
Van feleséged?
- Igen van. Fél évvel a fogságom előtt esküdtünk. Negyvenhárom karácsonyán!
- Gyerek?
- Gyerek az nincs, mert közvetlen az esküvő után be kellett vonulnom, így,
ha van is arról nem tudok.
- Ha mégis van, akkor lehet, hogy nem te vagy az apa?!
- Ez lehetetlen! Vár rám és én igyekszem életben maradni, mert várnak
otthon. Anyám és a nejem.
- No azért ilyen messzire ne gondolkodj! Hazamenni? Mindannyian szeretnénk, de míg a vasút el nem készül… újabb foglyok jönnek majd nemsokára… de minek is mondom el ezt neked, hisz te is egy mocskos náci
vagy, aki megtámadta a hazámat.
- Nem voltam és nem is vagyok náci, magyar vagyok! Kérek engedélyt
játszani!
A parancsnok cigarettára gyújtott. Az ujjai sárgák voltak a nikotintól, a fogai
szinte feketék. Mélyen leszívta a füstöt, majd lassan kifújta. De most csak úgy
a levegőbe. Nem vette célba a foglyot. Intett, hogy játsszon. Felsírt a hegedű
újra. „Kicsi fehér meszelt szoba, falon függő Mária kép…” A fogoly énekelte
is a nótát halkan, érzelmesen. Jó hangja lehetett valamikor, de most kicsit
ércesen hangzott. Mikor a nóta végére ért a parancsnok megkérdezte:
- Valami rendes orosz nótát nem tudsz? Olyat, amit én is tudnék dúdolni!
Szépek ezek a nóták, amiket játszol, de mégis idegenek. A Katyusát ismered?
- Igen – jött a válasz – ahol dolgoztam, volt egy ember, akinek orosz
nő volt a felesége. Még az első világháború után ismerkedtek össze és lett
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belőle házasság. Maruszjának hívták az asszonyt, ő énekelgette ezt a nótát,
ha az, amire én gondolok. De a szöveget én csak magyarul tudom.
- Hagy halljam!
A fogoly újra az álla alá fogta a hegedűt és játszani kezdett, majd énekelte is a
szöveget, magyarul:
„Almafának virágzik az ága
fújja parton a tavaszi szél
fűben sétál gyönyörű Katyusa
zöld mezőben édes dalra kél…”
A parancsnok arcán látszott, hogy ő is az emlékeiben élte meg ezeket a dallamokat. Eltűnt róla a szigorúság, egész emberi vonások uralták a csontos,
sovány arcot. Talán a régi békeidők emléke sírt fel benne is, amikor az a szőke lány…
- Mást is tudsz, vagy ez minden, amit népünk zenéjéből ismersz? – a kérdés váratlan volt, de a fogoly mintha készült volna.
Talán itt van az esélye a túlélésre. Talán egy kicsit könnyebb lehet, ha ennek a
kemény, megsavanyodott embernek egy kis örömet lop az életébe. Nem tudta,
de érezte, itt mindannyian foglyok vagyunk, ki ezért ki azért.
- Még ismerem a kalinkát, meg két olyan dalt, amit otthon még
Maruszjától hallottam. - válaszolta és már húzta is a nótákat egymás után.
A parancsnok közben újra cigarettára gyújtott, élvezettel, mintha csak ez az
öröm lenne manapság az életében, közben töltött magának vodkát és egy hajtókára megitta. Pedig lehetett vagy két deci. Ezt az embert itt kell tartanom,
mert legalább színt visz az életembe, ami egyébként sem valami fényes. Talán
még magammal vihetném a faluba is, szerenádozni, csak épp meg kell majd
vele tanítanom egy két nótát, amit az a barna asszony szeret. Megtehetem,
hiszen én vagyok a parancsnok.
- Igyál – mondta, amikor a nóta véget ért és a fogoly elé tolt egy tele pohár
vodkát – de mondanom sem kell ugye, hogy ami itt történt arról a többieknek nem beszélhetsz, mert alaposan megkeserülöd, ha kiderül. Márpedig
mindenütt vannak besúgók, még köztetek is. Már hallottam róla, hogy a
minap megbüntettek, de nem akartam beleavatkozni. De látom, hogy te jó
ember voltál, vagy talán még vagy is. Csak tudod a háború. Ezután, ha hívatlak azonnal gyere ide. A hegedű itt marad nálam, majd vigyázok rá, nehogy ennek a baromnak eszébe jusson, hogy összetörje.
A fogoly lassan felhajtotta a vodkát, hiszen a parancsnokkal ellenkezni nem
lehet, no meg megsérteni sem. Ha adnak, fogadd el… jutott eszébe a közmondás. Érezte, hogy az ital lassan szétárad az ereiben, kicsit szebbnek és
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talán jobbnak is érezte néhány pillanatra a világot. De a gyomra! A koplaláshoz szokott gyomornak ez már sok volt. Szalonna, kenyér, krumpli, no meg a
vodka… a lift beindult. Érezte, hogy ha nem mozdul, akkor…
- Parancsnok úr – mondta nyögve, hiszen ő nem elvtársozhatta, mert még
nagy vonalakban sem vallottak azonos elveket – nekem hánynom kell. Kérem, engedjen ki, mert nem szeretnék bajt.
- Őrség – kiáltotta a parancsnok és a szolgálatos őr azonnal ott termett –
kísérjétek a latrinához ezt a foglyot, majd, ha megkönnyebbült hozzátok
ide vissza. De bántódása nem essen, mert felkoncollak benneteket. Megértettétek?
Az ajtó előtt posztoló őrök közrefogták és a latrinához kísérték. Sajnálta a
kapott ételt, talán az italt is, de mit volt mit tenni. Talán nem rontott el mindent, talán a parancsnok megérti, hogy a koplalás miatt történt az egész…
Pedig milyen finom volt az a szalonna… A kenyér is más volt, bár ugyan
olyan fekete, mint az övék, de mégis, olyan igazi kenyér illata volt… Mikor
megkönnyebbült, az őrök visszakísérték a szobába. A füst már szinte teljesen
beborította a helyiséget, a csikkek halomba gyűltek az asztali tartóban.
- Máskor ne legyél ilyen mohó! Nem azért adtam az ételt, hogy a latrinát
etesd. Azt hittem ennél azért több eszed van. No de mindegy. Most menj,
aludj még valamennyit, mert a munka alól nem mentelek fel. Vigyázni
fognak rád, hogy ne történjen bajod, de csak ennyi. Ha hívatlak, akkor
meg szó nélkül jössz… Csak annyit mondhatsz a barakkodban, hogy egészen eddig hegedültél nekem. Megértetted?
A hegedűje a parancsnok szekrényébe került. Gondosan helyezte el a ruhák
között, hogy baja ne történjen a zeneszerszámnak. Intett, hogy mehet. Az
egyik őr visszakísérte a barakkba.
Mindenki aludt, kivéve Janit, aki örömmel fogadta!
- Már azt hittem soha nem engednek vissza. Mit kellett csinálnod ennyi
ideig? Nem történt semmi bajod? Attól tartottam, hogy a parancsnok kivégeztet. Mondj már valamit!
Nagyon fáradt vagyok – jött a válasz –, eddig hegedülnöm kellett, de most
visszajöhettem. De a hegedűmet elzárta a parancsnok. No, majd lesz valahogy! Aludjunk, mert mindjárt reggel van és holnap újra várnak a sínek…
Az élet egy kicsit tényleg könnyebb lett. Bár az építkezésen ugyanúgy kellett
dolgoznia, mint a többi fogolynak, de míg néha a társait pofonnal ösztönözték
a keményebb munkára, vagy épp a PPS fatusája volt a nevelőeszköz, addig rá
legfeljebb csúnyán néztek, vagy kiabáltak vele, de az utasítás az utasítás…
megszegni egyik őr sem merte. A parancsnok esténként, ha olyanja volt,
magához rendelte, olyankor kapott enni és néha inni is, és legalább a zene
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szárnyán kiszabadulhatott ebből az átkozott világból. Ahogy beköszöntött a jó
idő, időnként szerenádozni mentek a közeli faluba, egy barna asszonyhoz.
Amikor a hegedűszóra gyertya gyulladt az ablakban a parancsnok bement a
házba, ő pedig az ablak alatt húzta a nótákat. Magyarokat, oroszokat vegyesen, amíg ki nem jött a főnök, megkönnyebbülve. Akár meg is szökhetett
volna, hiszen a gépkocsit vezető kiskatona hátravetett fejjel aludt a sofőrülésben. De hova menjen! Hisz nem ismerte a környéket, meg a távolságok…
Azután visszakapta a hegedűjét és az őrség előtt a parancsnok kijelentette:
játszhat a barakkban is, de csak takarodóig. Ezért senki ne bántsa. Ha megtudja, hogy… itt egy rakás fenyegetés jött, és mindenki tudta, hogy nem csak
komolyan gondolja, de meg is teszi.
Lassan három éve, hogy itt volt. A bajtársak közül – akikkel együtt került a
táborba – néhányan átkeltek a nagy folyón túlra, Kharón a révész pedig fejpénzt sem kért a fuvarért. A legnagyobb veszteséget a tábor német foglyai
szenvedték. Talán itt akartak az őrök megfizetni a veszteségekért. Egy nyári
napon, ahogy visszatértek a táborba a munkáról, az őr egyenesen a parancsnokhoz kísérte.
- Mondhatnám, hogy van számodra egy jó hírem, de nem tudom, hogy
akarom-e azt, ami ebben a papírban áll? Össze kell állítanom és fel kell
terjesztenem azoknak a listáját, akiket úgy értékelek, hogy letöltötték a
büntetésüket és érdemesek arra, hogy hazamenjenek. Nem tudom, hogy
akarom-e, hogy elmenj innen. Bár megérdemelnéd, de ugyanakkor hiányozna nekem az a néhány kellemes óra, amit a hegedűddel okozol. Nem
volna kedved mégis itt maradni? Keresnék neked egy özvegyasszonyt és
legalább addig maradnál, amíg én is itt vagyok. Na, mit szólsz ehhez? A
válaszod talán hozzásegít a döntéshez!
A fogoly arcára kiült a döbbenet. Hazamehetne, de itt akarják tartani. Ennek
soha nem lesz vége? Istenem, add, hogy jobb belátásra térjen! Hiszen vár
otthon anyám és az asszonyom. Már így sem kaptak rólam hírt amióta elfogtak. Meddig kell még ezt csinálnom? Még hogy özvegyasszonyt? Van nekem
asszonyom! Van nekem hazám, oda vágyom! A szeme megtelt könnyel és
lassan legördült az arcán az első könnycsepp. Majd kitört belőle a zokogás, de
csak pár pillanatig. Nem szabad, nem lehet, hogy gyengének lássák, nem
szabad engedni, hogy érzelmileg is eltiporják, mert akkor ők győztek. Letörölte a könnyeket, majd egyenesen a parancsnok szemébe nézett. Úgy ahogy
egy férfi néz egy másik férfinek a szemébe. Egyenesen, nem rejtve az érzéseket. Mikor megszólalt már határozott volt, tudta mit akar, mit szeretne. Mert
az akarat itt nem sokat számított, legfeljebb a túlélésre adott esélyt.
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- Hazamegyek! Vár a családom! Kérem, adja meg nekem ezt a lehetőséget. Megszolgáltam!
- Nem ezt a választ vártam. Megértelek. Elmehetsz! Majd értesítelek a
döntésemről.
A barakkban Jani várta. De kérdéseire nem volt válasz. Most nem volt kedve
beszélgetni. Hazamehetne, de mégse mehet. Nem lehet ez az ember ilyen
kőszívű, hogy csak a saját érdekeit nézi! Pedig mennyit húzta neki, meg annak a nőnek ott a faluban. Igaz egy csipettel több jót is adott ezért a tábori
élet, de… Talán mégis győz a józan ész. Este nem hívatta a parancsnok, sőt
másnap és harmadnap sem. A társainak játszott, meg annak a néhány szabadnapos őrnek, akik a barakkhoz gyűltek egy kis zenehallgatásra. Néha meg is
tapsolták, de csak módjával, nehogy elbízza magát. Teltek múltak a napok,
hetek. Már nem tartott igényt a szolgálataira a parancsnok. Lassan beletörődött a gondolatba, hogy innen nem szabadulhat, csak a nagy folyón túlra…
Egy nap azután megváltozott minden. Visszaérve a munkából, az őr ismét a
parancsnokhoz kísérte.
- Áthelyeztek Moszkvába! Úgy látszik letelt a büntetésem – kezdte a parancsnok – akit pedig ide kineveztek helyettem, azért jön, hogy tűzzel és
vassal, de befejezze végre a vasút építését. Sem a fronton, sem a hadsereg
más területein nem volt híres sem az ember szeretetéről, sem pedig az emberségéről. Neki csak a cél elérése a fontos és mindegy milyen áron! Hamarosan más táborból érkezik ide fogolyfeltöltés, akkora létszám, amit
megjelölök. Úgy gondoltam, nem hagylak itt prédára! Ennél te értékesebb
ember vagy! Menj haza! Már el is küldtem a listát a felsőbb vezetésnek
azokról, akik hazamehetnek, a lista élén pedig te vagy! De, hogy ne menj
egyedül, a magyar barakk megmaradt létszámát is hozzáírtam, de ők ezt
csak neked köszönhetik. Menj, mondd el nekik a jó hírt. Még néhány nap
és együtt utazunk, mielőtt az új parancsnok ideér. Addig a jelenlegi helyettesem látja el majd a szolgálatot. Nem is tudom, hogy miért is osztottam
meg veled ezt az információt. Hisz csak egy hadifogoly vagy! Még mindig
az! Ezt ne feledd! De ember is egyben! Ezt jól vésd az eszedbe! – azzal intett, hogy elmehet.
- Köszönöm – válaszolta a fogoly, de a parancsnok ügyet sem vetett rá.
Visszatérve a barakkba a bajtársak köréje gyűltek. Csak annyit mondott: készüljetek! Néhány nap és megyünk haza! Azt hitte összenyomják. Mindenki
át akarta ölelni, mindenki rebegni akart egy köszönetet, mintha – talán volt is
benne igazság – neki köszönhették volna a szabadulást. Néhány nap múlva
egy hatalmas gyalogos oszlop lépte át a tábor udvarát. Hadifoglyok voltak,
akik erősítésnek jöttek, befejezni a vasutat. Aznap nem kellett a magyar
barakknak az építkezésre menni. A parancsnok sorakozót rendelt el, majd
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kihirdette, hogy egy óra múlva indul a menet az állomásra! Gyalog! Mindenki
szedje össze a holmiját, ne hagyjanak az utánuk jövőkre tetű-fészkeket!
Némi fekete kenyeret, no meg vizet, kaptak az útra. Ahogy a parancsnok
mondta: majd Kijevben, a szállító vagonokból átkerülnek a Magyarországra
menő kocsikba és az átszállásnál kapnak csak újabb élelmet. Ezt már féllábon
is kibírjuk – jött a morgás a sorok közül, de nem hangosan, csak úgy az orruk
alatt, nehogy baj legyen belőle. Még a végén valaki meggondolja és visszavonja a parancsot!
Az állomásra menet, mintegy búcsúzóul, lassan szállingózni kezdett a hó a
menetoszlopra. Így búcsúzott az ég tőlük, a hazamenőktől.
1947 novemberét írták akkor…
Hegedűs Gábor

Tangóharmonika
„Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek…”
– írta egykoron Petőfi. És valóban: ha vidám családi sztorit akarok mesélni,
nekem is vissza kell mennem a múltba, az Alföldre, a gyermekkorom világába. Vissza kell térnem a múlt század hatvanas éveibe, hogy el tudjam mesélni:
bizony a tanyasi ember a bort és a pálinkát afféle gyógyszerként kezelte: reggel ébredés után egy kupica pálinkát a jobb étvágyért, délben egy kis saját
termésű szőlőből készült kadarkát a jobb emésztésért, este pedig egy-két pohárkával altatónak. De pálinkával kellett öblögetni akkor is, ha a foga fájt a
tanyasi embernek – hiszen a szesznek volt gyulladást csökkentő hatása is.
Ne gondoljátok azért, hogy ettől alkoholisták lettek, hiszen napközben
keményen dolgoztak: az a sok fizikai munka, amit megállás nélkül végeztek,
általában ellensúlyozta az elfogyasztott alkohol bódító hatását. Emlékeim
szerint inkább a téli esték, a szomszéd látogatások alkalmával történhetett
meg, hogy valamivel több bor fogyott, mint amit az „egészség megkívánt”.
Ilyenkor aztán csendben énekelni kezdtek: régi szép, általam azóta sem hallott
nóták kerültek elő az emlékezetükből. A nagybátyáim közül leginkább a Jóska volt az, aki mulatni szeretett: ha ő cigányt látott a kocsmában, vagy valakinek a névnapjára zenészeket hívtak, addig-addig alkudott a prímással, míg a
hegedűt és a vonót meg nem szerezte tőle. Mi gyerekek ilyenkor már előre
dőltünk a nevetéstől: Józsi bácsi ugyanis csak szeretett hegedülni, de nem
tudott. Így aztán a keze alatt rettenetes egércincogás tört elő abból a szegény
„száraz fából”, de olyan lelkesedéssel húzta, mintha épp a Pacsirtát adta volna
elő a meglepett hallgatóságnak.
Egyébként nagy mókamester volt őkelme: rengeteg sikamlós viccet, pikáns történetet tudott. Ha ilyeneket mesélt, mindig ránk szólt az unoka182

húgommal: „ti most fogjátok be a fületeket”, de persze eszünk ágában sem
volt annyira befogni, hogy meg ne halljuk a meséit, inkább elfordulva pukkadoztunk az apácás meg cigányos viccein. Hiszitek vagy nem, de a téeszben,
ahol dolgozott, a mókázása miatt annyira szerették, hogy kikapálták helyette a
sort az asszonyok, csak üljön ki a sor végére és meséljen!
Azon az emlékezetes disznóvágáson se vettük túl sok hasznát, mint segítségnek: a fogó pálinkát és a forralt bort még buzgón megitta a férfiakkal, de
utána már el-eltűnt, hogy a konyhán az asszonyokat traktálja a történeteivel –
cserébe egy-egy pohár kadarkáért. Gondolom, ezek után hihető, hogy mire
este lett, és minden elkészült, a mi Józsi bácsink már igen jókedvűen emelgette a poharat, és kicsit akadozott a nyelve. Vacsora után viszont felélénkült,
mert a Sándor bátyjának az egyik fia beállított hozzánk egy tangóharmonikával. Azt mesélte, zálogban van nála, mert előző este a falu kocsmájában a
zenész nem bírta kifizetni a cechet (vagyis annak az árát, amit az ő vendégei
fogyasztottak), kisegítette, de csak azzal a feltétellel, hogy addig nála marad a
becses hangszer, míg a kölcsönt meg nem adja. Ezután megpróbált rajta játszani: ha nem is tökéletesen, de azért kísérni tudta az időközben megkezdett
éneklést. Szállt a dal, fogyott a jó bor, egyre jobb lett a hangulat, egészen
addig, míg Pista el nem fáradt. No, csak ez kellett a mi Józsinknak: elkezdte
kérlelni, hagy próbálja már ő ki azt a harmonikát! A srác végül beleegyezett,
de mondta neki, nagyon vigyázzon rá, mert neki a hangszert épségben vissza
kell adnia.
Józsi bácsi ezután magára öltötte a tangóharmonikát, nagy igyekezettel
próbálgatta a hangokat a gombokon, de bizony elég siralmas volt – a közönség hamar elunta. A fiatalok kitalálták, hogy inkább kimennek a ház előtti
jégre csúszkálni. Szép holdvilágos éjszaka volt csillagfényes égbolttal, – a hó
is világított – így nagyszerűen tudtunk tájékozódni kint a gyepen, a kacsaúsztatónál. Csúszkáltunk és hógolyóztunk, aztán a nagyobbak: Sári és Pista elkezdtek táncolni a jégen. Persze volt néhány fenékre esés, de ki bánta? Nagyokat nevettünk egymás kárára, de ezért senki sem haragudott. Nem is vettük észre, hogy elindult kifelé, de egyszer csak ott termett Józsi bácsi is –
kezében a harmonikával. Még mielőtt Pista rászólt volna, hogy vigye azt viszsza, máris ott toporgott vele a jégen, és próbált a táncolóknak zenét szolgáltatni – egészen addig, míg egy nagyobb csúszásnál hátra nem esett, aminek az
eredményeképpen a jég recsegve törni kezdett alatta.
- „Jaj, a harmonika!” kiáltotta kétségbeesve, és azon igyekezett, hogy estében a hangszert valahogyan a magasba tartsa, mit sem törődve azzal,
hogy így a vállával ért a jégre.
Apukám odaugrott, hogy átvegye tőle a hangszert – amitől a jég még nagyobb
darabon betörött – Józsi bácsi pedig félig alámerült a kacsaúsztató jéghideg
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vízében. Őt aztán Pista és Sári húzta ki nagy jajgatás közepette, és siettek vele
be a házba, hogy anyukám keressen neki száraz ruhát. Kisvártatva ott ült „elkámpicsorodva” a hokedlin, a tőle kb. húsz centiméterrel magasabb édesapám
nagy pulóverében, és nagyon-nagyon fájlalta a vállát, amiről aztán hétfőn az
orvosnál kiderült: nem csoda, hisz eltörött a kulcscsontja.
A felesége persze korholta:
- Látod-látod, mindig az az esztelenkedés! Ki mondta, hogy vénségedre
menjél ki a jégre? A fiataloknak való az, nem neked! Persze, mert a bortól
mindig felbátorodsz! Még jó, hogy a harmonikát nem törted össze, most
fizethetnénk azt is.
- Isten bizony, drága feleségem, nem akartam én bajt – békítette Bözsikét
a kedvenc szavajárásával – csak az a fránya muzsikus vérem…
- Csak az a fránya mindig száraz torkod, az visz téged a bajba, maradjunk
annyiban!
Legalább húsz éve már, hogy nincsenek ők közöttünk. Szép kort éltek, és
Józsi bácsi úgy ment el, ahogy élt: mulatva. Egy nyugdíjas találkozó után –
ahol még jót borozgatott és nótázott – lefeküdt aludni, és másnap Bözsike
hiába keltegette. De mókázása és örök bohémsága miatt máig emlegetik őt a
faluban.
Holécziné Tóth Zsuzsa

Családi történetek
A dédnagypapám

A dédnagypapám 1921-ben született. Szabómesternek tanult, pár évet dolgozott is, azonban ahogy betöltötte a 21. évét, elvitték katonának. Akkoriban a
21 év volt a nagykorúság határa. Mivel dúlt a II. világháború, a kiképzés után
vitték is a katonákat a frontra. A dédnagypapám egészségügyi katona lett.
Első „élménye” a Don-kanyar túlélőinek ellátása volt. Később a kórházvonattal egész Európát bejárta, túlélt rengeteg bombázást, mindenféle harcokat.
Volt, hogy csak a légvédelmi ágyúknak köszönhetően nem bombázták le
az álló kórházvonatot, hiába volt nagy vörös kereszt festve a tetejére. 1945
elején szovjet hadifogságba esett. Szörnyű állapotok voltak, 2-3 hónap alatt
50 kilósra fogyott. Csak akkor nem kellett dolgozniuk a szabadban, egy építkezésen, ha -40 C fok alatt volt a hőmérséklet. Amit építettek ebben a hidegben, az másnapra szét is porladt, mint Déva vára, és akkor lehetett elölről
kezdeni. A krumpli héját is megették, olyan éhesek voltak. A túlélést a szakmájának köszönhette: szükség volt szabókra. A szabóműhelyig is kilométereket kellett gyalogolni a nagy hóban minden nap, de a fűtött helyen, könnyebb
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munkát végezve jobban ki lehetett bírni a csalánleves-diétát. A dédnagypapám jól megtanult oroszul a hadifogságban, és az átélt körülmények ellenére
inkább a vicces történeteket mesélte az unokáinak erről az időszakról. 1948
nyarán jöhetett haza, a hazatérése napját a második születésnapjaként ünnepelte. A sokat látott csajkáját zsírosbödönnek használták. Sajnos nem ismerhettük egymást, de anyukám és a nagypapám sokat mesélt róla.
Anyukám esküvői ruhája

Anyukám nem szeret ruhaboltba járni. Ha valamilyen ruhára van szüksége,
akkor annak örült legjobban, ha már az első boltban megtalálja a megfelelő
ruhadarabot. Amikor az esküvőre készültek apával, nem vágyott rá, hogy
napokat töltsön menyasszonyiruha-kölcsönzőkben. Nagyon megörült hát,
amikor egy ismerőse felajánlotta, hogy szívesen kölcsönadja a saját ruháját,
ha jó a méret. Érdre kellett jönni felpróbálni. Olyan volt a ruha anyukámon,
mintha pont rászabták volna. Hazavitte, kimosták és kivasalták. Az esküvő
reggelén a nagymamám észrevett egy apró gyűrődést a ruha elején. Gondolta,
hogy gyorsan kivasalja. A vasaló viszont túl forró volt, és egy 20 Ft-os nagyságú lyukat égetett a ruhára. Össze is rántotta az anyagot. Szerencsére senki
sem esett nagyon kétségbe. A nagymamám anyukám hajdíszei közül az egyik
selyem rózsát rávarrta a lyukra, hogy ne látsszon. Nagyon vicces volt, hogy
apukám nagynénje az esküvőn azt mondta, hogy neki az egész ruha nagyon
tetszik, de a legszebb az benne, hogy az elején külön meg van ráncolva, és
van rajta egy rózsa. Anyukámék nagy bocsánatkérések közepette adták vissza
az ajándék ruhát.
Holló Balázs

Jóság-mozaikok
Több évtizede történt. Fekete olajos padlós tanteremben fegyelmezetten ültek
a nebulók. Volt ott 1. osztályostól 4. osztályosig több tanuló. Sarokban hatalmas fekete kályha ontotta a meleget. A gyerekek fekete tábla felé meresztgették tudásra vágyó kíváncsi tekintetüket. A padon lévő tintatartóban büszkén
foglalt helyet kis négyszögletes üvegben a kék tinta. Mellette kis mélyedésben pihentek a mártogatós tollak. Várták, hogy belekóstolhassanak a kék italba. A tanító néni őszinte kék szemében pedig mindig ott bujkált valami különös melegség.
Egyszer csak nyílik az ajtó. Vörös szemekkel, lassan, kicsit félve jött be az
ajtón a 4. osztályos Zsiga. Zsiga a falu cigány csordásának fia. 8-an voltak
testvérek. Az édesapja minden nap a falu teheneit hajtotta ki a legelőre. Őrizte
őket sovány fekete puli kutyájával. Anyja alkalmi munkákból próbálta
185

nevelni gyermekeit. Elvállalt mindenféle munkát a kis községben. Volt, amikor meszelt, padlást tapasztott, tyúkólat pucolt, ásózott a jobb módú emberek
kertjeiben. Egy kis ételért (főleg hétfőn a hétvégi sültekből megmaradt zsírért)
képes volt egy egész délelőttöt dolgozni. Nem kért sohasem pénzt, csak egy kis
élelmet, ruhaneműt a gyerekeinek. Disznóölésekkor volt ám a jó világ, amikor a
levert kandlival a kezében, ment a házhoz, hogy a vért beleöntsék neki.
- Az Isten áldja meg magukat! - de sokszor mondogatta köszönetképpen.
Folyton mezítláb járt ő is, gyermekei is.
- Jól vagy Zsiga? – kérdezte a tanterembe lépő fiút a tanító néni, aki gyorsan felmérte a szokatlan helyzetet.
- Ne tessék haragudni a késésért tanító néni kérem, anyukám nagyon beteg. A kistestvéreimet öltöztettem fel, mert anyukám nem bír felkelni az
ágyból.
- Ülj csak le Zsiga!
Írás óra volt. A fiú otthon felejtette a tollát.
- Várj, még én leírom, aztán odaadom a tollam Neked – mondta Andris,
aki a padtársa volt.
Így is történt. Zsiga türelmesen várta még szomszédja befejezi a vers másolását, aztán hozzákezdett írni ő is. A fáradtságtól, kimerültségtől remegett a
keze, és huppsz, egy tinta-paca hullott az irkájára. Volt, aki hangosan felkacagott, volt, aki csak nézte meredten.
- Mi lesz most? A tanító néni jól meg fog szidni.
Már jön is határozott léptekkel. Odalép szorosan Zsiga mögé, megborzolja
fésületlen haját és ennyit szól:
- Nincs semmi baj!
Tízórai ideje volt. A parasztgyerekek lelkesen húzták elő táskáikból a kolbászt, zsíros kenyeret, laskát. Volt, akinek újságpapírba, volt, akinek már
többször is használt csomagolópapírba volt betekerve.
- Tanító néninek tisztelettel jelentem, WC-re szeretnék menni! – szólt Zsiga.
- Menjél fiam, ha nagyon kell!
Dehogy kellett menni a fiúnak. Csak zavarában, hogy neki nincs ennivalója,
nem jutott más az eszébe.
Odabenn a tanteremben Zsiga padján gyűltek az ennivalók. Kolbászdarab,
mákos patkó, alma, körte. A tanító néni egy pohár langyos teát is öntött egy
pohárba. Nyílott az ajtó. A gyerekek, mintha semmi sem történt volna, helyükön ülve eszegettek. Zsiga csak nézett meglepődve a bogárfekete szemével.
- Tanító néni kérem, hová üljek, hogy ne verjem le ezeket a finomságokat?
- De hiszen fiam, az mind a Tiéd. A jóságos kis manók odarakták Neked.
186

Zsiga félénken kezdett beleharapni egy almába. Eszegetni kezdte, aztán azt
vette észre, hogy minden gyerek hagy egy-egy darab ennivalót, visszacsomagolja, becsúsztatja a táskájába.
Vége lett az utolsó órának is. A gyerekek nem ugrottak fel önfeledten,
mint máskor. Zsiga csak nézett maga elé fáradt szemeivel. A tanító néni
magára vette a kötött kardigánját.
- Mehetünk gyerekek!
Gyorsan beálltak kettesével, hátukon a táskával.
- Zsiga fiam, elmegyünk Hozzátok!
A fiú szégyenkezve bökte ki:
- Jó!
Szegény fiúnak gondolatai fájóan repkedtek agyában. Mit fognak mondani,
hogy anyám szalmazsákkal bélelt ágyban fekszik egy fekete földes helyiségben, ahol csak egy kopott masina szolgáltatja az elviselhető hőmérsékletet.
Fegyelmezetten mentek az úton a gyerekek. Bekanyarodtak egy kis szűk
utcácskába. Piciny, muskátlis ablakos ház előtt megállt Zsiga.
- Itt lakunk.
- No, gyerekek, akkor le a táskával, Te meg Zsiga fiam, hozz hamar ki egy
kosarat!
Azzal minden gyerek a megmaradt ennivalót betette a szakadozott, fületlen
kosárba, s indultak vissza ki-ki a saját otthonába. A tanító néni megfogta a
kosarat, a nagy üveg teáját, s a takarítónővel megvetetett élelmiszereket beletéve, elindult az ajtóhoz.
- Gyere Zsiga, vigyük be anyukádnak és a kis testvéreidnek!
Odabenn az anyuka nagy restelkedve felült az ágyban.
- Drága Tanító! Hát Maga itt ebben a szegényes, cigány otthonban?!
- Ó, dehogy is szegényes ez az otthon, ahol ennyi boldog gyermek üli körül az édesanyát, ahol ennyi szeretet lakik.
Sírt az anyuka, fátyolos lett a tanító néni szeme is.
- Nekem van a legjobb tanító nénim! – rebegte Zsiga, most már teljesen
megnyugodva.
Az Élet sokszor rákényszerít, hogy fogjunk össze. Az emberek lelke ezáltal
sokkal szebb, nemesebb lesz. Apró kis jóság mozaikokból áll össze a Szeretet.
Az emberek tekintete ragyogóbb lesz minden fénynél, szívük melegséggel
telik meg.
A történet talán kísértetiesen hasonlít Móra Ferenc történetéhez, de azt
meg kell jegyeznem, hogy ez az eset a környezetemben zajlott. Én is ott ültem
akkor abban a fekete padlós tanteremben. A tanító néni pedig az én anyukám
volt. Zsiga alakja ma is előttem van. Ő volt, aki elsőnek segített fát, szenet
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hordani, hogy a tanteremben meleg legyen. Az édesanyja vézna termetét,
szerény, szégyenlős természetét sem tudom elfelejteni.
A régi események emléke tudom, hogy lassan elhalványul az évek során,
de a nemes érzéseket ott őrizzük szívünkben, ott őrizzük sejtjeinkben. A boldogsághoz nem pénz, nem gazdagság kell, sokszor elég egy mosoly, egy biztató szó. Legyünk képesek felismerni, hogy a nehézségek közepette is lehetünk boldogok. Mondjunk fohászt a szűkölködőkért, mert az imánk szárnyaival oda fog repülni, ahol a legnagyobb szükség van rá!
Hornyák Jánosné Csiszárik Mária

Gőzmozdony mese
Én nagyon szeretem a vonatokat, főleg a nagy gőzmozdonyokat. Kedvenc
hobbim a modellvasutazás. A nagypapám mozdonyvezető volt, most már
nyugdíjas. Sokféle történetet mesélt a gőzmozdonyokról, mivel ő még azokat
is vezette.
Józsi Papa 1968-1979-ig vezetett gőzmozdonyt, aztán a Szergejre, a szovjet diesel mozdonyra, majd M41-re, az úgynevezett Csörgőre váltott, mivel
lassan a gőzmozdonyok ideje lejárt. Segédei a fűtők voltak, akikkel sok évig
együtt dolgozott. A fűtők pakolták a szenet, után táplálták a vizet a kazánba,
figyelték a baloldalt, mivel a jobb oldalon álló mozdonyvezető azt nem látja.
Mesélte, hogy amikor a Veszprém-Alsóörs vonal megszűnt, ő volt, aki
utoljára azon a vonalon végig ment, és áthaladt a városi hídon. Utána felszedték a síneket. Sok híres gőzmozdonyt vezetett: 424-est, 324-est, 411-t
(Trumann), 375-t, 520-t.
A 424-es 143 tonna szerkocsival. Celldömölkön ki is van állítva, ahova
mindig felmászok, mikor nagyszüleimnél vagyok. Egyszer, amikor még nagy
424-es gőzmozdonnyal járt a nagypapa, és egy gyorsvonatot vitt Celldömölkről Győrbe, történt egy váratlan meghibásodás. A 424-es szerelvény 90
km/órával ment a pályán, amikor észrevették, hogy valami füstölt a jobb oldalon. Persze egyből megálltak, hogy megnézzék mi történt, az utasok kíváncsian néztek ki az ablakokon. Ekkor Ménfőcsanaknál jártak. Kiderült, hogy a
hajtórúdcsapággyal van gond. A dugattyútól jön a hajtórúd, ami hajtotta a
kerekeket. A csapágy (siklócsapágy) sérült meg, ami ki volt öntve csapágyfémmel. Ez jól csúszik, de alacsony az olvadáspontja. Most mégis ez olvadt
el, ezért valahogy pótolni kellett a hiányzó csapágyfémet. Gyorsan kellett
cselekedni, mert az utasok egyre türelmetlenebbek voltak. Így nagypapa kitalálta, hogy a vezetőállás lábrácsából pótolják a fémet. Az ötletet követte a tett,
beillesztették a darabokat a helyére. Bár nem volt tökéletes a megoldás, azért
haladni lehetett vele. A hatalmas mozdony, amely gyorsvonat volt, lassan, de
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biztosan elérte Győrt, hisz csak 15 km-t kellett megtenni. Győrben megjavították a hibát, és szerencsére nem büntették meg a nagypapát a késésért, mert
ilyen jól megoldotta a problémát.
Ez egy jó ötletnek bizonyult, és nem történt nagyobb baj.
Horváth-Buday Bulcsú

A szív ritmusa
A novemberi napsütés aranyos fénybe vonta a kis falusi házak ablakait. A
falak téglavöröse és az arany ragyogás tükröződött csöndes utak fölé emelkedett faagák levelein is, ahogyan lágyan hintáztak a gyenge szellőben. Viszont
a csendes, tiszta levegőt már a hideg illata lengte körbe.
Egy fákkal szegélyezett zsákutcában, az egyik takaros kis ház kertjében – egy
tipikus állatbarát két gyerekes boldog család otthonában – néhány huncut falevelet kergetett a szél; elszabadultak a gondosan összegereblyézett kis kupacból. Az
álmos délutánban halkan hintázott egy hinta, egy kis szellő játszott vele.
A házhoz tartozó terasz szépen és különös rendezettségre utaltak. A padló
fényesen csillogott arra utalva, hogy fel van mosva. A cserepes virágok frissen locsolva, a verandán egy fiatalasszony állt, miközben tekintete a hintán
talált otthonra, s szinte látta, mintha most szállt volna le róla valaki, de tudta,
hogy csak képzeli.
Az asszony összébb húzta magán kötött pulóverét, merthogy napsütés ide
vagy oda, eléggé hideg szél csapongott a környéken. Az asszony erre hivatkozva lassan kinyitotta a bejárati ajtó fából készült darabját, majd bezárva azt
maga után besétált a házba, azon belül a nappaliba.
A nappalit otthonosan meleg színekkel rendezték be. A könyvek ábécé
sorrendben katona módjára sorakoztak fel egymás után a könyvespolcokon. A
dohányzóasztalon egy forró tea gőzölgött, mellette egy nyitott könyv díszelgett. Egy polcon apró emlékek, fényképek sorakoztak. Középen egy bekeretezett fénykép két személyt ábrázolt: a fiatalasszony kiskori alakját, aki az
imént lépett be a nappaliba és egy idős nőt, melynek haja már a tél birodalmában járt.
A fiatalasszony a képhez sétált, végigsimított rajta, fáradt arcán pedig apró
könnyek csorogtak végig, ahogyan nézegette, s ahogy leroskadt a capuccino
színben táncoló L-alakzatú kanapéra, akkor tengernyi emlék villant át az elméjébe, de talán a legjobban egy igazán fontos pillanatáról, amikor ugyanis
nem vártan egy csokibarna hajú kislány rohant be hozzá.
- Miért sírsz, anyuci? – Kérdezte aggódóan, amikor anyjához lépve mellé
telepedett.
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- Csak eszembe jutott egy emlék, egy különösen kedves emlék a Nelly néniről, ugye tudod ki volt ő? – Kérdezte szelíden mosolyogva tizenhárom
éves kislányára. A lány bólintott.
- Elmeséled? – Kérdezte csillogó szemekkel.
- Hát persze – mondta az anya, aztán mesélni kezdte:
Az ablakom alatti kanapén ültem, miközben szomorú tekintettel néztem az
esőcseppeket, ahogyan azok fejvesztve versenyeznek egymással, hogy vajon
melyikük is érjen hamarabb célba. És hogy mi volt az a bizonyos cél? Azt
hiszem, a biztos halál. Hisz gondolj csak bele: amint az esőcsepp az ablak
legaljára ér, akkor szertefoszlik és körömhegynyi tócsává alakul, majd beletörődve a sorsába, se szó se hang, várja, hogy a többi esőcsepp barátja is ugyanúgy végezze, mint ő. Ha jobban elemezzük a témát, és szeretünk filozofálni,
akkor ez talán gyilkosságnak is felfogható. Hiszen szólhatott volna, figyelmeztethette volna a többieket a veszély fontosságára, mégsem tette. Meglehet,
hogy felmerült bennetek az a bizonyos kérdés, hogy az esőcsepp vajon gonosz-e. Nos, nem állítom, hogy gonosz, de azt sem, hogy jó. Hiszen ki a
megmondhatója annak, hogy mi a jó és a rossz? Nem ítélkezhetünk olyan
dolgok felett, aminek nem tudjuk a pontosságát, hiszen az is lehet, hogy az
esőcsepp pusztán magányos volt és egy kis társaságra vágyott.
Merész gondolat lenne egy kislánytól, persze akkoriban teljesen máshogy
fogtam fel a dolgokat. Akkoriban pusztán csak egy jelentéktelen, unaloműző
játéknak gondoltam, nem láttam a színfalak mögé, s mondhatni tettestársként
segítettem a bűnös esőcseppet már pusztán csak a hallgatag tekintetemmel.
De mégis mit várunk el akkoriban még egy tízéves kislánytól?
Nagyot sóhajtottam, miközben már én is a könnyeimmel harcoltam, aztán
lehunytam a szemem, és egyből kicsordult az első könnycsepp, ami lassan
szántotta végig pufók kis arcomat.
Voltaképpen nem is tudom, hogy miért voltam szomorú, vagy netalán dühös. Meglehet, hogy azért, mert a Papa újra megnősült és feleségül veszi
Melissza nénit, amikor én tisztán megmondtam a Papának, hogy nem kérek új
anyukát. Hogy miért? Azt hiszem azért, mert féltem, hogy Melissza néninek
is csalódást okozok majd, mint az igazi édesanyukámnak, aki hároméves koromban hunyt el. Akkoriban úgy gondoltam, hogy minden miattam történt, és
amikor ezt a papának is megemlítettem, szomorú és szánakozó tekintettel
magyarázta, hogy a mamát a csúnya betegség vitte el, és ehhez nekem aztán
semmi közöm sem volt. Néha elhittem, amit mond, máskor pedig végtelenül
szomorú voltam, mert elbizonytalanodtam. Az is meglehet, hogy azért voltam
szomorú és ideges, mert eddig egyke voltam, viszont most egyből három
mostohatestvérem lesz, ráadásul fiúk. Mindig is akartam testvéreket, de mégis
féltem, hogy mi van, ha véletlenül megbántom őket, vagy fordítva lesz így,
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esetleg olyat mondok, amiért megharagsznak és soha többé nem akarnak
majd újra látni engem, aztán meg mennek árulkodni az anyukájuknak, ő elmondja a Papának, aztán magamra hagynak, hisz kinek kellene egy olyan
kislány, akit még a tulajdon édesanyja sem bírt hosszú távon elviselni, ezért
inkább alkut kötött a csúnya betegséggel, hogy aztán végleg elmenjen. De az
is lehet, hogy csak a rajtam levő ruha miatt voltam szomorú, vagy inkább
dühös, mert köztudott, hogy utáltam a ruhákat - na nem mintha mostanra
megszerettem volna őket -de mivel a Papa azt mondta, hogy ilyenkor így illik,
rábólintottam.
Mozgást hallottam, ezért apró kezeimmel gyorsan megtöröltem az arcomat, nehogy valaki meglássa, hogy sírtam. A szobám ajtaja kinyílt és Hidegvári néni lépett be rajta. Szoros kontyba fogott haja a tél birodalmának színiben pihent, mely tökéletesen keretezte már sok-sok ráncban gazdag kedves
arcát, miközben barátságos mosollyal lépett be a szobámba. Hangja pedig
regéket mesélő csillag volt, amikor megszólalt. Ő volt a mi külön házvezetőnőnk és még kisebb koromban a dajkám, de nekem inkább szolgált nagymama figuraként, mint sem másként.
- Hoztam neked egy kis forró csokit - kezdi mosolyogva, miközben a kezében tartott csészére tekint. - Olyan jó illata van, hogy nehéz volt nem kísértésbe esni és meginni, mielőtt idehoztam volna.
- Akkor nyugodtan idd meg, Hidegvári néni - mondtam halkan. Felvont
szemöldökkel nézett rám, miközben olvadt csokoládé írisze ölelkezve fogadták az enyémet, de amint meglátta sírástól még jobban felpuffadt arcomat, rögtön közeledni kezdett felém.
- Hidegvári néni? - kérdezte és leült mellém. - Azt hittem, csak akkor
hívsz így, amikor dühös vagy és szomorú. Tehát mondd csak, melyik vagy
most, vagy esetleg mindkettő? Tekintetemet újra az ablakra vezettem, miközben lassan bólintottam. - És mondd csak, drágám, mi késztetett rá,
hogy ezt érezd?
- A félelem, azt hiszem. - motyogtam remegő ajkakkal. - Félek.
- Na de mégis mitől? - kérdezte eltűnődve.
- A magánytól - motyogtam. - Attól, hogy egy nap mindenki ráébred, hogy
fölösleges időpocsékolás velem tölteni az értékes perceit, fogják magukat
és elmennek messzire, ahogy a mama is – Hidegvári néni szemében egyszerre több érzelem is kiült. Először az értetlenség, valószínűleg nem értette, hogy hogyan érezhet így, és fogalmazódhatott meg ez egy kislányban,
aztán ott volt a szánalom is, de ezt inkább nem részletezném.
- Ó, drágám! - sóhajtott. - Nem szabadna így érezned, hiszen nincs mitől
félned. Én és apukád mindig itt leszünk neked, és ha hiszed, ha nem,
az anyukád is, sőt, most is itt van! - mondta, mire én csillogó szemeimet
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egyből rávezettem. - És hogy honnan tudom? - mosolygott. - Igen egyszerű, már kicsi baba korodban is nagyon szeretett és mindig melletted volt,
gondolod, hogy ez változott volna?
- Igen. - suttogtam.
- Nos, igazad van. Lekonyult ajkakkal néztem rá, de ő folytatta. - Persze
csak annyiban, hogy most már nem melletted, hanem benned él tovább és
onnan segít téged. Tudod, hol van ez a hely? Megráztam a fejem. - Idebenn - mondta, aztán a szívemre helyezte ráncos kezét. - Itt van az a hely,
és amíg ennek a picike szívnek lakosa van, addig sosem leszel egyedül. Kezét most az arcomra simította és ujjaival kecses mozdulatokkal eltávolította a könnyeket, amik lassan indultnak útnak.
- Köszönöm, Nelly - mondtam, és a mellkasához bújtam, miközben ő védelmezően körém fonta karjait. Hangosan felkacagott.
- Tehát Nelly, mi? Kicsit eltolt, hogy a szemembe nézzen. Én is felnevettem.
- Mi más? - kérdeztem ártatlanul, s egyszerre eltűnt a rosszkedvem. Megforgatta a szemét.
- Huncut egy emberi teremtés vagy, ugye tudsz róla? Vonakodva bólintottam.
- És ezért szeretsz ennyire, ugye? - mosolyogva bólintott.
- Mi másért? - kérdezte az égnek emelve a szemét. - Viszont most már
tényleg idd meg azt a forró csokit, vagy én iszom meg!
- Azt már nem! - nevettem fel és a csésze után nyúltam. – Jajj, Nelly, ez
már nem is meleg - biggyesztettem le ajkaimat.
- Valóban? Akkor gyere, melegítsük fel! - mondta, aztán felém nyújtotta
kezét, én pedig vonakodás nélkül süllyesztettem bele piciny tenyeremet.
- Ez kedves kis történet volt, anyuci - mondta a kislány a történet végeztével. Az asszony bólintott.
- Igen, az - mondta mosolyogva, miután visszatette a helyére a képet a
polcra a többi közé.
Hugyár Olívia

Emlékek fogságában
Az ablakom alatti kanapén ülök, miközben tekintetemmel az eső áztatta felvidék utcáit szemlélem. Mintha a könnyeimet szívnák ki belőlem, mintha a
felhők helyettem is sírnának, mert tudják, hogy én már képtelen vagyok rá.
A háttérben egy halk, éneklés nélküli, aláfestő zongora dallama szól, amelyet nemrég indítottam el a bakelit lejátszómon. A billentyűk kecsesen ismétlik meg magukat, míg sziluettjük egy harmonikusan csendülő melankolikus
dallamot nem alkotnak. Szeretem a zongoraszót. Megnyugvással tölti el az
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embert nem csak fizikailag, hanem mentálisan is - elcsitítja az egyén fejében
egymást túlharsogó gondolatait, kialakít egy védelmező falat, mintha meg
tudna védeni a világ bájától, hogy csak lásd, de ne érezd. Kikapcsol. És ez
igazán megnyugtató.
Tekintetemet ezúttal az ölemben tartott kis fából faragott ládára ejtem. Igen, ezt is magammal viszem. - Felnyitom ütött-kopott tetejét, ezáltal is betekintést engedve magamnak arra, hogy vajon miket is rejt magában. Képeket, fényképeket, amiket még az életem árán is jobban féltek.
Vékony ujjaimmal kihalászok egyet, de úgy érzem, rossz döntés volt; a
képen látható fiú borostyán szemei csillogva vigyorognak az enyéimbe, mézédes ajkait őszinte mosolyra húzza, miközben egy-két szőkén lobogó kósza
tincse a homlokán talál otthonra. Keserű ízt érzek a számban, a szívem pedig
összeszorul a hiányától.
Már egy hónapja nincs velünk. Már egy hónapja, hogy hat láb mélyen
nyugszik a föld alatt. Már egy hónapja, hogy a legjobb barátom nincs mellettem, de a hiánya éveknek tűnik.
Ha csak behunyom a szemem, újra magam előtt látom azt a rettegett éjszakát, amely olyan magasra repített, hogy aztán annál is mélyebbre taszítson.
Annak ellenére, hogy a csillagok és a hold fénye szinte ragyogott, mégis az
volt életem legsötétebb éjjele, és az egészben a legrosszabb az, hogy azóta én
is sötétségben élek. A lelkemet körbefonó homály árnyékot vet rám, hogy ne
lássam a fényt, és ami azt illeti - én sem próbálkozom a fényre lépni, mert
nagyon is jól tudom, hogy nem érdemlem meg.
Újabb képet emelek ki a pici ládából, s talán ez még fájdalmasabb, mint az
előző; a kislány kerek arcát sejtelmes pír borítja, méregzöld szemeit hatalmasra nyitja, miközben szív alakú, vérvörösre mázolt ajkával próbál csücsöríteni.
Tiszán emlékszem erre a képre. Tisztán emlékszem arra a napra, amikor
készült, s ha behunyom a szemem, még most is látom, ahogyan a húgom visongva lépett be a szobámba:
- Kata! - Apró lábával úgy dobogott felém, hogy már azt hittem, valami
baj van.
- Luci? Jól vagy? –Kérdeztem, de a szemeim rögvest elkerekedtek, ahogyan néztem, amint a húgom csücsöríteni próbált felém.
- Tetszik? - Kérdezte, miközben méregzöld szemeit tágra nyitotta, éjfekete
hosszú fürtjei kerek arca körül lobogtak, akár csak a szénakazal, pont úgy,
ahogyan az enyém szokott. Tekintetem apró kezecskéire tapadt, amiben a
szülinapomra kapott méregdrága rúzsomat szorongatta, már, ami megmaradt belőle, mert a fele ugyanis le volt törve. Sóhajtottam. - Igen?
- Luci…
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- Most ugye mérges vagy rám? - Remegő ajkai lekonyultak, csillogó szemeivel pedig bűnbánóan pislogott felém. - Kérlek, ne haragudj rám! Hangja annyira ártatlanul és angyalian hangzott, hogy képtelen voltam haragudni rá.
- Gyönyörű vagy, de neked ez még nem való - Dorgáltam meg mosolyogva, mire ő válaszul erősen koncentrálva bólintott, s apró kezeit tördelve,
félve pillantott rám.
- Akkor még haragszol? Nem akarom, hogy haragudj rám!
- Nem haragszom, de máskor mielőtt elveszed, kérdezz meg előtte engem.
Oké? - Bólintott, s szemei oly’ vidáman kezdtek nevetni, ahogyan az én
méregzöldjeim már régen nem. Nehéz az élet a középiskolában, általában,
ha volt egy kis szabadidőm, akkor azt is alvással töltöttem, ez is egyfajta
boldogság volt számomra akkoriban.
- Mi ez? Csajos bulit tartotok, engem meg kihagytok? - Apukám magas
termete jelent meg az ajtóban. Felvont szemöldöke alatt zöldjei minket
vizslattak, ajkait játékosan lebiggyesztette.
- Papa, nézd! - sikított fel éles hangján, ahogyan átszelve a szobát, odarohant hozzá és ugyanúgy csücsörített neki is, mint nekem. Apu komolyan
figyelte, bólogatott, majd kérdőn rám nézett.
- Kölyök, mit csináltál a gyerekkel? - Vállat vontam mosolyogva.
- Nem tetszik, papa?
- De, de - motyogta apu. - Nagyon tetszik!
- Tényleg? Csinálsz egy képet? Csinálj egy képet! - kérlelte dallamos hangon, miközben odarohanva hozzám felpattant az ágyba, majd apró testével
mellém telepedett.
- Oké, mosolyogjatok! - Utasított apu, miközben nadrágzsebéből előhúzta
a telefonját.
- Minek csinálunk képet? - Forgattam a szemem nevetve, amikor megláttam, milyen arcokat produkál a testvérem.
- Hogy legyen emlék - nézett mélyen a szemembe apu.
Az emlék hatására csak még jobban fellobbant bennem a felismerés, hogy
igenis sokat vesztettem. De a legrosszabb az egészben az, hogy az életemben
ért legnagyobb veszteség egy olyan irdatlan méretű tragédia, amely sohasem
fog már enyhülni. Ez a fájdalom az ereimbe ivódott, és a véremmel kering
együttes erővel a szervezetembe. Pumpálja a szívemet, mintha csak miatta
élnék, ezek miatt a kegyetlen tragédiák miatt, amelyekből talán már nem is
akarok felállni. Mert, ha felállsz valamiből, az azt jelenti, hogy túlléptél. Viszont én nem akarok túllépni! A legjobb barátod, a szeretetteljes apukádon, és
az ötéves angyali húgod halálán túl lehet lépni? Kétlem. Ez nem olyan dolog,
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amit irányíthatunk, mert onnantól, hogy bekövetkezett a tragédia, már ő irányít minket.
Csak nézegetem a fotókat, egyiket a másik alá rakva, amíg meg nem akadtam egy bizonyos darabnál. Hogy léphetnék túl, ha még a fotókon sem tudok
felülkerekedni? - Igazad van, sehogy! Soha nem volt lehetőség utolsó búcsút
venni. Tovább kell lépnem, de fáj a próbálkozás.
- Kata! - Anyukám hangja szimfóniát verve csendül a szobám falai között,
ahogyan a földszintről kiált felém, ami csak egyet jelenthet: itt az idő.
Szépen visszateszem a fotókat a ládába, majd ráhajtom piciny fedelét. A szoba túloldalán található íróasztalomhoz lépve kikapcsolom a bakelit lejátszómat. Szemeim önkéntelenül is a mellette lévő bekeretezett érettségi diploma
felé tévednek.
Alig néhány hete annak, hogy leérettségiztem. Az elmúlt egy hónap teljesen kiesett - pokoli volt a legjobb barátom hiánya, nem tudtam, sőt még most
sem tudom elfogadni a történteket. Az ember ilyenkor már azt hinné, hogy ha
már átesett a legrosszabbon, lásd; a szeme előtt temetik el a húgát és az apukáját, akkor már nem lehet fájdalmasabb, de ez nincs így! Nincs ilyen törvény, és nem is kell, hogy legyen, hisz látni, ahogyan elföldelik a legjobb
barátodat, az az érzés egyszerűen leírhatatlan, - ezért elképzelésem sincs,
hogyan, de végül sikerült. Nem mentem el és nem ünnepeltem. Nem volt mit,
és kivel ünnepelni, mert akik igazán fontosak voltak, többé már nem voltak
ott, többé már nincsenek velem. Tehát megkértem, hogy postán küldjék el, és
ez így is történt.
- Újra hallom anyukám hangját, ezúttal már a szigorúbb tónusban.
Sóhajtva indulok az ajtóhoz, egyik kezemben a faládikával, másikkal pedig a
bőröndömet húzva magam után, miközben még egyszer körbepillantok a szobában, majd becsukva magam mögött az ajtót a földszintre indulok.
Hugyár Veronika

Pofon az élettől
- Nyolcvan év hosszú idő, de azt, amit gyermekkoromban átéltem bő hetven év se tudta feledtetni - kezdett rá a mesélésre nagyapám miközben
vártuk haza szüleimet a színházi előadásról. Az ablakpárkánynál ülve csodáltam az odakint pilinkélő hópelyheket, magamba szívtam a friss fenyőfa
illatát miközben hallgattam a jó öreg nagyapó történetét.
1950-ben kezdődött nagyapám kálváriája, aki akkor mindössze kilenc évet
töltött. 1950. augusztus 11-én az akkori Vármegye Törvényszéke teljes vagyonelkobzást rendelt el a család ellen, beleértve a mezőgazdasági felszereléseket, jószágokat, földeket is. Az egész családot a szép nagy vidéki házból
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kényszerlakhelyre „száműzték” a közeli kisvárosba, egy épület emeleti részébe, ahol egy idős asszony lakásából elvettek egy szobát és egy konyhát.
Nagyapámat szüleivel és testvéreivel együtt oda beköltöztették, a szülők személyazonossági igazolványába bepecsételték a D.O.-t (kényszerlakhely).
Ettől fogva nem hagyhatták el a várost, meg lett pecsételve a sorsuk.
- Úgy képzeld el kisunokám, hogy mindenünket, még az édesanyám, a te
dédnagyanyád zongoráját is elvették! Akkoriba a faluba, ahol éltünk a családunk rendelkezett legelőször rádióval, amit szintén elkoboztak. De a
legnagyobb veszteséget számomra mégis az jelentette, hogy édesapámat
börtönbe zárták, csak azért, mert a saját földjéről nem gyűjtötte be a répát elevenítette fel a történteket nagyapám.
Amiért nyolc hónapra elítélték azt rótták fel, hogy nem kapált meg egy hold
cukorrépát, ezért népellenségnek minősült. Rögtönítélő bíróság elé állították
és azt a vádat emelték ellene, hogy a dolgozó nép ellensége, szabotőr, osztályellenség. Az ügyész a tárgyaláson komoly hangon kijelentette, hogy most,
amikor Vietnámban a nép saját kezébe vette sorsa irányítását, és hozzálátott a
gyarmati rendszer maradványainak felszámolásához, addig nálunk az apám és
a hozzá hasonló többi kulák szabotálja az épülő népi demokráciát. Apám felállt és az utolsó szó jogán azt mondta, hogy az állítása nem igaz, ők nem szabotáltak semmit. Ettől függetlenül nyolc hónap börtönre ítélték.
Az egész gyermekkorára rányomta a bélyegét a kuláksors, és akárcsak
Nyilas Misi, ő is gyermekként élte át azt a sok igazságtalanságot.
- Miután minket elvittek, másnap a falubeliek jöttek és a családi kriptából
kiszedték a koporsókat, azok tartalmát kiöntötték a földre, de nem kaptak
semmi értékeset, ezért ömlesztve visszarakták a csontokat a koporsókba hallgattam hitetlenkedve nagyapám visszaemlékezését.
Küzdelmes gyermekkoráról sokat mesélt nekem, és én csak most értettem
meg milyen viszontagságos életet élt és a család kulák-múltja, hogy rányomta
bélyegét gyerekkora éveire. Ma olyan hihetetlennek tűnik, hogy amikor az
étkezdének vágta a disznókat és senki sem figyelt, egy kis darab húst a nadrágja szárába elcsent, otthon pedig nem szabadott megmondani, ha kérdezték,
hogy ettünk-e húst, azt kellett válaszoljuk, hogy csak üres pityókatokányt
vagy fuszulykalevest ettünk.
Szabadulása után sem kímélték, előfordult olyan nap amikor kiadták az
ukázt és másnap a kulákok kavicsot kellett hordjanak egyik helyről a másikra.
Máskor télen a közeli erdőbe küldték fáért, olyan időben, amikor még a kutyát sem tartották kint az udvaron.
- Velem legelőször akkor éreztették, hogy „osztályellenség” vagyok, amikor középiskolába felvételiztem - mondta elcsukló hangon nagyapa. Habár
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jó jegyeket kapott a felvételin „helyszűke” miatt nem vették fel őt, hanem
egy olyant, aki jóval gyengébb eredményt produkált.
- Képzelheted kisunokám, hogy mennyire bántó lehetett számomra, amikor jött az osztályfőnök és felolvasta, ez és ez a tanuló hagyja el az iskolát,
amíg az apja kulák nem teheti be a lábát az iskolakapun.
- De kérem tanár úr, én mindig rendesen készültem, jó jegyeim… - nem
tudtam befejezni a mondatot, mert erre odalépett hozzám és akkora pofont
letekert az egész osztály előtt, hogy beleszédültem - folytatta nagyapa.
Nagyapámat bár szigorúan nevelték szülei testi fenyítést soha nem alkalmaztak, a gyermek értett a szép szóból is. Ekkor kapta élete első, de nem utolsó
pofonját.
Fájt a pofon, égette az arcát, de még fájóbb érzés látni az összesúgó osztálytársakat, a gúnyos mosolyokat, megvető tekinteteket. Mert idővel elmúlik
a pofon csapás helye, oda lesz a testi fájdalom, de az ezzel járó lelki csapás
hosszú éveken keresztül megkeseríti az ember mindennapjait.
- Mit tettek a szüleid, nem jelentették fel a tanárt? - kérdeztem nagyapától.
- Soha nem mondtam el nekik, attól tartottam, hogy ha apám megtudja,
nem hagyja annyiban és a végén még neki lesz baja, újra elzárják a börtönbe - válaszolta kérdésemre.
- „Kulákfióka ide nem járhat!” - csúfoltak az osztálytársak, mesélte tovább
nagyapám. A pletyka, noha akkoriban még nem létezett „Félszbukk”,
gyorsan terjedt és a nagyobb fiúk, lányok jóízűen csámcsogtak is rajta.
- Úgy kell neked, gazdagúrfi! No lám a kis kulák! - érkeztek az ilyen és
ehhez hasonló cinikus megjegyzések. Sokszor a bántó szavak jobban fájtak, mint az a pofon, amit meg nem érdemelten kapott osztályfőnökétől.
Bár később ismeretségen keresztül egy másik iskolába végül felvették nagyapámat a negatív megkülönböztetést itt is lépten nyomon tetten lehetett érni.
Egyik ékes példája, hogy amikor a Peles kastélyhoz szerveztek osztálykirándulást, ő nem vehetett részt. Tanárai arra is ügyeltek, hogy jegyeit elégséges
szinten tartsák, így esélye se legyen, hogy felsőfokú tanulmányokat végezhessen.
- Mondd csak nagyapa, miért ilyen gonoszok az emberek? - szakítottam
félbe kérdésemmel történetét.
- Tudod kisunokám, ránk mindenki úgy tekintett, mint kulákokra, kizsákmányolókra. Pedig egyetlen „bűnünk” csak annyi, hogy becsületes munkánk révén kicsit több földdel, állattal, nagyobb házzal rendelkeztünk,
mint mások. Irigy és rosszindulatú ember akkor is sok akadt, van, ami nem
változik az idők folyamán - summázta nagyapám. Még holtában sem
hagyták békén az embert - dörmögte alig hallhatóan nagyapám.
- Ezt, hogy érted nagyapa? Mit csináltak?
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- Tudod kisunokám, a szüleimnek az volt a végső kívánsága, akarata, hogy
ne idegen földbe, hanem szülőhelyük temetőjében pihenjenek meg haláluk
után. Ezt a végső akaratukat is nehezen tudtam teljesíteni. Szegény édesapám halála után hazamentem a faluba és arra kértem az akkori párttitkárt,
engedje meg, hogy az egykori kúriánk ebédlőjéből temethessük el az apámat. Nem engedélyezte, sőt, kijelentette, hogy a kulákoknak semmi, de
semmi keresnivalójuk a faluban. Punktum! Se élve, se holtan ne zavarják a
dolgozó nép csendjét. Nem lévén más lehetőségünk egy ismerős házából
temettük el végül édesapámat. Sajnos, édesanyánk is hasonló sorsra jutott,
bő egy évtizeddel később. Őt is idegen lakásban ravataloztuk fel, akkor sem
engedélyezték, hogy a kúria egyik szobájából helyezzük örök nyugalomra.
De legalább teljesíthettem végső akaratukat és szülőfalujuk temetőjében
nyugszanak egymás mellett - mesélte nagyapám, miközben odatette a vízforralót, hogy egy finom gyümölcsös tea mellett folytassuk a beszélgetést.
A kerítésünkre és az ajtónkra is felírták: „Itt kulák lakik, ne higgy neki!”.
Nem engedték meg nekünk, hogy a föld megműveléséhez idegen munkaerőt
használjunk, sőt éjnek idején mentünk a mezőre learatni a kis termést, hogy
ne hulljon a földre a mag. Míg nem járhattam iskolába én is mentem a mezőre
és segítettem, amit csak tudtam. Emlékszem a szúnyogok nagyon csíptek, de
menni kellett, a lábunkon cipő sem dukált. A cséplés után csak annyi gabona
maradt, amit be is kellett szolgáltatni, sőt történt olyan év amikor nem is lett
elég, így vásárolnunk kellett gabonát, hogy teljesítsük a ránk kirótt kvótát.
Alig maradt valamennyi kenyérsütéshez, milyen sokszor éheztünk, feküdtem
le sírva, korgó üres gyomorral! A szüleim kellett menjenek csipkebogyót,
borsikát szedni, amit leadtak a szövetkezethez és úgy kaptunk kenyeret.
- Ez nem igazság, nagyapa! - fakadtam ki a hallottaktól.
- Nem igazság, gazság, kisunokám! - felelte csendben nagyapám.
Sokszor jöttek az adószedők, jól emlékszem, és ha nem fizettünk, vittek el
mindent, még a zsíros bödönünket is elvitték. Édesapámnak malma is volt, de
mindenünket elvettek a kommunista világban. Robotoltunk és szenvedtünk,
tizenhárom hosszú éven át - hallgattam nagyapámat, egyet-egyet szürcsölve a
még forró teából.
A faluban annak idején három fűrészgyár létezett. A havason az erdőt mintegy tíz kilométer távolságra megvették és levágatták, majd a néptanács kirótta a kulákoknak, hogy hány köbméter fát kell leszállítsanak. Olyan kulák is
akadt a faluban, aki makacskodott és nem ment fát szállítani, ezért elvitték a
fekete kocsival. Amikor hazaengedték semmit sem mesélt arról, hogy mi
történt.
- A hatvanas évek elején építették a kultúrotthont és reggel kiadták az
ukázt: „Kulákok, menjetek homokért!” Apám és én is kellett menjünk a
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többiekkel. Az idősebbek összebeszéltek és vittek magukkal szalonnát,
kenyeret és úgy mentek el homokot hordani. Ott szépen letelepedtek, a lovak legeltek, mi pedig megettük a szalonnát, egyet pihentünk, s egy szekér
homokkal értünk vissza a kultúrotthonhoz. Ha hamar megjártuk volna, akkor többször is kellett volna térjünk - folytatta a sötét időkről szóló történeteket nagyapám.
- De hogy zárjam a történetet és a tanulságát is megosszam veled, figyelj
tovább! - kért nagyapám és mélyen a szemembe nézve folytatta.
- Ekkor megfogadtam magamnak, hogy bármi történjen is az életben én
soha egyetlen ujjal se fogok hozzáütni a fiaimhoz! Apádat is arra neveltem, hogy az erőszak nem megoldás és nem tanít jóra - mondta elcsukló
hangon nagyapa.
Közelebb ültem hozzá és gyengéden megsimogattam eres, de mindig jóságos
tenyerét.
- Én sem kaptam még soha életemben egyetlen pofont sem édesapámtól! súgtam oda nagyapámnak. Ezt akkor neked köszönhetem! - mosolyodtam el.
Csak évekkel később értettem meg annak a pofonnak a jelentőségét. Ami
akkor a diákkorú nagyapámnak igen fájt és sokáig szégyellte is magát miatta
a többiek előtt, de ez az ellene elkövetett gyermekkori bántalmazás szilárdította meg benne az elszántságot, hogy ő soha semmilyen körülmények között
ne alkalmazzon erőszakot. Valóban soha nem volt erőszakos, még csak szavakkal se ütött meg soha senkit a családban. Az élettől kapott pofonokra ő
szeretettel válaszolt. Az élet sorscsapásai között sziklaszilárd hitre tett szert és
az Istenbe vetett mély hite lett számára a megtartó erő.
Az a sok fájdalom, meghurcoltatás, amit gyermekként átélt, megtapasztalt
formálta jellemét, és megerősítette, mint az acélt a tűz.
- Nagyapa, te, hogy ismerkedtél meg nagyanyával? - tettem fel a már régóta foglalkoztató kérdést.
- Az egy hosszú történet - mosolyodott el nagyapám.
- Milyen jó, hogy pont ráérünk! - biztattam nagyapót a további mesélésre.
- Én nem állítom, de mások azt tartották rólam, hogy kiváló énekes és jó
hegedűs vagyok! - voltam, talán - kezdett a történetbe nagyapa. Huszonéves koromba a helyi színjátszás közkedvelt szereplője lettem. Jól emlékszem, épp Tóth Ede A falu rossza című, három felvonásos népszínművet
próbáltuk, itt ismertem meg nagyanyádat, Rozáliát. Rozi apja, Vargyasi
Mihály úr, a község legmódosabb földbirtokosa. Leányát eleve földbirtokosnak szánta, szemében nem is jöhettem számításba. Így nem tehettem
mást, leányszöktetéshez folyamodtam. Első utunk a falu papjához vezetett,
aki előtt megesküdtünk, s onnan a saját házamba költöztünk. Az évek
folyamán Vargyasi megözvegyült s bánatában az ital mellé a kártya is
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párosult. Vagyona nagyrészét elkártyázta, tetemes adósságát én fizettem
ki. Könnyeivel küszködve akkor ezt mondta: „látom, hogy becsületes ember a vejem!” Ezzel szent lett a béke közöttük, megbocsátottam neki egykori lekezelő magatartását, ő pedig elfogadott olyannak amilyen vagyok ekkor kopogtatás törte meg a mesélést. Véget ért az előadás és a szüleim
megérkeztek, hogy hazavigyenek. Így elrepült az este, miközben régi idők
szép és kevésbé szép, de tanulságos történeteit hallgattam. Hamar húztam
a cipőt és vettem a kabátot, szüleim az ajtó között állva sürgettek, mert
már későre járt.
- Viszlát, nagyapa! - és már csukódott is az ajtó.
Büszkén gondolok vissza nagyapámra, aki a második világháború szörnyűségei között született, szirénák, román betörés, bombarobbanások között élte
meg az első éveket, majd az ’50-es évek kulák ellenessége nyomta rá bélyegét
„legszebb gyermekkori éveire”. Megélte ’56-ot, a hidegháborút, a kommunista diktatúra tortúráit, majd a rendszerváltást, és a tőkés-kapitalista világ minden velejáróját. Ő volt az az ember, akire mindig hősként tekintettem, aki
még a jég hátán is képes megélni. Aki mindig képes volt erőt és reményt önteni szívünkbe, mindig volt hozzánk egy kedves szava, egy szívhez szóló
tanulságos története.
Pár héttel ezelőtt még hallgattam történeteit, miközben a házat belengte a
friss fenyőfa illata, aztán egyik percről a másikra minden megváltozott. Egy
parányi vírus végzett vele, megtámadta a tüdejét, lélegeztetőgépre került, de
már nem tudták az életét megmenteni az orvosok. A legfájóbb az, hogy még
csak el sem búcsúzhattam tőle, nem szoríthattam meg még egyszer utoljára
jóságos kezét, nem lehelhettem rá egy szerető csókot. Aznap - a hivatalos
statisztikák szerint - 8157 ember hunyt el COVID-ban. Egy közülük az én
drága, örök emlékű nagyapám! Aki számomra nem csak egy szám, ami a
statisztikában szerepel, hanem egy élet, millió történettel és emlékkel.
Ekkor fogadtam meg, hogy papírra vetem a tőle hallott és a mai nemzedék
számára már-már hihetetlennek tűnő történeteit, hogy ne merüljenek a feledés
homályába. Egy szép napon, majd, ha fiaim unokáira vigyázom, én is elmesélhessem nekik üknagyapjuk iskolában kapott pofonját, ami egy csapásra
jobb emberré tette. Bár a legtöbb esetben az erőszak erőszakot szül,
nagyapám példája az ékes bizonyíték arra, hogy nem feltétlen „örökletes” az
ellenünk elkövetett gyermekkori bántalmazás, sőt van amikor ez erősít meg
bennünket, hogy mi soha ne fenyítsük meg ily módon később gyermekeinket.
Azt is nagyapámtól tudom, hogy ezekben az években számukra éjszaka kijárási tilalom jutott, mindig otthon kellett aludni. Éjszakánként többször felköltötték az apját, verték az ajtót. A kaput nem zárhatták be és a kutyát is meg
kellett kötni. Egyszer még azt is megnézték, hogy nem rejtettek-e el egy
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disznót a szénakazalban. A mai nemzedék számára olyan hihetetlennek tűnő
történetek ezek, amit ép ésszel nehéz felfogni, mire képes az emberi zsarnokság. Már a kisgyermekekkel is éreztették a megvetést. Az óvodában a kulák
csemetéknek nem adtak tízórait, a többieknek zsíros vagy vajas kenyeret adtak. A kulák csemeték a meggyfa alatt nézték, ahogy a többiek tízóraiznak,
számukra még egy karéj kenyér sem jutott. Délben hazaengedték őket, otthon
azt ettek, ami épp az asztalra került, sokszor csak sózott olajos kenyeret, délután vissza kellett menni, ekkor jött az uzsonna, a lekváros kenyér, a kakaós
kávé a kommunista gyermekeknek, a kulákfiókáknak ismét csak a semmi
jutott. Teljesen ki voltak zárva a szociális életből. A néptanácsnál az iroda
ajtókra kiírták: „Kulák akkor jöjjön, ha hívatjuk!”, ott nem volt, amit a kulák
keressen, panaszának helye nincs.
Nagy pofon számomra nagyapám hirtelen elvesztése, amikor én is
fogadalmat tettem, hogy bármi is történjen, bármennyire is kihozzanak a
sodromból gyerekeim soha nem fogom felpofozni őket, de még csak rájuk se
emelem kezem. Arra fogom őket nevelni, hogy legyenek bátrak és erősek,
legyen bátorságuk kiállni az igazukért, még ha ezért meghurcolják vagy bántják is őket. Legyenek erősek elviselni az igazságtalanságot, amely a mai kort
is ugyanúgy belengi mint a régvolt időket. Merítkezzenek a hitből, és ahogy
nagyapám is tette, ne könnyű teherért, hanem erős vállakért kérjék az Urat.
Ne bántsák egymást, se szóval se tettel az iskolában, az egyetemen, ne legyenek egymással rosszindulatúak később a munkahelyen, a lakóközösségben. Jó
emberek legyenek, amilyen volt az én apám, és az ő apja. Ez a jóság legyen a
mi családunkban az apai örökség, melyet nemzedékről nemzedékre tovább
adunk, átörökítünk életpéldánkon keresztül gyermekeinknek.
Nagyapám megtanított arra, hogy az ember megismerje önmagát, útra kell
keljen. Ez az út a megismerés útja. Rátalálni önmagunkra elég egy pillanat,
megismerni egy élet is kevés. De az önmagunkkal töltött napok és kilométerek közelebb visznek igazi énünkhöz. Sokáig azt hittem: ismerem magam.
Hisz én csak Én vagyok! Igazából fel sem merült bennem, hogy jobban, közelebbről megismerkedjek belső valóságommal. Ne csak a monumentális dolgokban tudjunk gyönyörködni. Századunk a legek kora. Mindenki a legszebb,
a legokosabb, a leggazdagabb akar lenni, ha nem is a Földön, de legalább a
saját környezetében. Mindenki a legnagyobb luxusvillára, a leggyorsabb autóra és a leghosszabb bankszámlára vágyik. Egyre kevesebben vágynak arra,
hogy ők legyenek a legegészségesebbek, a legboldogabbak. Az a baj, hogy a
boldogságot mindig valamihez kötjük. Akkor leszek igazán boldog, ha elvégzem az egyetemet; ha veszek egy autót, ha… mindenki másban képzeli boldogsága forrását. Nem vesszük észre, hogy annyira hajszoljuk azt, ami boldoggá tenne, hogy elűzzük magunktól. Azt hisszük, hogy a boldogságunk
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forrása egyedül a pénz. Kulák nagyapám élettörténetéből tudom, hogy ez nem
igaz!
- Elfeledjük, hogy a pénz nem cél, csupán eszköz. Egy eszköz a sok közül.
Lehet egy zsák pénzed is, ha eltévedsz a lakatlan sivatagban. A pénzt nem
lehet sem meginni, sem megenni. Csak teher. A teherhez félelem is társul,
hogy kirabolnak, vagy akár meg is ölnek érte. Örökös rettegésben élsz. Bizalmatlan vagy mindenkivel. Azt hiszed a pénzed akarják, vagy a pénzedért szeretnek. Sajnos, sok esetben, igazad is van! - ma is szinte hallom
nagyapám bölcs szavait fülembe csengeni.
Ezt igazából csak akkor tapasztalod meg, ha valamilyen oknál fogva elfogy a
pénzed. Rá kell jönnöd: pénzzel vehetsz magadnak haverokat, és élvezeteket,
de az igazi barátokat és a szerelmet nem lehet pénzzel megvásárolni. Hogy
erre rágyere még sokat kell csalódnod, csodálnod - mondogatta nekem, ha ide
kanyarodott a beszélgetésünk.
Így hát írni kezdtem saját élettörténetemet: „Már nem vágyok arra, hogy
űrhajós legyek, hisz bármikor csodálhatom a Földről a csillagokat. Híres focista sem akarok már lenni, beérem azzal is, hogy örömömet leljem abban,
amit dolgozok. Repülni már próbáltam, kevés sikerrel. Viszont megtanultam
két lábbal a földön járni. De el tudom engedni a fantáziám, és gondolataim
szárnyra kelnek. De nem bánom, hogy nem tudok repülni, hanem inkább örülök annak, hogy sétálhatok, szaladhatok, vagy akár fél lábon is ugrálhatok. És
ott a két kezem, amivel írhatok, bírhatok, ölelhetek és imára kulcsolhatom. A
szónak teremtő ereje van, ezért minden szónak súlya van. Beszéljünk egymással, egymáshoz szépen, kedvesen. Szavaink soha ne üssenek, hanem simogassanak! Ne szitkozódjunk, ne átkozódjunk, de mindig tudjunk köszönetet mondani és hálát adni. Az élet iskolája sok mindenre megtanított. Egy-két
év alatt megtanultál beszélni és járni. Több évtized kellett ahhoz, hogy megtanulj hallgatni és megállni.
Nagyapámnak mindig rendelkezésére állt egy jó tanácsa felém:
Kisunokám, idézz fel magadban egy gyerekkori napot, amikor önfeledten
szaladgáltál, és a nagy diófa árnyékába a falevelek között kerested a legszebb
diókat. Vagy emlékszel a napra, amikor a parkban nagy buzgalommal számoltad legújabb kincseidet, a gyémánt gesztenyéket? Emlékszel a nyári délutánra, amikor képes voltál órákon át keresni a négylevelű lóherét? Eredménytelenül. Tudod, hogy tudtam, hogy két lóheréből fabrikáltad akkor azt a négylevelűt? De nem szóltam róla, örültem veled... Emlékszel az első hóra, mikor
két tenyerünket az ég felé tartva szaladtunk ki az udvarra, és pörögve kacagtunk örömünkben? Emlékszel, amikor a hóba feküdve angyalszárnyakat
rajzoltunk? Töröld le a port emlékképeidről! Emlékezz és majd mesélj
jó sokat fiaidnak, unokáidnak! Mert ezek az emlékek azok, amiket sem a
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kommunisták, sem a kapitalisták nem tudtak, nem tudnak elvenni tőlünk! vetem papírra az örök emlékű szavakat.
Talán majd egy szép nap, amikor majd én leszek nyolcvan esztendős és kis
unokáimnak mesélek régen volt történeteteket, ők is közelebb ülnek mellém
és megsimogatják eres kezemet.
Iochom Zsolt

Az utolsó fröccs
Most temették az utolsó szódást Egerben. Pedig hej, de fontos ember volt,
nélkülözhetetlen ember volt, milyen sokan szerették! Az Almagyar utcában
csak úgy fordultak a lóval vontatott gumis kocsik, megpakolva szikvizes ládákkal. Nem pihent soha, jöttek az üres üvegek, töltötte gázzal, széndioxiddal
az udvar végében mindig nyitva álló kis műhelyében, két segéd szorgoskodott
a keze alatt! Kék meg fehér hutaüvegek formás szórófejjel, teltek meg buborékos vízzel, hogy aztán a kocsma meg a resti asztalán végezve töltsék be
hivatásukat. A kisboltokba is jutott belőle, hiszen - a múlt század első felében
- nem mehetett el a vasárnapi ebéd szóda nélkül. „Eredj fiam, hozzál szódát
apádnak!”- hangzott innen is, onnan is. A kocsis hangos szóval haladt a Maklári meg a Kertész utcán, nyíltak a kapuk és jöttek a háziasszonyok, a fiú, a
kiscseléd, vagy maga a gazda szódáért.
Mert ahol bor van, ott fröccs is van, ahhoz pedig szóda kell! Mióta Jedlik
Ányos feltalálta, Vörösmarty megénekelte, még az urak is rászoktak a könynyű, kicsit bódító frissítőre az Eged alatt! A nagyapánk Samoday Sándor is
rákapott a fröccsre, és ez lett a végzete! De ne ugorjunk előre, mert ez a történet róla fog szólni, és arról a régi egri világról, ami már nincs, ami eltűnt,
csak a bor maradt meg. Mostanában megint az Egri Bikavér, újabban a Kadarka indult világhódító útjára! Mert Sándor nagyapa ezt szerette, ezt itta, ez
adott kedves bódulatot azokban a Trianon utáni húszas években, amikor hivatali életét megkezdte. Szokványos sors volt az övé, pedig lehetett volna másképp is. Még ük-ük apja, S. András fiatal hadnagy az egri várvédők között
kezdte. Hogy ez valóban így volt, azt márványtábla hirdeti a püspöki palota
alsó termében. Aztán a vitézkedésért, mert a hírrel, meg a zászlókkal Dobó
István negyedmagával a királyhoz Bécsbe küldte, birtokokat is kapott. A család Egyházkarcsán lett kegyúr, az előnév szerint, a XIX. századi oklevelek
már ezt tanúsítják. Volt is mit aprítani a tejbe képletesen, meg valóságosan is,
mert a területek mellé marhák is jártak, melyek jól legeltek füves síkságon.
Akkor Magyarország, és nem Szlovákia része volt a terület. A század végére,
aztán lejjebb szorult a család Mónosbélbe, meg Egerbe, ahol számos szőlőültetvény birtokosa lett a Hajdúhegyen. Ükapánk Samoday László Mónosbél203

ben nézte végig, amint leég a villám verte hodály tele birkákkal. Még ki is ült
a kúria elé: Hadd vesszen! - duruzsolta elkeseredésében, meg dühvel is, hiszen úgysem volt már az az övé, kártyaadósság terhelte. Ennek az apának a
fia volt Somoday Sándor, aki nővérével, Gizellával, és bátyjával, Imrével
nehéz örökséget cipelt: az oroszlános címert, pecsétgyűrűt meg viaszos pecsétnyomót. Az ükapa kardját felakasztották a falra, s a nagy dicsőség mellett
valami hivatali elfoglaltságot kellett keresni.
A szőlők bevétele még futotta az iskolákra. Gizella, kifinomult szépérzéke
okán iparművészetet tanult, s reménykedett, hogy jól férjhez megy. (Na, az se
sikerült!) Imre, kikerülve a Ciszterek keze alól rendőrtiszti pályára ment. Rabiátus figura, igencsak ő örökölte apja sírva-vigadó természetét. Sándor pedig, mert éles eszű, jó tanuló volt, hivatalnoknak állt. Gizella sudár, szép fiatal nő, bevégezve a képzőművészeti kurzusokat, hozzáment egy tejfeles szájú
ügyvédhez, meggondolásból. Szült neki két gyermeket, de nem számolt a
boldogtalansággal, s - akkor ez botránykőnek számított- elvált, s odaköltözött
akkor már Pesten szolgáló testvérbátyjához, Imréhez, a két gyerekkel. Imre,
bár büszkén viselte uniformisát, nehezen tűrte a vele járó fegyelmet. Egyszer
Egerben benyitott a Park Hotel márványtermébe, ahol népes úri társaság mulatozott, azok csodálkozva meredtek az egyenruhás szép emberre. Amaz megszólalt: - Mi az, nem tetszik a pofám? Na, ez az egy mondat azonnal kipenderítette a rendőrtiszti jólétből a nincstelen semmibe, mert a megyei főispán is
tanúja volt a jelenetnek.
Sándor végig járva a ciszterek gimnáziumát, valami rendes állás után nézett. A vasút életfogytig tartó megélhetést jelentett, odament hát gazdasági
tanácsosnak. A számokat, s a grammatikát ismerte, szép élet volt, nyugalmas
élet, Egerben maradt. Hétvégenként a Park Szállóban, a Korona Szállóban
húzta neki a cigány, hét közben meg a Kacsában, vagy a Putyi kocsmájában,
mulattak. Egyszer csak elkoptak körüle a barátok, megnősült mind. Harminc
felett már illik családot alapítani. Iskolatársa, Tatarek Károly, a szarvaskői
erdész fia, a húgát ajánlotta: a békés természetű, ragyogó kék szemű Erzsikét.
Szerelemről nem esett szó, de összeillettek, meg különben is vége volt a Nagy
Háborúnak. Hol volt már az egyházkarcsai birtok? Odaát. Elveszett már az
régen.
Megtartották a kézfogót, maga az érsek adta össze őket a Szent Mihály
templomban, aztán lakást béreltek az Erdődy téren. Szépen, csendesen éltek.
Erzsike szelíd volt, jól főzött. Testvérei is Egerben laktak, amikor a fiúcska
megszületett, nem kellett szoptató dajkát fizetni, megtette ezt Erzsike nővére
Gizella, akinek éppen akkor volt kicsinye. Sándor közben elvégezte a vasút
tiszti felső iskolát. A szárnyvonalon akadt tennivaló: innen követ szállítottak,
bort küldtek a világba, iparvágányon érkezett a gabona az Alföldről. Sándor
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ezt könyvelte, forgalmazta, a nagyállomással szembeni hivatalban. Csak egy
főnöke volt, belátó, igaz, neki is csak két-három beosztottja volt. Minden
délben hazasétált az Erdődy térre, elkölteni az ebédjét, utána szusszant is
egyet. Kiskamasz fiát megregulázta, ha nem akarta megenni a spenótot, vagy
a vadasmártást.
A kocsmázás az maradt. Koros volt már ahhoz, hogy elhagyja. Későn nősült, benne volt már a vérében. Hiába figyelmeztette a doktor: „Sándor, magas
a vérnyomásod, el kell hagyni a bort!” Megígérte, de a pirulát nem vette be,
felrakta a szerkény tetejére.
Egyszer aztán amikor már épp elég volt az összegyűjtött pénz, hogy megvegyék a házat, amiben laktak, futár jött a hivatalból Erzsikéhez. „Sándor
bácsi ráborult az asztalra. Igencsak vége van!”
Jámbor Ildikó

Máté a kórházban
Első nap:

- Szia Erika! Légyszi, át tudsz jönni? - kérdeztem telefonon.
- Valami baj van? - kérdezett vissza Erika.
- Máté testén élénkpiros kiütések jelentek meg. Ilyet még sohasem láttam válaszoltam.
- Mindjárt ott leszek.
Erika már a hangomból megsejtette, hogy baj van, hiszen akkor szóltam bele
legutóbb ilyen kétségbeesetten a telefonba, mikor Rita lányom fejét kellett
összevarrni. Most sem késlekedett sokáig, néhány percen belül nálunk volt.
Még szerencse, hogy a világ legjobb nővérkéje éppen a mi szomszédunkban
lakik.
- Ilyet még én sem láttam. Holnap okvetlen hozd el őt orvoshoz - javasolta
Erika.
A gyermekorvos tovább küldött bennünket a bőrgyógyászhoz, akihez - sorszám
és negatív covid teszt híján - csak a nővérke jóvoltából jutottunk be.
- Mikor jelentek meg Mátén a kiütések? - kérdezte a doktornő szlovákul.
- Tegnap este lettek ilyen csúnyák, de Máté már régebb óta beteg. Először
két héttel ezelőtt jelentkeztek a kiütések lázzal együtt. Ekkor a peredi
gyermekorvos több napon keresztül nem rendelt, ezért Mátét elvittük
Fakasdra. Ott kapott antibiotikumot, és a doktornő tanácsára a kiütéseket
folyópúderral kenegettem. Máté bőre egyre szebb lett, ám amint elfogyott
az antibiotikum, a kiütések kezdtek kiújulni. Tegnap előtt ezért ismét elvittük őt orvoshoz, most már a peredihez, és ő felírta a Locoyd Lipocrem-et
(ez egy kortikoid krém, amitől minden bőrprobléma el szokott múlni). Es205

te bekentem Mátét ezzel a krémmel, és reggelre ilyen pirossá változtak a
kiütések - magyaráztam a helyzetet.
- Vannak Máténak testvérei? - kérdezte a doktornő.
- Igen, Mátén kívül még van két gyerekem.
- Ők nem betegek?
- De igen. Köhögés, nátha, láz náluk is jelentkezett, de a kiütések csak
Mátén jelentek meg.
- Ez nem egy mindennapos eset, elmennek kórházba, aztán majd ott kivizsgálják, mi a baj - mondta a doktornő, és a kezembe nyomott egy orvosi
diagnózist, amely alapján a gyermekorvos kiírhatja Máté számára a kórházi kezelést.
Visszamentünk hát a peredi gyermekorvoshoz, aki kiírta a kórházi beutalót, és
annyit mondott megjegyzésként, hogy a kórházi tartózkodás körülbelül öt
napig fog tartani, és én is Mátéval lehetek. Nekem azonban ez túl kevés információnak tűnt. A váróteremben kétségbeesetten próbáltam felöltözni, mikor kijött hozzám Erika, és megkérdezte:
- Meg tudjátok oldani ezt a kórházi tartózkodást? Ki lesz otthon a többi
gyerekkel, hiszen ők is betegek?
- Fogalmam sincs. Olyan hirtelen jött ez az egész.
- Péter otthon maradhat velük, én majd kiírom hozzá a szükséges papírokat. Aztán ha kell valami, nyugodtan szóljatok.
Amíg ezt elintéztem, gyermekeim a papával kint várakoztak. Máté és Rita
elaludtak a papa autójában, Balázs pedig megkérdezte:
- Anya, miért sírsz?
- Balázskám, most Mátéval be kell mennünk a kórházba, és úgy néz ki,
hogy körülbelül öt napig bent is kell maradnunk.
- És addig ki fog ránk vigyázni?
- Úgy néz ki, hogy az apa, de most rögtön felhívom, és megbeszélem vele.
Balázs és Rita a papával maradtak, én pedig felhívtam a férjemet. Szerencsére
a munkahelyén megértőek voltak, így azonnal autóba ült, és sietett haza hozzánk. Útközben csak a munkahelyi papírok miatt állt meg Erikánál, s mikor
hazaért, néhány alapprogram feltöltésével próbálta számomra működő képessé tenni a tabletet, amit az előző héten vásároltunk. Akkor eszembe nem jutott
volna, hogy ezt a készüléket majd én fogom felavatni, méghozzá a kórházban.
Én pedig Mátéval együtt pakoltam. Én pakoltam be a bőröndbe, ő pedig
pakolt ki belőle. Mikor elindultunk, nem tudtam pontosan, hogy mit hagyott
benne a bőröndben és mit nem. Annyi időm maradt, hogy a papírok jelenlétét
ellenőriztem, és elindultunk. A kórházban meglepően kedvesen fogadtak
bennünket, Máté mégis nagyon sírt, mikor az apukájától el kellett búcsúznia.
Nem csoda. Megérezte, hogy kezdődik a kálváriája: antigén covid tesz,
206

vérvételek, az infúziós tű felszerelése… Legalább négy totykányi vért levettek tőle, s ezalatt nekem kellett őt lefogni. Kegyetlen feladat volt. Miután
felszerelték neki az infúziós tűt, végre kicsit megdajkálhattam őt, de a nyugalom csak pár percig tartott. Beküldtek bennünket a szobába, és Máténak elindították az infúziót. Én meg csak álltam ott Mátéval a kezemben, és vártam,
de fogalmam sem volt, hogy mire. Fél óra múlva bejött egy nővérke, és megszólított:
- Miért nem teszi le a gyermeket a kiságyba?
- Mert félek, hogy kiesik onnan.
- És így fogja tartani, amíg le nem folyik az egész adag infúzió?
- Igen.
- De hát ennek hét órán keresztül kell folynia. Addig mégsem állhat itt.
- Nővérke, megvigyázná nekem Mátét, amíg elmegyek toalettre?
- Persze, addig megvigyázom.
A hosszú procedúra után legalább pisilni eljutottam. Ez a kedves magyar nővérke még abban is segített, hogy az infúziós állványt az én ágyamhoz tolta,
és segített, hogy Mátéval beköltözzünk a nekem előkészített ágyba. Nem volt
egyszerű hét órán keresztül az ágyon tartani Mátét, de Máté a világ legnyugodtabb kisbabája, és elfogadta a helyzetét. Nézegettük az otthonról hozott
mesekönyveket, miközben puszta kenyeret és száraz piskótát eszegettünk és
vizet kortyolgattunk. Szerettem volna beszélni valakivel, de tabletet ekkor
használtam először életemben. Belementem a Skypeba, és egyetlen ötletem
volt, hogy hogyan tovább. Megcsörgettem az utoljára hívott személyt, vagyis
az imacsoportot. Ezt a csoportot még a covid legszigorúbb időszakában álmodta meg az anyukám, és hozta létre az öcsém, hogy ha fizikailag nem is
láthatjuk egymást, legalább online tudjunk találkozni és együtt imádkozni.
Szóval este nyolc órakor megcsörgettem az imacsoportot, s a csoport minden
tagja bekapcsolódott a hívásba. Egyszerre lett jelen számomra a férjem, az
otthon maradt gyermekeim, a szüleim, nagyszüleim és a testvéreim. Közösen
mondtuk el a rózsafüzért Máté gyógyulásáért. Amíg mi imádkoztunk, Máté
elaludt a karjaimban, és én óvatosan áthelyeztem őt a kiságyba. Békésen aludt
reggelig.
Második nap:

Az én éjszakám korántsem volt nyugodt. Úgy éreztem magam, mintha börtönben lennék. Számomra a kórház egy olyan hely, ahol el vagyok zárva
azoktól, akiket szeretek, ahol fájdalmakat kell átélni, ahol a kivételektől eltekintve nem értenek meg, ha az anyanyelvemen szólalok meg, ahol falanszteri
rend van, és ahol fehér köpenyes emberek mászkálnak jobbra-balra. Úgy
éreztem, ide soha életemben nem fogok visszavágyódni. Pedig nem telt bele
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két nap sem, és titokban visszasírtam ezt a galántai börtönt. A börtönt, ahol,
ha nem is mindenkivel, de beszélhettem magyarul, ahol ki tudtam menni Mátéval az erkélyre, ahol kaptam meleg ételt, és ahol az internet segítségével
kapcsolatba léphettem a szeretteimmel.
A reggeli viziten azt mondta a főorvos, hogy Máté kiütései úgy néznek ki,
mintha a szervezete saját maga ellen harcolna. Kicsivel később közölték velem, hogy mivel ebben a kórházban nincs gyermek-bőrgyógyász, másnap el
kell mennünk Mátéval Pozsonyba egy kivizsgálásra: reggel korán kell indulnunk, felállítják a diagnózist, és már jöhetünk is vissza. Néhány órával később
ismét megkeresett egy doktornő, és mondta, hogy készüljek fel arra a lehetőségre is, hogy Máténak bent kell maradnia a pozsonyi kórházban. Eddigre
már a könnyeim potyogtak. A fülemben ott zakatoltak a főorvos szavai: Máté
szervezete saját maga ellen harcol. Akkor Máté rákos? Meg fog halni? Nem
tudtam szabadulni a gondolattól. Próbáltam elhessegetni a lelki gondolatokat,
és leszállni Máté mellé. Próbáltam őt elaltatni, de sehogy sem tudtam. Végül
az jutott eszembe, hogy megszoptatom. Habár Máté már hetek óta nem szopizott, csodálatos módon még mindig volt tejem, amitől Máté megnyugodott és
elaludt.
Csend lett, végre nekiállhattam a pakolásnak. Igyekeztem átgondolni, mire
lehet szükségünk a pozsonyi kivizsgáláson, hogyan osszam ketté a holminkat
fontosakra és nélkülözhetőkre. Nem tudtam dűlőre jutni, hiszen amit otthonról magammal hoztam, azt mind vinni szerettem volna. Ami kell Galántán, az
kelleni fog Pozsonyban is. Miközben ezen törtem a fejem, bejött egy nővérke,
megnézte Máté bőrét, és úgy találta, Máté bőre szépen gyógyul. Ezért azt
tanácsolta, hogy csak a legszükségesebb dolgokat vigyem magammal, valószínűleg úgyis visszajövünk. Minek cipekednék feleslegesen. Megfogadtam a
nővérke tanácsát, és összepakoltam a legfontosabb dolgokat a hátizsákba, a
többit pedig a bőröndbe. Hajnali egy óra körül végre én is elaludtam.
Harmadik nap:

Reggel hat órakor indult a betegszállító autó. Hétkor már a pozsonyi kórházban voltunk. Abban a kórházban, ahol húsz évvel ezelőtt műtötték a szívemet,
és ahol egy évvel ezelőtt átszúrták Máté könnycsatornáit. Már a helyszín is
rémisztő. Mi vár ránk itt már megint?
A doktornő, aki Mátét megvizsgálta, tovább küldött bennünket a bőrgyógyászati részleg főorvosához. A főorvos megnézte Máté testét, majd kimondta ugyanazt a mondatot, amit Erika a történet legelején: „Ilyet még sohasem
láttam.” Majd hozzátette: „Kivizsgáljuk. Maradjanak itt a kórházban!”
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A kórházi szobánkban egy kedves, ismerősnek tűnő hang szólított meg.
Körülnéztem, de a szobában Mátén kívül senkit sem láttam. Ám az ismerős
hang újra megszólalt:
- Sziasztok! Ti is magyarok vagytok? - hangzott a kérdés a szomszéd szobából a bennünket elválasztó üvegfalon keresztül.
- Igen, mi is - válaszoltam röviden. Ám annyi kitöltésre váró adminisztrációs papír várt rám, hogy ebben a pillanatban fel sem fogtam, milyen nagy
ajándék, hogy ebben a fővárosi szlovák tengerben éppen egy magyar
anyuka szomszédságába kerültünk. Meg hát időm sem lett volna a vele való beszélgetésre, mert jött az ügyeletes, göndör hajú nővérke, és kérte
szlovákul az aláírt papírokat:
- Remélem, sikerült mindent megértenie, ami le volt írva. Benne volt a házirend, az ébresztők, étkezések, vizitek rendje. Nem fogom szóban is elmondani, és maga miatt feleslegesen járatni a számat!
- Legalább azt megkérdezhetem, hogy van látogatás ebben a kórházban?
Mert hát a látogatási szabályok mostanság folyamatosan változnak.
- Egyetlen személy jöhet látogatóba, mégpedig olyan, aki már be van oltva.
„Hát, akkor bennünket itt senki sem fog meglátogatni”, gondoltam, és tovább
kérdeztem a nővérkét:
- És meddig kell itt maradnunk?
- Mivel még nem tudjuk a diagnózist, nem tudhatom. De itt körülbelül egy
hétig szoktak benn maradni a betegek.
- Egy hétiiiiiiig?
- Miért, maga azt gondolta, hogy két nap múlva hazamehetnek?
- Igen - válaszoltam, habár titkon azt reméltem, hogy már másnap mehetünk haza.
- Hát, abban biztos lehet, hogy két nap múlva nem fognak hazamenni.
Hamarosan megérkezett a férjem a csomagokkal. Utánam hozta a galántai
kórházban maradt bőröndömet, és hozott egy kis harapnivalót. Mennyire vártam, hogy végre láthassam őt. De valahogy másként képzeltem el a találkozást. Be kellett érnünk a szájmaszkos puszival, és a nagyon rövid idővel:
- Szóltak a nővérkék, hogy nem maradhatok sokáig, úgyhogy gyorsan beállítom neked a tableten az internetet, hogy tudjunk majd Skypolni. Nem
tudod véletlenül a Wifi kódot?
- Mindjárt megkérdezem a szomszéd anyukától - válaszoltam.
Átkopogtam az üvegfalon, hogy megkérdezzem a kódot, mire az anyuka azt
válaszolta:
- Itt nincs internet.
- Akkor legalább kiszellőztetek nektek, ilyen nagy ablakot biztos nehéz
lehet kinyitni - mondta, és odafordult az ablakhoz, hogy kinyissa.
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Ekkor észrevette az ablakra ragasztott nagybetűs utasítást: AZ ABLAKOT
CSAK SZELLŐZÉSRE SZABAD KINYITNI!
- Szóval nemcsak, hogy egy hétig nem mehetünk ki a friss levegőre, de
még szellőztetni sem tudunk majd normálisan - konstatáltam a helyzetet.
Persze értettem, hogy a korlátozásnak biztonsági okai vannak, de ez nekem már túl soknak tűnt hirtelen.
- Hol fogsz aludni éjszaka? - szólalt meg újra aggódóan a férjem.
- Majd este hat órakor hozhatok át magamnak a szomszéd helyiségből egy
összecsukható ágyat ágyneművel. A szabályzat szerint ez az ágy csak éjszaka lehet a szobán, legkésőbb reggel hat órára mindig vissza kell tolni a
szomszédos raktárhelyiségbe.
- Ebben a kórházban van látogatási lehetőség?
- Egyetlen oltott személy jöhet látogatóba.
- Akkor majd megkérjük a testvéremet, hogy néha látogasson meg titeket.
A férjem testvére, Évi, Pozsonyban lakott, és mindezidáig a munka világában
élt, nekem pedig ebben nem sok tapasztalatom van. Így hát csak nagyon ritkán szoktunk beszélgetni. Ettől a pillanattól azonban úgy kezdtem gondolni
Évire, mint a kisgyerekek a Mikulásra. Hiszen a Mikulás is nagyon ritkán jön
egy, mindössze egyszer egy évben, ám ekkor a gyerekek minden rokonnál és
ismerősnél jobban várják őt.
Máté ismét keservesen sírt az apukája után. Olyan nagyon sírt, hogy meg
sem tudtam vigasztalni. Elaludt, és még álmában is szipogott. Én pedig összetoltam a szobában levő két széket, és én is aludtam. Talán egy félórát szundíthattam, de rengeteget segített. Ekkor tudatosítottam magamban, hogy beláthatatlan ideig egy újfajta életforma vár ránk. Igaz, hogy nincs napközben
ágyam, nincs internet, nincs főtt ételem, és nincs kint lét, de feladatom is sokkal kevesebb van, mint otthon. A három gyerek helyett most csak eggyel kell
foglalkoznom, nem kell főzni, sem mosni, sem pedig takarítani. Máténak a
sok szenvedés mellett ez egy lehetőség is egyben, hogy minőségi időt kapjon
tőlem. Visszagondoltam arra, amikor húsz évvel ezelőtt feküdtem ugyanezen
kórház kardiológiai részlegén. Talán furcsán hangzik, de ez a szívműtét igazából kora kamaszkorom legboldogabb időszaka volt. Velem volt édesanyám,
imádkozott értem, és mesélt nekem. Csak nekem. Otthon három testvéremmel
és az apuval kellett osztozkodni a szeretetén, és itt a kórházban csak én voltam neki. Habár már tizenkét éves voltam, mégsem fogtam fel, hogy milyen
komoly műtét miatt voltam ott. Csak annyit tudtam, hogy anya velem van,
szóval nagy baj nem történhet. Elhatároztam, hogy ezt az érzést szeretném
továbbadni Máténak. Szóval, miután Máté felébredt, rendszereztük a szobában levő játékokat, és játszottunk: autóztunk, vonatoztunk, építettünk és meséltünk.
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Lefekvés előtt váltottunk pár szót az üvegfalon keresztül a szomszéd
anyukával, és ekkor tudatosítottam, hogy igazából még rosszabbak is lehetnének a körülmények. Habár neki volt ágya napközben is, de nem volt a szobáján sem zuhanyzó, sem toalett, sem pedig gyerekjátékok. A lelkemben érzett
lázadás kezdett hálává változni. Hála a zuhanyzóért, a toalettért, a gyerekjátékokért, és elsősorban a Mátéval tölthető minőségi időért.
Utolsó kórházi napok:

Vasárnap reggel ünnepi reggelit hoztak Máténak: lekváros fonott kalácsot
kakaóval. Megkérdeztem a nővérkét, hogy ezt Máté biztos megeheti-e, hiszen
nekünk Galántán azt mondták, hogy Máténak diétáznia kell. A nővérke kiment, megnézte Máté papírjait, és azt mondta, hogy Máté számára nincs előírva semmilyen diéta, nyugodtan adjam neki az ételt és itassam meg őt a kakaóval, hiszen a gyerekeknek szükségük van a tejre. Hát jó, nekiadtam az
ételt, és mire Máté az utolsó morzsát is megette és a kakaóját is megitta, kezdődött a vizit. A reggeli fényben az orvosok számára is jól látható volt, hogy
Mátén új, élénkpiros kiütések jelentek meg. A vizit után bejött az ügyeletes
doktornő, és közölte velem, hogy
- Máténak diétáznia kell. A mai napon már csak száraz kenyeret ehet és
teát ihat.
- És piskótát legalább adhatok neki?
- Hát, abban az esetben, ha semmiképpen sem akarná megenni a száraz
kenyeret, akkor kaphat száraz piskótát - mondta a doktornő, majd letett az
asztalunkra egy csomag szárított kenyeret.
Ezen a vasárnapi napon eljött hozzánk Évi, aki ekkor a világot jelentette a
számomra. Ahogy csak tudott, vidámságot hozott a rideg kórházi falak közé.
Azt nem tudtam, meddig kell a kórházban maradnunk, ezért mindig Évi következő látogatásáig számoltam vissza az időt. Ő volt az egyetlen biztos pont
az életünkben.
Másnap reggel alig vártam már a reggelit, hogy végre valami normálisnak
nevezhető ételt adhassak az éhes gyermekemnek. Ám hiába vártam, a reggeli
nem bírt megérkezni. Mikor azt hallottam, hogy a többiek már viszik vissza a
csészéket, elmentem szólni a nővérkéknek, hogy Máté kimaradt a reggeliből.
Hogy mondhat ilyet, hogy Máté nem kapott ételt! Tegnap kapott egy egész
csomag szárított kenyeret. Abból kell, hogy még legyen mára is - érkezett a
válasz a göndör hajú nővérkétől.
Kínáltam Máténak a száraz kenyeret, de ő nem akarta megenni. Előkerestem hát az otthonról hozott piskótát, és épphogy csak a kezébe adtam, benyitott a göndör hajú nővérke:
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- Minek van maga itt a gyerekével a kórházban, ha nem is azt csinálja,
amit mi mondunk. Ha a száraz kenyér helyett piskótával fogja etetni, fölöslegesen vannak itt, sohasem fogunk egyről a kettőre jutni - mondta idegesen, majd kifelé menet becsapta az ajtót.
Amint kiment, átkopogott a szomszédos magyar anyuka, és együttérzően
megkérdezte:
- Miért cirkuszol itt ez a nővér veletek, hiszen még én is hallottam az üvegfalon keresztül, hogy a tegnapi doktornő a piskótát megengedte Máténak.
- Fogalmam sincs - válaszoltam Karinának, és közben hálát adtam Istennek, hogy vigasztalót küldött hozzánk.
Mikor Karina a kisfiával hazament, titokban sírtam utánuk.
Másnap bejött a szobánkba egy kedves doktornő, és elmagyarázta, hogy
mi is tulajdonképpen Máté betegsége:
- Máté szervezetét egy staphilococcus aureus nevű vírus annyira legyöngítette, hogy az saját maga ellen kezdett harcolni. Ez egyfajta autoimmun
tünet, amit a galántai kórházban kortikoid kúpokkal kezeltek. A
kortikoidoknak köszönhetően szépülni kezdett Máté bőre, csakhogy a
kortikoidok nagy hátránya, hogy nagyon nehéz róla leszokni. Ha valaki
tartósan használja, annyira hozzászokik a szervezete, hogy élete végéig rá
lesz szorulva a kortikoidokra. Ezért szeretnénk mi Mátét kortikoidok nélkül diétával gyógyítani. Mivel a szervezete minden ellen, még a bejövő
ételek ellen is harcol, megpróbáljuk a szervezetét megtanítani az ételek
felismerésére. Ezt azonban csak nagyon lassacskán lehet, és fontos, hogy
Máté mindenképpen csak azt egye, amit mi adunk neki. Így tudjuk figyelni, hogy melyik ételre, hogy reagál a szervezete. Ha Máté minden nap csak
egyetlen új, diétás ételt kap, van rá esély, hogy a szervezete újra megtanulja felismerni az ételeket. Minden nap csak azt eheti Máté, amit mi adunk
neki. Ha mégsem sikerül így, diétával kigyógyítani Mátét, akkor majd felírjuk neki a kortikoidokat, amelyeket valószínűleg élete végéig szednie fog
kelleni. Érti anyuka?
- Értem - mondtam, és közben kicsordultak a könnyeim.
A szlovák doktornő, aki a magyarázata során többször közelebb hajolt hozzám, ha úgy látta, hogy valamit a nyelv vagy a kötelező szájmaszk miatt nem
értek, és a fontos mondatokat többféleképpen is megfogalmazta, hogy biztos
minden szavát megértsem, most rám mosolygott, megsimogatta a hátamat, és
annyit mondott:
- Minden rendben lesz.
Ebben a pillanatban nemcsak azt értettem meg, hogy mi is tulajdonképpen
Máté betegsége, hanem azt is, hogy mi pünkösd üzenete. Valahogy így
212

történhetett az is, amikor az apostolok a lángnyelvek hatására különböző
nyelveken kezdtek beszélni.
Újra otthon:

Hat napot töltöttünk a pozsonyi kórházban. Mikor hazajöttünk, Máté a száraz
kenyéren kívül főtt krumplit, főtt rizst, főtt húst, főtt almát és főtt répát ehetett. Hosszú és nehéz munka volt, amíg minden ételt újra visszavezettünk
Máté étrendjébe, de a több mint féléves kemény diéta után már bátran ki merem jelenteni, hogy Máté meggyógyult.
Köszönöm az Úristennek, hogy meggyógyította Mátét, köszönöm, hogy a
betegség alatt végig tudtam őt szoptatni, és köszönöm azt is, hogy Erikán
keresztül időben figyelmeztetett bennünket a betegség súlyosságára. Milyen
jó az, hogy a szomszédunkban egy aranyszívű nővérke lakik.
Kedves Erika! Tudod, bármilyen személytelen és rideg a hivatalos
egészségügy, Te vagy számunkra a huszonnégy órás sürgősség, akire mindig
számíthatunk. Az Úristen áldja meg életedet és munkádat, hogy még nagyon
sok embert meg tudj gyógyítani!
Jánoska Laura

Történet csokor
Nagymamám közvetlenül a háború után született Székelykeresztúron, Erdélyben. Édesapja földműves-gazdálkodó volt. Nagymamánk sokat mesél nekünk
unokáknak, hogy milyen volt a falusi élet. Olyan történetek ezek, amik fordulatosak, és egytől egyig megtörténtek, amihez foghatót itt, ebben a betonrengetegben el sem tudunk képzelni.
Ezeket az eseteket gyűjtöttem össze ebbe a történet csokorba.
Nap, mint nap
- Régen mi voltunk „az utca gyerekei”. Nem volt nálunk semmi, magunknak
kellett kitalálni játékokat. Fiúk és lányok vegyesen beálltak szinte minden
játékba. Reggeltől estig (persze a munka mellett) játszottunk.
A házunk előtt folyt egy patak, Gagyi patak volt a neve. Igen szeszélyes természetű, valamikor alig van valamicske víz a medrében, valamikor pedig
majd’ elárasztja a part menti házakat. Ide hozták ki néha a falubeliek a teheneket, lovakat, hogy lecsutakolják őket. Ide engedték ki minden nap a libákat.
Okos állatok voltak azok. Este mindig összegyűltek egy csoportba. A gúnár
ment elöl, ő volt a főnök. Azt mondta csak, hogy Gá-gá! s a csoport ment
utána. Ha a libák gazdájuk házához értek, nagy gágogással befordultak az
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udvarra, a csoport többi tagja ment tovább. Tíz-tizenöt libája volt minden
falubelinek. Amikor bementek az udvarra, nagy csend lett. Ők voltak ugyanis
a „főnökök”. Voltak ott kacsák, tikok, kakasok. Mind félre álltak. Harmincnegyven tikunk volt. Ezeknek meg száz csirkéjük.
Reggel felkeltem, fogtam egy szakajtót, s kimentem a tikokhoz. Összeszedtem az aznap tojt tojásaikat. A libáknak is volt, ezeket külön kosárba szedtem.
Néhány lúd azonban jól eldugta a tojásait, fészket épített, s néhány nap múlva
kikeltek a kislibák. Nem is bántam. Voltak kakasaink is. Ezek, még mielőtt
felkelt volna a nap, éktelen Kukkurigú! -zásba kezdtek. Ők voltak a másik
„főnökök”, rendet teremtettek a tikok között.
A két „főnök” azonban nem tűrheti egymást! Amikor a ludak egy nap hazaértek, az egyik kakas rárontott a gúnárra. A gúnár azonban csipkedni kezdte
ellenfelét. Végül szép kis „döntetlen” keveredett ki, mert a tikok közben kukoricát kaptak, veszekedtek a jó falatokért. A ludak között pedig (mint sokszor) valami vita indulhatott, mert csípték egymást rendesen. A két „főnök”
sietett a dolgára.
Ezen jót nevettem. - Szép kis főnökök lehettek!
- Bizony-bizony! A kertnek viszont van egy igazi ura… – mondta nagymamám.
- A kutya! – vágtam rá.
- Azt viszont majd később említem.
Este mindig a tikok fekszenek le leghamarabb, nem látnak a sötétben. Mégis
hajnali hatkor már kotkodácsolnak. Ilyenkor kimegyünk, szórjuk nekik a kukoricát, árpát, gabonákat.
Éjszaka azonban jön a róka, minden baromfi réme. Próbál hozzáférni valahogy a tikokhoz. A baromfik azonban éktelen zajt csapnak. A tikok kotkodálnak, a kakasok kukkurigúznak, a ludak gágognak, a kacsák hápognak, erre a
zajra pedig kiront a kutya, s a róka már szedi is a sátorfáját.
Voltak teheneink és disznaink is. A disznóknak nem volt más dolguk, egész
nap dagonyáztak. A tehenek vagy az istállóban álltak, vagy kint voltak a mezőn. Többnyire itthon voltak. Sok kalandom volt ezekkel is, de ezt inkább
később említem.
Ilyen falusi kislány voltam én, így éltem.
Fiúk, s lányok
- Gyereknek tulajdonképpen csak a fiút nevezték. Apámat mindig csúfolták,
hogy „Te vagy a híres Sándor, akinek nincs egy gyereke se?” Apám szégyellte, nagyon szeretett volna fiút is, de nem volt neki.
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Egyik reggel arra ébredtem, hogy valami nagy fényesség süt be az ablakon,
de úgy, hogy nem látszott az udvar. Mikor közelebb mentem, akkor láttam,
hogy az hó.
Ennek nagyon megörültünk. Rögtön kiszaladtunk bújócskázni, fogócskázni,
járatokat építeni.
Azt akartam, hogy a bújócskánál ne találjanak meg, ezért alagutat ástam a
tikól felé, mögöttem pedig betemettem a járatot. Igen ám, csakhogy a tikok
rémülten kotkodálni kezdtek, édesapám pedig azt hitte, ott a róka. Nosza,
fogta a seprőt, amivel épp a havat seperte el az ajtó elől, szaladott a tikólhoz.
Amikor úgy sejdítette, ott a róka, rávágott - a hátamra.
- Nesze róka, nesze neked! - kiáltott édesapám. Elkiáltottam magam: Segítséég! Erre apám észrevett… Ezután két hétig nem bújócskáztam hóban.
Apámnak volt egy ismerőse messzi földről. Évente mindig eljött a mi falunkba is, egy szekérderéknyi cseresznyével. Az akkoriban ritka kincs volt, mindenki szerette a családunkban. Bevitte apám egy tálban a cseresznyét, és elkezdett beszélgetni ismerősével. Közben mi bementünk a házba. A legkisebb
húgommal felmentem a padlásra játszani. A középső testvérem lent maradt…
Apám öt perc múlva lehívott minket a konyhába. Az első, ami a szemembe
ötlött, az üres cseresznyéstál volt.
- Ki ette meg a cseresznyét? - kérdezte apám.
- Én nem. - mondtam.
- Én sem. - szólt a legkisebb leánytestvérem.
- Dehogy! - állította a középső húgom.
Ezek szerint senki. Apám azonban egy régi mesében szereplő furfanghoz
folyamodott.
- Csak azért kérdeztem, mert aki lenyelte magostul, annak ki kell vágni a
hasát.
Na, erre akkora jajgatásban tört ki a középső húgom, hogy mindjárt tudtuk, ő
volt az.
Amelyik fiú, ha megütötte magát, vagy ilyesmi, nem sírt. Ha sírt volna, akkor
azt mondták neki: „Nem is vagy te igazi fiú!”. Akkoriban ez nagy sértés volt
a fiúk számára. Ezért mindig igyekezték megmutatni, hogy ŐK a legerősebbek, legügyesebbek és így tovább…
*
- De miért? Nem mindegy-e, hogy milyen erős? Nem is a külső számít igazán, hanem az, hogy milyen természetű az a fiú…! - szólt a testvérem.
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- Így igaz - mondta nagymamám, - de már akkor is ilyen volt a fiúk többsége,
mint most…Próbáltam észrevétlenül lecsúszni a székről.
- Vagyis mindig mindenki szeretett eldicsekedni azzal, hogy ő a legjobb.
Voltak akkoriban szerény fiúk is. Őket viszont kiközösítették. Gyávának nevezték, meg minden…
- De hogyan döntötték el, hogy akkor „most ki a legjobb”?
- Erről szeretnék mesélni most.
- Minden évben a négy-ötéves fiúkat próbatétel elé állították: összemérték
erőiket. Hogy hogyan is ment ez?
A falubeliek összegyűltek a falu „főterén”, ami ekkorra átalakult egy nézőtérré. Hátul ültek az öregek, s azok az apák, anyák, akiknek csak lány gyerekei
voltak. Ezután a fiúk kijöttek a „porondra”. Meg se várták az indítást, már
csépelték egymást. Ugyanis az volt a feladat, hogy a másikat meg kell verni,
mindenki fölött győzedelmeskedni. Ha ez valakinek sikerült, jött a második
próbatétel. Bevezettek három-négy lovat, amit előzőleg leitattak. Mondanom
sem kell, dülöngéltek azok mindenfelé. Ezekre rakták rá a gyerekeket. (Hú,
akkor örültem, hogy nem vagyok fiú!) Nem volt a lovon se nyereg, se kantár,
„szőrén kellett megülni” a lovat. Aki a legtovább tudott rajta maradni, az győzött. Ilyen és ehhez hasonló próbatételek elé állították a fiúkat a falubeliek.
- Most biztos azt gondolod, Boldi, hogy a lányoknak semmi dolguk, feladatuk
nem volt. - mondta nagymamám. - Dehogyisnem!
- Akkor mi volt nekik a dolguk?
- A lányoknak már egészen kicsi korukban kellett tanulni a főzést. Tollfosztás, kukoricamorzsolás, és meg ilyesmik. Ugyanis, ha fiú volt a családban, fel
kellett készülni arra, amit sokszor mondott nekem apám: - „Amikor a fiú elmén a háborúba, a lánynak köll kiszolgálnia őt, ha hazatér a harcból, hogy
újult erővel indulhasson. De az Isten nem adott nekünk fiúgyermekeket, hogy
kiszolgáljuk üket.”
Viszont én is gyakoroltam a sütést-főzést. Ha másért nem, azért, hogy kiszolgáljam apámat…
Állataink
Egy tehén egy ültő helyében négy vödör vizet iszik meg. A borjú egyet.
Mindnek vittem vizet. A végére majd’ leszakadt a karom.
Apám úgy tanította, sose álljak a tehén háta mögé, különben jaj nekem.
Azonban amikor utoljára vittem vizet, észrevettem valamit az istálló tetején.
Felnéztem, és sétálgattam erre-arra, hogy jobban lássam azt a furcsa valamit.
Eközben észre se vettem, hogy az egyik tehén háta mögé kerültem. Az meg-
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fordult, s szarvát nekem szegezve öklelni készült. Én hátrálni kezdtem, egészen a csűrkapuig. Onnan már nem volt menekvés.
A tehén öklelt, s én beszorultam a két szarva közé. Ám a tehén nem öklelt
újra. Nem tudta kihúzni a fából a szarvát. Én addig kicsusszantam közülük.
Ebben a pillanatban jött apámnak egy ismerőse az utcán, mindent látott.
Beszaladott az udvarra, s megfékezte a tehenet. Végül megdorgált, hogy miért
is mentem a háta mögé.
Másnap a tehén már úton volt a vásár felé…
Mentem a ludakhoz, ám azok nem voltak valami kedvesek velem. Megragadták a ruhámat, tépték le rólam. Így akartak hozzáférni a legjobb falatokhoz.
Nagy ijedten eldobtam az eleséget, a ludak meg rávetették magukat. Ki hitte
volna, hogy a baromfik ilyen erőszakosak…
Enni adtam a kiscsibéknek is. Összevagdaltam a répa levelét, azt adtam nekik.
Amikor megpróbáltak kiszökni a biztonságos fészekből, az anya mindig Kotkot-kot!-tal visszahívta őket.Ám ekkor gondoltam: biztos megdicsér engem
apám hazatéréskor, ha megfürdetem a csibéket. A fürdőszobában láttam egy
vízzel teli mosdótálat, azt kihoztam. Meg is mostam annak rendje és módja
szerint a csibéket, s kiraktam száradni a lépcsőre sorba. A csibék persze szegények mind meghaltak, de ezt én nem fogtam föl.
Jön haza édesapám, azt is hittem, megdicsér, hogy oly szépen kiraktam a
lépcsőre a csibéket. Ehelyett jól kikaptam. Örökre megtanultam ezután, hogy
a csibék megfulladnak a vízben.
- Tulajdonképpen akkor még kisebb voltam… - kezdte nagymamám, de aztán
elhallgatott. Mindannyian csendbe burkolództunk. Némán sirattuk a kiscsirkéket. Azután nagymamám újra megszólalt:
Sok kutyánk volt. Anyámnak is egy. Ez olyan hűséges volt, hogy mindenhová
követte őt. Ha kiment a tikólhoz, akkor is. Ha fel a padlásra, akkor is. Ezek a
kutyák olyan jó házőrzők voltak, hogy nem kellett bezárni a kaput; megugatta
a nem kívánatos emböröket és asszonyokat.
A kutyák voltak a legnagyobb főnökök. Őelőtte még a kakasok és a ludak is
meghunyászkodtak. Nem úgy a macska előtt! A gúnár és a ludak csipkedték
rendesen. De a macska mindenüvé fel tudott kapaszkodni, így a ludak nem
bánthatták sokat.
Félelem
- Amikor hét-nyolc éves voltam, sok volt a farkas. Mindig hallottunk kósza
híreket, hogy innét ragadott el egy disznót a farkas, onnét vitt el egy bárányt.
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Egyelőre hozzánk szegődött a szerencse, mert eddig csak egy csibét tudtak
csak megkaparintani.
Egy alkalommal a ruháink foszladozni kezdtek, el kellett mennünk a varrónőhöz egy másik faluba. Mivel a családban én voltam a legidősebb lány, én
vezettem a lovat ostorral a kezemben. Egyszer csak látom, hogy a ló nyugtalanul felágaskodik. Akkor megláttam mellette egy farkast. Azt hittem, hogy
kutya. A ló lába felé kapott. No, ezt már mégse hagyhattam. Felemeltem a
korbácsot… És rávágtam. Akkorát vonított, hogy azt hallhatták a szomszéd
faluban is. Azután elszaladt.
Apám megdicsért, hogy legyőztem a félelmemet, és utunk során eltakarodtak
mellőlünk a farkasok…
Kiskoromban mindig féltem lemenni a pincébe. Hogy miért? Azért, mert
mindig féltem…
Először is a sötéttől. Hogy miért? Azért, mert akkor nem láttam semmit.
Hányszor volt már olyan, hogy megbotlottam egy törött székben, vagy egy ott
heverő kivénhedt öntözőkannában…
Másodszor is - a bambustól. Mindig azt hittem, hogy lent lakik a pincében, és
csak az alkalmat várja, hogy előugorjon a sötétből, és bedobjon feneketlen
zsákjába. Apám ugyan mindig mondta, hogy nincs semmi a pincében, de én
megesküdtem volna arra, hogy IGENIS, lakik bambus a pincében.
Egyszer vendégek érkeztek a házba. A pincéből nekem kellett felhoznom a
bort. Apám titokban követett. Lementem a pincébe, de ráléptem valamire, ami
hangosan megreccsent. Jaj, a bambus! Nosza, megfordultam, át a pincén, fel a
lépcsőn, ki a kertbe! A pinceajtónál viszont apám várt. Kérdezte:
- Megijedtél? - Igen - mondtam. Ilyenkor, itt a füllentésnek nincs helye, hebegéssel-habogással sem megyek semmire. - Akkor menjél vissza, és hozd fel a
bort. Lementem újra a pincébe, de most már figyeltem a lábam elé, és magamban ismételgettem: „Nincs itt semmiféle bambus!”. Végül kihoztam a
bort, a vendégek végre ihattak.
És volt még egy jó oldala a dolognak: többet nem féltem a bambustól.
*
- Akkor bambusozzunk egyet! - kiáltott a testvérem.
- Ennek most nincs itt az ideje, és különben is… - kezdtem, de nagymamám
közbevágott:
- Milyen jó ötlet! Hopp, már el is kaptam az egyiket! - nevetett, és megfogta a
lábamat…
Jost-Kovács Boldizsár
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Parasztasszonyból tiszteletesné
Egy isten háta mögötti kis szatmári faluban esett meg a történet.
Az 1900-as évek elején egy ifjú lelkész érkezett a fővárosból a református
egyház élére, a kis közösségbe. Először kényelmetlenül érezte magát a kicsiny településen, hiszen ő a nagyvárosi forgataghoz volt szokva.
Az első esküvő Rácz Erzsébet és Gyarmathy Zsigmond jegyespár között
köttetett nála.
Pár év múlva egy fiúval és egy leánygyermekkel ajándékozta meg őket az
Úr. Azonban a boldogságuk nem tarthatott sokáig. 1914-ben kitört az első
világháború. Az ifjú férjet besorozták katonának és a frontról már csak a halálhíre tért vissza. Így a fiatalasszony magára maradt a két kisgyermekkel, sok
asszonytársához hasonlóan. Ám derék, talpraesett menyecske volt, és a papnak bizony elnyerte a tetszését. Mivel még nőtlen volt a falu református lelkésze, a gyász letelte után megkérte a kezét és feleségül vette. Kivételes dolognak számított akkoriban egy parasztasszonynak, két gyermekkel ilyen jól
férjhez menni.
Ettől fogva senki sem tegezte a faluban, még a vele egykorúak sem. Tiszteletes asszonynak szólították és meg is adták neki a kellő tiszteletet.
A pap később bevallotta újdonsült feleségének, hogy ő, már, amikor az első férjével eskette, megállapította azt magában, hogy ilyen szép menyaszszonyt még soha életében nem látott.
A gyermekeket a pap apaként szerette, ám a kislány gyermekbetegségben
fiatalon elhunyt. A fiút kitaníttatta, híres sebészorvos vált belőle Budapesten.
Nyugdíjas korukra kiköltöztek a faluból a Túr folyó partjára, egy erdőszéli
egyházi birtokra. A pap saját kezűleg épített ott egy emeletes faházikót. Gyönyörű kertet is varázsolt oda, amiben mindenféle gyümölcs megtermett.
Amikor a mama ismét megözvegyült, ott maradt egyedül a birtokon. Nem
félt ő senkitől.
- „Mindig velem van Isten!” - mondogatta gyakran.
Szívesen látott mindenkit, aki arra járt és betért hozzá. Mindenkihez volt egy
kedves szava, senkit nem engedett el üres kézzel.
Idős korában a falu népe őt Pap mamának szólította, és máig is emlegeti.
Józsa Károlyné
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Szeretet-morzsa
Töredelmesen bevallom, hogy nem szerettem a dédimamát és ennek valószínűleg az volt az oka, hogy ő sem szeretett engem. A két velem egyidős iker
unokáit szerette, kettejük közül is, legjobban az Irénke unokáját. Én „csak” a
dédunokája voltam, talán ez is szerepet játszott abban, hogy nanám körülbelül
annyi figyelmet szentelt nekem, mint a falhoz támasztott seprűnek. Pedig, hogy
igyekeztem! Ha bármi feladatot adott, elsőként ugrottam, remélve, hogy a kegyeibe férkőzök. Ez azonban soha nem sikerült, akármennyire iparkodtam.
- Majd Irénke! - mondta mindig Vályi nanám.
Tudtam, hogy rám soha nem fog bízni semmit, ezzel egyenes arányban
dicséretet sem kapok, így aztán lassan, lassan belefáradtam a szeretetéért való
törtetésbe.
- Engem Vályi nanám nem szeret! - fakadtam ki egyszer anyukámnak.
- Dehogynem, szeret ő téged, csak nem tudja kimutatni! - mentegette
anyukám a nagymamáját.
Később, amikor már nagyobbacska voltam, elmondta, hogy az ő apukáját és
annak összes pereputtyát lenézte nanám, mert kilenc gyerekük született és
emiatt nem egyszer megdorgálta a fiát. Sokallta a gyermekáldást. Igaz, három
gyermek meghalt egészen kicsi korában, így anyukámék csak hatan voltak,
nanámnak meg öt gyermeke volt. Érthetetlen volt számomra ez az egész.
Nem nagyon jártam a dédihez, csak akkor, ha az ikrek is mentek. Olyankor jókat játszottunk a nagy diófa alatt.
Egyszer a botba kellett menni fekete kályhacső lakkért, gondoltam itt az
alkalom, hátha változik a helyzet. Elébe álltam, és mondtam, hogy „majd én
elmegyek a boltba”, de megint nem lett sikerem. A pénzt nanám az Irénke
kezébe nyomta és rákötötte a lelkére, nehogy elfelejtse, mit kell hozni. Miután
újra kudarcot vallottam, kénytelen voltam beletörődni abba, hogy ismét nem
én lettem a fontos személy és elindultam az ikrekkel a boltba. Azért, hogy
Irénke el ne felejtse mit kell venni, lépésről, lépésre ütemesen mondtuk, hogy
fekete kályhacső lakkot, fekete kályhacső lakkot. A megbízatás sikerrel járt és
a kedvenc unoka bezsebelte a dicséretet.
Többszöri mellőzés után, már nem akartam a kegyeibe férkőzni az én szigorú nézésű, szikár dédnagyanyámnak.
Egy nyári napon megint a diófa alatt játszottunk. Nem köszöntem be, mert
azt hittem, hogy nincs otthon Vályi nanám. Babáztunk és közben beszélgettünk. Irénke elmondta, hogy a dédi beteg. Gondoltam, hogy hamar meggyógyul, hiszen mindig erősnek, szívósnak láttam, de eltelt egy hét, két hét, és
nanám csak nem kelt ki az ágyból.
- Elmegyek hozzá! - mondtam egy napon az ikreknek.
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- Nem szereti, ha háborgatják - vélekedett Valika
Nem hallgattam rá. Nem sok idő múlva odaértem a kis parasztházhoz. Pár
perc telt el csupán és bent voltam a szobában. Csend volt és félhomály.
Az ablak alatti az ágyon feküdt a dédi. Azt gondoltam, hogy alszik, így
sarkon fordultam és óvakodtam kifelé. Már a kilincsen volt a kezem, amikor
gyenge hangon megszólalt:
- Milyen idő van odakint?
- Jó idő van, süt a nap - mondtam.
Nagyot sóhajtott. Álldogáltam és nem tudtam mit mondani, de hirtelen merész ötletem támadt. Kisszéket tettem az ágy elé, feltérdepeltem a dédi mellé,
áthajoltam felette és elhúztam az ablakon a sötétítőt. Az apró ablakon beömlött a fény, a szoba úgy ragyogott, mintha arannyal öntötték volna le. Vályi
nanám a szeméhez kapta a kezét és én vártam a szidást.
Eltelt egy kis idő, a dédi rám mosolygott és megsimogatta a kezemet.
- Látom, csuda jó idő van! - mondta.
Abban a pillanatban, ettől a váratlan szeretet-megnyilvánulástól, minden addigi mellőzöttségem fájdalmas érzése, köddé vált. Szerettem volna átölelni
dédnagyanyámat, de nem mertem, különben meg elég muníció volt nekem jó
ideig az a kis szeretet-morzsa, amit kaptam.
Juhászné Vanyó Erzsébet

Út az ismeretlenbe
A langyos augusztusi est lassan átöleli a falu házait, az ablakokban fények
lobbannak. A jószágok elpihentek, bent a házban a parasztember az ez évi,
1968-as kalendáriumot lapozza, a felesége megvackolja az ágyat. A parasztember korán kelő, az egész napi kemény munka után este, igencsak húzza az
ágy. Csak a fiatalnak van energiája belemenni az esti szórakozás örömeibe.
Az apa felnéz a kalendáriumból, és figyeli a fiát, ahogy az sebesen készülődik.
- Etel, tettél ki a gyereknek pénzt? - kérdezi halkan a férfi.
- Az asztal sarkán van, mindig oda teszem - szól asszony.
A „gyerek”, aki már nem is annyira gyerek - tizennyolc éves - még egy utolsót simít a haján, a pénzt zsebre vágja, kicsit kevesli, de nem teszi szóvá.
- Isten áldja! - szól vissza az ajtóból.
- Isten áldjon fiam!
A falu egyetlen szórakozóhelye a kocsmával egybeépített presszó, a falu
közepén. A fiatal legény oda igyekszik. Az épületből zeneszó, hangzavar
szűrődik ki. A fiatalemberek biliárdoznak, sakkoznak, kártyáznak, vagy a
lányokkal incselkednek.
- Gyere Gyuszi, játszunk egy sakkpartit! - integet a sarokból az egyik barát.
221

Belemerülnek a játékba. Az ajtón belép a párttitkár, a tanácselnök és a rendőr.
Senki nem zavartatja magát. Itt csak szórakozás van, semmi politika, mert a
falnak is füle van. A tiltott dolgok megbeszélése az istállók mélyén történik,
ahonnan a hatalom elvitte a tehenet, a lovat és manapság már csak néhány
nyúl szaladgál. A nyulak pedig nem beszélnek, nem árulkodnak, nem törődnek a világ dolgaival. Azzal csak a parasztember kínozza magát, különösen,
ha a bőrét viszik a vásárra.
Ezen az estén azonban a hatalom képviselői nem szórakozni jönnek. Odalépnek hol az egyik, hol a másik legényhez, valamit mondanak, de azt, hogy
mit közölnek, a hangzavarban nem lehet hallani. A megszólított fiatalok arcára döbbenet ül ki, aztán indulnak az ajtó felé. Gyulához is odamennek.
- Eredj haza, egy napi élelmet hozzál magaddal!
- A teherautó a tanácsháza előtt áll, mentek az egri laktanyába - szól az
utasítás.
A legény siet hazafelé. A szülők még ébren vannak és csodálkoznak, hogy
milyen hamar hazajött.
- Édesanyám, kéne egy napi élelem, visznek Egerbe, a laktanyába.
Az asszony sírni kezd, majd csendben rakosgatja a kenyeret és a szalonnát a
kockás szakajtókendőbe. Az apa maga elé nézve, döbbenten ül az ágy szélén.
- Csak így hirtelen? - kérdi kis idő múlva.
- Így hirtelen édesapám, nincs mit tenni - mondja a fiú erőltetett közönnyel.
A szülők a kapuban állnak, a fiatal még egyszer visszanéz, integet, aztán elnyeli a nyári éjszaka.
A teherautó monoton zúgását semmi nem töri meg. A platón csendben ülnek a fiatalok, de a feszültség szinte tapintható. A tartalékos kocsiparancsnok
némán maga elé néz, nem mond semmit, nem kérdez semmit. A nemrég még
vidám legények sem merik megtörni a csendet. Nagyon jól ismerik a kommunista hatalom természetét, az otthon elsuttogott, elkapott szavakból, a történésekből, megtanulták, hogy az a legjobb, ha nem szólsz, akkor talán épségben
megúszod, bármi történjen.
A Dobó laktanya olyan, mint a felbolydult méhkas. A sorköteles vagy tartalékos katonák rövid parancsszavai röpködnek a levegőben. Kiosztják a katonaruhákat. Az újoncok hamar beöltöznek. Egy gyors kiképzés, hogyan kell
használni, betárazni a fegyvert, majd az előkészített papírokat aláíratják, miszerint - bár semmilyen eskütétel nem volt - felesküdtek katonának, aztán
irány az ismeretlen.
A teherautó elindul a kocsi parancsnokkal és az az újoncokkal. Hajnalodik,
mire elérnek egy számukra ismeretlen helyre, mint később kiderül, Nagybátonyba. A katonai sátor előtt egy főtörzsőrmester várja őket, aki kiadja a parancsot. Őrizniük kell a bányásztanulók kollégiumába beterelt embereket 222

akiket, mint egy későbbi, óvatlan beszélgetésből kiderül -, Balassagyarmatról,
Rétságról, Somoskőújfaluról szedtek össze. Ezek az emberek szerettek volna
hazautazni Csehszlovákiába, de valami rejtélyes ok miatt nem engedték őket.
- Senki nem jöhet ki, ez parancs! - szól kemény hangon a főtörzsőrmester.
Váltásban vannak őrségben. Furcsa és nyomasztó napok következnek. Az
épületből gyakran hallatszik dühös kiáltás:
- Mi nem mentünk hozzátok ötvenhatban!
- Engedjetek ki!
- Ehhez nincs jogotok!
Nagyon rossz ezt hallani, de a parancsot szó nélkül végre kell hajtani.
Az evés, alvás, őrség egyhangú váltakozásában, csigalassúsággal telik az
idő. A fiatal arcokon fáradtság ül. Kedvetlenek és szótlanok. Nem tudják,
hogy mi, miért történik.
Gyulát is szorongatja valami megfoghatatlan, nyomasztó érzés. Bár a kemény paraszti élet már kicsi kora óta tanította kitartásra, helytállásra, ez a
helyzet teljesen más.
Ez olyan érzés, mintha bemocskolódott volna, valami, ami nem rendjén való.
Tíz, végtelen hosszúnak tűnő nap telik el és az újabb parancs szerint viszszaviszik a fiatalokat Egerbe, a Dobó laktanyába, majd hazaengedik őket.
Később szereznek tudomást arról, hogy a prágai forradalom, a „Prágai Tavasz” kényszerített részesei voltak.
Gyula később, öt hónap múlva, 1969. január 2-án kapja meg a tényleges
behívót Visontára.
Juhászné Vanyó Erzsébet

Isteni ajándék földi döccenőkkel
(Ikreim születése)
Péter születését követően éppen három évre terveztük a következő gyermek
vállalását. Valamiért azt gondoltuk, ennyi korkülönbség legyen a gyerekek
között, se több, se kevesebb. Olyan ostoba az ember néha, át sem gondolja,
hogy a forgatókönyvet Isten írja, s attól még nagyon is jól végződhetnek a
dolgok, ha nem a saját szánk íze szerint történnek. Isten csodálatosan rendezi
az életünket, mindig utólag jövünk rá, miért kellett valaminek így, - vagy úgy
történnie.
Nagyjából elérkezett az idő a tervezett terhességre, de legnagyobb meglepetésemre nem estem teherbe. Aztán eljött a következő hónap, és akkor sem. Kétségbe estem, hogy valami baj lehet, aztán végre, a következő hónapban észre223

vettem a változást. Elmentem a védőbe, ahol az aktuális „utazó” nőgyógyászra várva tele volt a váró. Nyolcvannégyben történt, akkor még máshogy működtek a dolgok. Szorongtam az ajtóban a vizsgálatra várva, amikor egy ismerős kismama sírva jött ki a vizsgálatról.
- Mi történt? – kérdeztem. – Miért sírsz? Valami baj van?
- Jól vagyok, csak hogy azt mondta az orvos, hogy be kell mennem a kórházba ultrahangos vizsgálatra, mert, hogy túl nagynak érzi a magzatot. Azt
mondta, lehet, hogy vagy egy nagy, vagy kettő kisebb magzatom van. Előfordulhat, hogy ikerterhes vagyok!
- És ezért sírsz? Az Isten adná meg, hogy nekem lennének ikreim! Tudod,
a férjem mindig azt mondja, hogy szerinte kettőnél több gyereket nem kell
vállalnunk, én pedig titokban, legalább négyet szeretnék!
Aztán rám került a sor. Megvizsgált az orvos, aztán azt mondta, hogy be kell
mennem a kórházba ultrahangra, mert vagy egy nagy magzatom van, vagy
kettő kisebb!
Másnap elmentem a kórházba, busszal, egyedül.
Mivel a nagymamám éppen előtte napokban halt meg, mindenki a temetés és
a tor előkészítésével volt elfoglalva a családból, én pedig elég stramm kislány
vagyok, gondoltam, megoldom. Végig bőgtem a várost - amíg a vizsgálatot
követően leértem a pályaudvarra, de nem a bánattól, hanem az örömtől.
Kiderült, hogy ikerterhes vagyok!
Emlékszem, ez egy pénteki napon történt, de már bent is akartak fogni a
kórházban! Azt mondták, az ikerterhesekre nagyon kell vigyázniuk. Alig
bírtam megértetni velük, hogy szombaton feltétlenül el akarok menni a nagyanyám temetésére, de megígértem, hétfőn reggel jelentkezem. Aztán vitáztak
velem azon, hogy minek egy kismamának temetésre menni, de végül mégis
hazaengedtek.
Ritka hosszúnak tűnt az a huszonöt kilométer, amíg hazaértem!
Anyósom kifakadt. „Micsoda? Ikrek? Úr Isten! Mi lesz velünk? Hogyan
lehet két gyereket egyszerre felnevelni?” - férjemnek elakadt a szava, visszafogottan „boldogolt” – szegény, az anyjának is szeretett volna megfelelni. A
szüleim és a testvéreim ragyogtak… Aztán anyósom is kezdett belenyugodni a
dologba, mire lecsitult, már külön kívánsága is volt, - „ha már így történt, legalább egy kislányt is adjon a jó Isten”! Adott, de erről majd később mesélek.
Hétfőn irány a kórház, férjem bevitt, be kellett feküdnöm. Azt mondták,
mivel az első gyermekem császármetszéssel született, bármilyen probléma
előfordulhat, nekik meg ez előírás, de ne aggódjak. Egyrészt az ikrek gyakorlatilag mindig néhány héttel előbb megszületnek a kiíráshoz képest, másrészt
úgyis eleinte hazaengednek hétvégenként, csak majd az utolsó hónapban nem.
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Ekkor még csak április elejét írtunk, én pedig július elsejére voltam kiírva.
Ezzel a nappal kezdetét vette kórházi gyötrelmeim véget nem érő sorozata,
amelyeket soha nem lehet elfelejteni.
Tulajdonképpen eleinte még jól mentek a dolgok. Feküdtem, olvasgattam,
hímezgettem, sétálgattam, vizsgáltak, hét közben látogattak, hétvégén férjem
hazavitt, s következő hét ugyanígy folytatódott. Hála Istennek, mindig, minden rendben volt. Ha látogatni jöttek, férjem hozta Pétert is a nagyobbik
gyermekünket, beszélgettünk, sétáltunk, fagyiztunk. Megbeszéltük az ő otthoni és utazással kapcsolatos kalandjaikat, például, hogy egyszer Péter a hátsó ülésen ülve menet közben kinyitotta az autó ajtaját (akkor még híre sem
volt a gyerekülésnek, vagy a hátsó biztonsági övnek), s hogy szerencsére
megúszták baj nélkül.
Aztán elmesélték, hogyan álltak be egy hatalmas fűzfa alá az út mellett,
amikor jégeső esett. Féltek, hogy az autót nagyon megveri a jég, s hogy hogyan szorongtak közben a jég kopogását hallgatva. Aztán – mivel a tiszta
hálóruha is ilyenkor érkezett – elmesélték a kalandjukat, amikor a kórház elől,
az autóban maradt hálóingekért férjemnek vissza kellett szaladnia. Már el
voltak késve a látogatás kezdetéről, az autóval meg elég messze tudott megállni. Egyik hóna alatt a hároméves Péter, a másik kezében a nekem szánt
fagylalt. Úgy kétszáz méter után vette észre, hogy a váltóhálóing, tiszta törülköző az autóban maradt. „Letámasztotta” (így szokta viccesen elmesélni)
Pétert egy virágárus néni felügyeletére bízva a fal mellé, a gyermeknek pedig
lelkére kötötte, hogy el ne mozduljon, amíg visszaér az autótól. Az aranyos
nénike elvállalta a felügyeletet, mindenki megúszta ép bőrrel, s a tiszta hálóruha is megérkezett. Máskor megáztak, mert az eső eleredt, az ernyő pedig az
autóban maradt… Szóval, nagy kalandot jelentett férjemnek ennyi mindent,
munkája mellett megoldani, de jöttek, rendületlenül. Minden látogatásra.
Mindig nagy adag fagylalttal érkeztek, én pedig egyre csak gömbölyödtem.
Aztán május végén beszüntették a hétvégi hazalátogatásaimat, mondván,
veszélyben lennének a magzatok, és végül is, bármikor megindulhat a szülés.
Maradt a kórház bezártsága, séta a parkban, vagy elemózsiáért a büfébe, olvasás, hímezgetés, csak hogy teljen az idő.
Egy alkalommal, délután éppen a büfébe indultam, amikor a folyosó végi
ajtóban az egyik fehér köpenyes orvos lestoppolt.
- Hova-hova Kismama?
- Szeretnék lesétálni a büfébe. Talán valami gond van? – látszott rajtuk a
zaklatottság.
- Igen, menjen vissza a szobájába. A szülészeti nőgyógyászati osztályon
ugyanis szalmonella-fertőzés miatt, a mai napon zárlatot rendeltek el. Nem
mehet sehova. A büfébe sem. Menjen vissza a szobájába.
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Eléggé határozott volt ahhoz, hogy érezzem, hogy ennek a fele sem tréfa,
tehát visszafordultam. A zárlat nem csak azt jelentette, hogy nem volt szabad
az osztályt – pontosabban a folyosót elhagyni, hanem azt is, hogy be sem
jöhetett senki, tehát látogatókat sem lehetett fogadni. Ételt pláne nem volt
szabad behozni, a látogatóinkkal csak az ablakon keresztül lehetett beszélgetni. Csakhogy mi az emeleten voltunk, ők a földszinten az ablak alatt. Néha
egész romantikus volt a szituáció – akár az erkély-jelenet a Rómeó és Júliában – máskor egészen prózai csalásokat is elkövettünk. Miután az a hír járta,
hogy a bacilusgazda maga a főnővér volt, nem sokat törődtünk a szabályokkal. Felhúztuk az ételt madzaggal az ablakon keresztül, és jóízűen el is fogyasztottuk. – „Haver! Én is ráakaszthatok a kampódra?” – így ismerkedtek a
férjek látogatáskor az ablak alatt. Mivel az épületet is éppen abban az időben
tatarozták, körül volt állványozva. A munkások nem szakadtak meg a melóban, így az is előfordult, hogy az állványokon keresztül másztak fel az ifjú
férjek, hogy feleségeikkel legalább egy-két csókot válthassanak.
Amikor túl voltam a szülésen, még anyukám is fel akart mászni rajta, hogy
legalább közelről láthasson. Férjem szólt rá, hogy – „hova mászik mama, még
meglátják, aztán leszidják, vagy éppen le is eshet…” - hát őt elég nehéz volt
megállítani…
Annyira groteszk volt az egész helyzet. Folyamatosan ellenőrizték a székleteket, és mi, a „betegek” nem voltunk szalmonellásak. Egy olyan vécére és
fürdőbe jártunk viszont, amelyek mindig jó koszosak voltak. Dühített minket
a túllihegett helyzet, de mást nem tehettünk, minthogy bezárva vártunk. Úgy
éreztük, hogy a mi macerálásunkon kívül nem sokat tettek a járvány elhárításáért, legalábbis a tisztaságon nem látszott. Ki későbbre, ki korábbra várta a
gyermeke születését, nehezen teltek a napjaink, de minden orvos és nővér úgy
ismert minket, mint valami régi bútordarabot. És viszont is.
Úgy május végén járhattunk, amikor az egyik kedvenc orvosom szabadságra
készült. Ugyan nem ő volt a választott orvosom (ekkor már ilyen is volt), ám
mivel Péter nála született, jól ismert. Azt mondja nekem egy alkalommal: Marika, három hét szabadságra megyek. Mire én visszajövök, maga már biztos
nem lesz itt, úgyhogy szeretnék elköszönni… - minden jót kívánt, aztán elment
szabadságra, én pedig morzsolgattam tovább a bezártságban a napokat.
Egyre gömbölyödtem, szinte gurultam, már csak mosolyogtak rajtam. Fájások sehol. Egy szál sem. Egyre közeledett a szülés kiírás szerinti várható
időpontja, de semmi jel…
Kimenni továbbra sem lehetett. Vizsgálat, széklet leoltás, pihenés, fürdés,
étkezés, tévénézés, alvás. Nem volt túl változatos, minden nap így telt. Lassan
a hónap vége felé közeledtünk. Én akkora voltam már, mint egy fél ház,
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sétálgattam (döcögtem) a folyosón, máshol ugyanis nem lehetett, beszélgettünk egymással, mindenki tudta a másik teljes élettörténetét. Szerelmeit, családi problémáit, gyermeknevelési elképzeléseit. Szorítottunk azokért, akik
szülni mentek, ám az én szülésem ideje csak nem akart elérkezni. Június negyedik hetére visszajött kedvenc dokim a szabadságról. Jött a többiekkel annak rendje és módja szerint vizitelni, s leesett az álla, hogy még mindig itt
vagyok, és még mindig egészben.
Július elseje volt, vasárnap. Falunk ünnepe, búcsúja, s egy fontos sportesemény napja: aznap kellett eldőlnie annak, hogy a focicsapatunk felkerül-e
a megyei első osztályba. Ehhez győzniük kellett azon a napon. Ez azért volt
számomra is jeles esemény, mert férjem is aktívan futballozott, s nagyon szorítottam a győzelemért. Telefon nem lévén, úgy szerzett információt az ember, ahogy tudott, én történetesen egy ismerős ápolónőt kérdeztem meg, akibe
véletlenül botlottam bele a folyosón. Ő már régen a városba költözött, de
gondoltam hátha búcsú lévén járt odahaza a szüleinél, talán tud valamit a
meccs eredményéről. – Győztek! - mondta, - feljutottak az ’egybe. Örömömben akkorát ugrottam a folyosón, amekkorára csak képes voltam a kilóimmal,
s egy idősebb nénike, aki a folyosói padon üldögélt, rosszallóan megszólított.
- Kedveském, jaj! Vigyázzon magára, magának ilyet már nem szabad csinálni!
- Ne aggódjon a néni, nekem már szabad, ugyanis ma lejárt az időm, s az
ikreim csak nem akarnak megszületni!
Hétfőn reggel jött a vizit. A választott orvosom csak a fejét csóválta, azt
mondta, járkáljak sokat, talán megindul a szülés. Járkáltam. Már az ebédre
vártunk, s még mindig semmi. Megkerestem az orvosomat.
- Doktor úr nem lehetne, hogy megcsászároz? Úgy is tudjuk, hogy a
gyermekeim rendellenes fekvésűek, és emiatt császármetszéssel fogják
őket a világra segíteni, s az időm is lejárt. Mire várunk?
- Na, jó, ne egyen semmit, ne igyon, délután előkészítjük a műtétre.
Gyermekkori barátnőm is kórházi szakdolgozó volt, de nem a szülészeten. A
családom, egyéb lehetőség nem nagyon lévén, tőle szerezte rólam a legfrissebb információkat, nővérként ő meg tudta oldani, hogy feljöjjön az osztályra.
Azt mondta, résen lesz, ott szeretne lenni a műtétnél, ha az orvosom megengedi. Beöltözik, de csak háttérből figyel. Jólesett, hogy ott volt velem mielőtt
a műtőbe vittek volna, figyelte, ahogy „vallattak”, mi legyen a neve a gyermekeimnek. Ha két fiú születik, akkor…, ha két lány születik, akkor…, ha
egy fiú és egy lány születik, akkor…. Ezeket szépen mind feljegyezték. Akkor még nem nézték meg előre a gyermekek nemét. Aztán megkérdezte az
orvosom, hogy mivel az ikrek születésével összesen három gyermekem lesz,
lehetősége van, hogy lekösse a petevezetékeimet (sterilizáljon), ha akarom.
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Mit tegyen. Gondolkodás nélkül feleltem, hogy csak abban az estben kössön
le, hogyha úgy látja, hogy egy következő terhesség az egészségemet tekintve
kockázatos vállalkozás lenne, ellenkező esetben ne. Azt gondoltam ugyanis,
túl fiatal vagyok ahhoz, hogy elvágjam magam a gyermekvállalás lehetőségétől, hiszen bármi adódhat. Isten ne adja, rossz is történhet… mindössze huszonhat éves voltam. - Helyes! - mondta, és bevittek a műtőbe…
- Ébredjen anyuka, van egy fia és egy lánya! Hatalmasak! Gratulálunk!
- E-géész-ségeseek? – ennyit tudtam kinyöszörögni, s az igen válasz után
aludtam tovább.
Férjem megállt az ajtóban a barátnőmmel. Erre ébredtem.
- Úr Isten! Nem szabadna bejönnöd! – mondtam, erre meghökkent, és leszobrozott az ajtóban…
- Jaj, gyere már ide, ha már beszöktél, legalább egy puszira!
Bejött, örültünk egymásnak, beszéltünk néhány szót, s már osontak is kifele,
nehogy véletlenül valaki észre vegye. A zárlat ugyanis még mindig tartott.
Megtudtam, hogy a gyermekeim mekkora súllyal születtek, és vártam, hogy
végre kezembe foghassam őket. Este nem hozták fel őket. Én az emeleten
voltam a nőgyógyászaton, ők a földszinten, az újszülött osztályon. Reggel
felkeltettek, el kellett küzdeni magam a mosdóig, úgy éreztem, hogy leesik a
hasam. Ismerős érzések. Tisztaság, rend körülöttem, várom a gyermekeimet.
Beviharzott egy nővér két újszülött gyermekkel a hóna alatt, de ezt szó
szerint értsétek. A jobb hóna alatt lévő barna hajú, barna bőrű csecsemőt előre
tolta, - Kovács baba – mondta, a családi nevünket használva, majd a másik
gyermeket előtérbe tolva mondta az ő nevét is. Nem az én fiam volt. Kipattantam az ágyból – már amennyire egynapos műtöttként pattogni képes az
ember, és odavánszorogtam a nővérhez.
- Nem szoptathatom? - kérdeztem. - Miért nem adja oda? Hol van a kisfiam?
Őt miért nem hozta fel?
-…
Sorjáztak a kérdéseim – közelebb érve igyekeztem kislányom apró kezecskéjét megfogni, vagy lehetőleg megpuszilni, de elhúzta előlem a gyermekemet.
Ekkor láttam először, de csak a kislányomat, és csak tisztes távolságból…
- A kisfiát majd a legközelebbi szoptatási időben hozom, de nem nyúlhat
hozzá, s a szalmonella miatt nem is szoptathatnak - mondta. Elszorult a
torkom. Annyira vágytam rá, hogy végre magamhoz ölelhessem mindkettőjüket, egyszerre… - de sajnos ez az idő csak a hazakerülésünk napján
jött el, addig ugyanis erre nem adtak lehetőséget.
Panaszkodtam a nőgyógyásznak. Nyugtatott, hogy türelem, talán hamarosan
vége lesz a zárlatnak, addig is fejjem a melleimet rendületlenül, hogy legalább odahaza tudjam szoptatni őket. Kiderült, hogy a lefejt tejünket sem adják
228

a gyerekeinknek, amit keservesen lefejtünk, azt ki kellett öntenünk a csapba… Mindeközben a vécét és a fürdőt megette a kosz, férjemnek és a családom többi tagjának pedig még ipari tévén keresztül sem mutatták meg az
újszülötteket, pedig az ipari tévé az alagsorban volt, s ott nem voltak betegek.
Látogatások alkalmával továbbra is csak az ablakon keresztül tudtunk kommunikálni.
Aztán a műtétet követő harmadnap délután, miután reklamáltam, végre
egy kedvesebb nővér felhozta a kisfiamat. Sírtam, akkor láttam először, és
még csak meg sem érinthettem. Aztán fejtem magam. Fejtem és fejtem, mert
a melleim hatalmasra duzzadtak. Most már rutinosabb voltam, mint az első
szülésemnél, de mindenáron szoptatni akartam odahaza. Isten megsegített és
sikerült, ám erre még vagy tíz napot kellett várni. Azt hittem, sosem jön el az
az idő, mert András köldöke nem akart gyógyulni.
Szinte alig láttam őket. Egyszerre soha nem hozták mindkettőt, mindegyiket, ha kétszer láttam naponta. Nem adtam fel. A nőgyógyászom minden nap
beszámolt, hogy vannak a gyerekek, ahogy ígérte, én pedig alig vártam azt a
napot, amikor végre hazaengednek, s hogy a férjem is láthassa, megfoghassa,
karjába vehesse őket. Július közepe felé jártunk, amikor egy reggel jó hír
érkezett. Feloldották a zárlatot. Első utam az újszülött osztályra vezetett, becsengettem. Ugyanaz az orvos nyitott ajtót, aki már Péter születésekor is arrogáns volt velem.
- Jó napot kívánok. A Kovács ikrek anyukája vagyok, szeretném megtudni, mi van a gyermekeimmel, hogy vannak, mikor vihetem őket haza.
- Maga a Kovács ikrek anyukája? – úgy nézett rám, mintha valami csúf
békát látna. - Már úgyis tudni szerettem volna, ki az az anyuka, aki eddig
nem volt kíváncsi a gyerekeire! ….
Zokogva éltem túl a megaláztatást, de Andrást és Esztert még aznap hazaadták. Férjem mindegyiket akkor látta először, amikor bejött értünk a kórterembe, hogy hazavigyen minket, én pedig végre, otthon, először szoptathattam
őket. Jó gyerekek módjára, mohón és erőteljesen szoptak. Felemelő érzés
volt.
De köszönöm az egészségügynek, hogy megmentették az életünket… András
farral feküdt, Eszter haránt. 2800 és 3600 grammjukkal, rendellenes fekvésükkel egy korábbi császármetszést követően, nem biztos, hogy minden zökkenőmentesen ment volna. Száz éve akár meg is halhattunk volna. Vagy valamelyikünk.
Már régen elfelejtettük minden bajunkat, amikor a barátnőm elmesélte,
hogyan élte meg a műtétemet. Hátul álltam meg – mondta, - mert így is nagyon sokan voltak, akik a stábot alkották. Összekulcsolt kézzel szorítottam,
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próbáltam a fejek fölött látni is valamit, többnyire csak ágaskodtam, vártam,
mi fog születni. Előbb András jött. – Fiú! – mondták, s én még jobban szorítottam. Istenem, legyen már végre egy kislány is! Amire ezt végig gondoltam,
már ki is emelték a második babát: - kislány, gyönyörű, szép lesz a súlya is…
- mondták, s én akkorát ugrottam örömömben, hogy az egész team hátrafordult, azzal a kérdéssel a szemükben: ugyan ki lehet itt ez az őrült? Jót nevettünk a történetén, aztán bátortalanul hozzátette:
- Figyelj, Marcsi! Amikor a műtét elkezdődött, a doki kidobott a szemetes
badellába egy hosszabb, csík alakú valamit. Szerinted mi lehetett az.
- Úgy érted, hogy belőlem vágott ki valamit, amit kidobott a szemétbe?
- Igen.
- Biztos, hogy jól láttál? Tényleg? A szemétbe? Ez annyira morbid.
- Igen, esküszöm! Még mindig, fogalmam sincs, mi lehetett az az alkatrész,
amit kidobott, de tuti, hogy belőled vágta ki, alig elkezdődött a műtéted…
- Úr Isten! - csaptam a homlokomra, - hát az biztos, az előző császármetszésem után maradt hegesedés lehetett, amit talán azért vágott ki, mivel
így szebben tudta a következő varrást elvégezni!!
István nyolc évvel ezt követően jött a világra…
K. Horváth Mária

Illyefalvi emlékek
Románia, Háromszék 2022
Félszáz éve szakadtam el hazulról, a régi lakók az árnyas temetőbe, vagy más
vidékre költöztek azóta. Az utca kihalt, szinte fáj a mozdulatlan némaság. A
régi házakat elhagyatottság lengi be, az idő pedig kegyetlenül nyomott hagyott a gazdátlanná vált telkeken. Számomra mégis őrzői akkori énem csodás
világának, Erdélyben.
Húsz évesen

A hetvenes évek közepén kincses Kolozsvár lett lakóhelyem, ott tanultam a
filológián. Boldogok voltunk, de a diktatúra árnyéka betolakodott oda, mert
az egyetemi hallgató lányokat is katonakötelesekké tették két évre. A tanulás
mellett hetente egy nap, és a teljes nyári szünetben a haza védőivé akartak
kiképezni bennünket. Igazi téli- nyári katonai mundért kaptunk és nehéz bakancsot. Megjegyzem akkor a lányok finom, kis cipőkben jártak, szoknyában,
ruhában, a nadrág ritka madár volt. A kezdeti újdonság kíváncsiságát egykettőre szétfoszlatták a szigorú, nem épp lányoknak való szabályok, no meg a
korunkbeli tisztnők felsőbbrendű hatalmaskodása.
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Nekünk, magyar anyanyelvűeknek, nehéz volt megjegyezni a fegyveralkatrészek román nevét, a puskát szétszedni, összerakni sem volt nekünk való.
De tanultuk szorgalmasan, nógatott a büntetések miatti félelem. A díszlépések
nem emberi testtartást kértek, nem is tudtuk megtanulni. Hiába. A tisztnő
toporzékolt, büntetett, példaként masírozott előttünk, mi meg fapofával próbáltuk nézni. Nem mindig sikerült, így aztán róttuk futólépésben a köröket, s
vezényszóra vágódtunk hasra a pocsolyába. Ha egy rakoncátlan hajfürt kikandikált a katonai sapka alól, guggolás, futás, fekvőtámasz járt érte. Hamar
megtörte lázongó önérzetünket, csak Lenkén nem fogott a büntetés. Feltűnő
jelenség volt ő modell alkatával, gyönyörű dús szőke hajkoronájával. Nem
tudta, nem is akarta elrejteni szép haját, sőt mosolyogva hajtotta végre a büntetést, a hadnagyocskánk lilulhatott dühében.
Nyáron fullasztó hőség tört a városra, de mi a Hója-erdő szélén gyakorlatoztunk, ahol a kiégett gyep fölött fullasztó por lebegett. Elcsigázottan, robot
mozdulatokkal hajtottuk végre a parancsokat. Lángvörös, lucskos arcunk
láttán a káröröm széles vigyora ült hadnagyocskánk arcán, s valamelyikünk
mormogó panaszára úgy csapott le, akár a héja védtelen áldozatára.
- Gázmaszkot fel! Lövészárok-ásás! - csattant diadalittas hangja.
A gázálarc alatt az elviselhetőség határára kúszott a hőség pillanatok alatt, s a
vékony lányok úgy dőltek ki egymás után, mint a pityókás zsák. Őhadnagysága meg a hatalmas tölgy árnyékából pattogott felénk. Sípolt a tüdőnk, őrült iramban trappolt a szívünk, de szótlanul kapartuk kis ásóinkkal a
szikkadt földet.
Aztán az egyik lány se locsolásra, se árnyék hűvösére nem tért magához.
Nem volt mit tenni, kórházba küldték. Kis pihenőt kaptunk, s még az árnyékba is beengedett. Aztán visszaparancsolt ásni a napos oldalra. Igaz, a gázálarcot nem kellett feltennünk. Mégis került egy háládatlan lány, akiért újból
riasztani kellett a mentőállomást. Nem csoda, hogy kis idő múlva az ezredes
kocsija porzott felénk. A megkönnyebbülés sóhaja szakadt fel lelkünkből,
mert kedveltük emberséges, megértő voltáért.
A gyakorlótérre a város központján át vezetett utunk. Afféle mozgó járművekké vedlettünk, csak mi nem nyikorogtunk, hanem katonadalokat énekeltünk, s ha nem szólt elég hangosan és lelkesen a dal, futólépéssel buzdítottak rá. Egy reggel terepjárók vártak bennünket. Céllövészet lesz, adtuk tovább
a hírt suttogva. Még örültünk is, hogy nem kell átmasíroznunk gyalog a nagyvároson. Ám a hepehupás domboldalak hamar elvették a kedvünket, s egyegy nagyobb döccenéskor ránk telepedett a félelem. Szédelegve kászálódtunk
le a rettenet autójáról. Hiba nem eshetett a céllövészeten, minden lőállásnál
három kiskatona buzgólkodott, s a félénkebb lányok helyett elvállalták a feladatot. (bizonyára felsőbb utasításra tették.) Nem voltam én nagy vitéz, se
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bátor, csak kíváncsi. Hát célba lőttem, s a vak tyúk is talál szemet igaz lehet,
mert dicséretet kaptam. No, meg két heti vállfájdalmat és kék foltokat az oldalamra.
Kádár Sára Hajnalka

Egy igazi kislány igazi története
„Ez nem tündérmese, hanem igaz történet,
de szebb minden tündérmesénél, mert egy igazi kislány igaz története.”
A nevem Tilda. Májusban leszek 10 éves. Anyukám pedagógus, apukám pedig nagyon okos, erős, logisztikai szakember. Mielőtt megszülettem, csak
nagyobb unokák voltak a családban. Mivel apukám késői gyerek, így idősebb
testvérének már voltak gyerekei. Nos, amikor megszülettem, akkor én voltam
a családi és mindkét nagyszülői háznak is a királynője! Apa mindig azt mondta nekem, hogy kis hercegnője vagyok. Mindig meséli nekem, hogy amikor
nagyon pici voltam órákat aludtam a hasán jóízűen.
Anyukám vezetett egy naplót, amiben a fontosabb eseményeket jegyezte
fel. Ezt, amikor már tudtam olvasni, akkor megmutatta nekem is, mert sokat
kérdeztem a születésemről.
Tehát a történetem:
„Volt egyszer egy fiatalember és egy fiatal lány. Nagyon szerették egymást,
szerettek volna együtt élni, így aztán összeházasodtak. Ők lettek az én
édesanyukám és édesapukám. Természetesen vágytak gyerekekre is. Anyukám egy szép őszi napon tudta meg, hogy jól elrejtve ott hordoz engem a
pocijában, a szíve alatt. Ez szeptember végén történt.
Ahhoz, hogy egy baba megszülessen, három évszaknyi idő kell. Engem
tavaszra vártak.
„Milyen messze van még az!” – gondolta magában anyukám. Közben szép
lassan nőni kezdett a hasa, és egyre nagyobb és nagyobb lett… Október vége
felé még akkora sem voltam, mint egy borsószem. Amikor a táj havas lett és
nagyon hideg volt én még mindig nagyon aprócska voltam. Olyan apró, hogy
ha valaki szeretett volna nekem ruhát varrni nekem, akkor egy kesztyű öt
ujjacskája bőven elég lett volna hozzá. December végén mikor mindenki a
karácsonyt, a kis Jézus születését ünnepelte nekem még fogalmam sem volt
róla, mi az a karácsonyfa és az ajándék. Később, februárban, amikor a medve
nem bújt vissza a barlangjába, akkor én már nagyon mocorogtam, tornáztam
anya pocakjában. Ahogy a természet ébredezett, úgy én is készülődtem, hogy
megismerjem a fényes napvilágot! Anyák napja közeledtével már nagyon
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várták a szüleim, hogy a karjukban foghassanak. Tudták azt, hogy kislány leszek, de ábrándoztak arról, hogy milyen színű hajam és szemem lesz. Nagyon
kitartó voltam, hiszen pünkösdvasárnap, éppen apukám születésnapján jöttem a
világra. Egy élő, valódi kislányt kapott édesapám születésnapi ajándékként.
Szüleim ezerszer szebbnek láttak, mint amilyen voltam, nem tudtak betelni a
nézésemmel. Esténként apa mindig énekelt nekem fürdés után, elalvás előtt:
„Egyszer volt, hol nem volt egy icipici házikó,
Icipici házikóban icipici ágyikó.
Ottan élt, éldegélt egy icipici lencsi lány,
Icipici anyukával túl az Óperencián.
Icipici lencsi lányka lencsi babát ringatott,
Anyuka is ezt csinálta, s boldogságban éltek ott.
Amikor este lett, az icipici lányka félt,
S icipici anyukája mondott egy mesét.
És ha meg nem haltak, ma is élnek,
Ma sincs vége a mesének,
Ma sincs vége, ma sincs vége,
Fuss el véle!”
Apa elmesélte, hogy ezt az éneket mindennap „kértem” tőle. Sokszor a hasán
is aludtam még nagyon kicsi koromban. Azóta apukám születésnapját (május
27.) nem duplán, hanem triplán ünnepeljük, mert 7 évvel ezelőtt ugyanezen a
napon született meg a kistestvérem, Tekla. ☺
Kazup Tilda

A repedt ízű görögdinnye
Gyermekkoromat Törökszentmiklós és Kuncsorba tanyavilágában töltöttem.
Bár szívesen utaztam a fővárosba is piacra, elnéztem a nyüzsgő várost, a tájat,
de igazából az Alföldön éreztem magam otthon. Ez az igaz eset, amit most
leírok tizenkét éves koromban történt velem. Akkor Kuncsorba határában
laktunk egy kiserdő mellett. Minden reggel madárdalra ébredtem, színes vadvirágok díszítettek az árokpartot, „tejszínhabos” felhők úsztak az égen.
Imádtam a természetet, ez ma is így van.
Apukám a Kuncsorbai Vörös Október Termelőszövetkezet tehenészetében
dolgozott. Ami a kiserdő túloldalán volt. Haza sétált ebédelni, a tehenek
ilyenkor pihentek jóllakottan az akácfák árnyékában. Tombolt a nyár, akkoriban még követték egymást az évszakok. Szó sem volt klímaváltozásról. Ebéd
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után üldögéltünk az asztalnál pihentünk néhány percet szótlanul. Egyszer
apukám törte meg a csendet.
- „Úgy ennék egy finom hűtött dinnyét vacsorára!”
Aztán visszament dolgozni a munkahelyére. Kis idő múlva mérgesen ugatott
a kutyánk. Kimentem és a barátnőmet, Icát pillantottam meg. Kértem jöjjön
be.
De ő azt válaszolta: - „Marika most nem megyek be. Csak azért jöttem,
hogy megyek a faluba dinnyét venni volna kedved elkísérni? „– „Jaj, de jó!” –
örvendeztem. Én is épp oda készülök.
Anyukám a kezembe adta a kukoricacsuhéból font szatyrot. Benne lapult
kettő neccháló és a pénztárcám.
„Kisjányom kettő darabot hozz légyszíves!” „Kettőt”? - kérdezett vissza
Ica. „Igen, nagyon szeressük a görögdinnyét!” – felelte anyukám. „Vigyázzatok az úton!” – kiáltott utánunk.
Mi összenéztünk mosolyogva mondtuk: - Úgy lesz! Közben arra gondoltunk már nagylányok vagyunk, mi történhetne?
A falu 4-5 kilométerre volt a tanyánktól. Vígan cseverészve érkeztünk meg a
mozi udvarán álló teherautóhoz. Amin rengeteg sötétzöld színű dinnye várta a
vásárlókat. Több falubeli beszélgetett a termelőkkel. Kiválasztottam két jól
megtermett finomságot. Az árus kedvesen segített, belerakta a hálóba, felakasztotta a kerékpár kormányra nekem is meg Icának is.
„Fogyasztjátok egíszsíggel, gyertek máskor is! „Köszönjük, szépen biztosan jövünk, mert a kedvencünk. Elköszöntünk mosolyogva és indultunk haza.
Ica ment elől én utána. Odaértünk a beton járdához barátnőm felült a kerékpárra. Én is neki lendültem. Az egyik lábam a pedálon, a másikkal meglöktem
magam. Közben odakiáltott egy iskolatársam: - „Marika, eljöttök az öt órás
filmre?”
Visszanéztem, de nem volt időm válaszolni, mert az első kerekem lecsúszott a járdáról. Hatalmasat estem. Mindkét tenyerem és a térdeim a betonhoz
csapódott. Átfutott az agyamon, mennyien látták a jelenetet. A helyzethez
képest gyorsan-felálltam.
Segítségemre sietett Bözsi néni és Zsiga bácsi. Ő egy igazán vicces ember
volt, semmi pénzért nem hagyta ki a poénkodást.
„Hallod – e Te jány, úgy kiterülté, mint a bíka!”
A társaság egyik fele nevetett, a másik sajnált. Én meg azt szerettem
volna, ha megnyílik a föld alattam szégyenembe. Odalépett hozzám felállította a kerékpáromat, Ica a pénztárcámat rakta vissza a szatyorba. Ránéztem a
dinnyére majdnem elájultam a döbbenettől ugyanis a járdán landolt héja
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szanaszéjjel repedt. De szerencsére nem esett széjjel. Bözsi néni megpróbált
vigasztalni: - „na, kisjányom ez a dinnye biztoson finom lesz!”
Furcsán nézhettem rá, mert így folytatta.
- „Tudod, azt mondják, ha felvágják a dinnyét és reped, az írett.”
Zsiga bácsi újra adta a formáját. „Az igaz Bözsi, de nem mindegy felvágják,
vagy odavágják!”
Amilyen gyorsan lehetett eltűntünk Icával. Úgy tekertünk mintha az életünk
múlt volna rajta. Rövidesen kiértünk a faluból.
Barátnőm megkérdezte: - „Marika, nagyon fáj?” – nem vészes nyugtattam.
„Pedig folyik a vér a lábad szárán, úgy látom be is dagadt.” – ugyan semmiség. – válaszoltam.
Nem mertem bevallani az igazságot, sajgott, égett, alig vártam haza érjünk.
Ica hazáig kísért. Anyukám megijedt, amikor meglátta a sebeimet. Azonnal
készített hipermangános vizet azzal alaposan lefertőtlenítette. Nem volt kellemes jócskán csípett. De nem mertem sziszegni sem, ha nagylánynak gondolom magam annak nem illik. Lila lett az összes sebhelyem. Úgy néztem ki,
mint a törött lábú, szárnyszegett kismadár.
Délután pihentem a gangon. Közben arra gondoltam, nem tudom apukám
kérését teljesíteni. Bözsi néni szavai jutottak az eszembe: ha reped a dinnye,
akkor írett. Még ha ez igaz is, de a meleg dinnye nem finom!
Villany nem volt a tanyában ezért egy nagy vájdlingba húztunk hideg friss
vizet a gémeskútból beleraktuk a dinnyét, néhányszor cseréltünk rajta vizet
vacsorára jóízűen fogyasztottuk. De sajnos ezt nem lehetett. Szomorú voltam
a dinnye miatt.
Apukám este látta a lábamon a lila foltokat és megkérdezte mi történt.
„Ráfolyt a dinnyelé a lábadra?” A sírás fojtogatott. Mosolyogj mán, nincs
semmi baj vigasztalt. Mesélte a cimborám elestél.
Zsiga bácsi árulkodott, gondoltam magamban és még azt mondják az aszszonyok a pletykások!
Apukám, a dinnye nagyon megrepedt, nem tudtuk behűteni. – jegyeztem
meg rosszkedvűen.
„Nem baj!” – válaszolta. „Meglátod milyen finom lesz az „repedtízű”, hűtőtlen görögdinnye!”
Valóban így történt, sokat nevettünk evés közben, az utolsó darabkáig elfogyasztottuk az egészet. Észre sem vettünk, hogy meleg. A család szeretete
feledtette velünk.
Kelemen Bata Mária
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Dédszüleim játékai
Azt mondják a felnőttek, hogy a mai gyerekek nem tudnak játszani. Pedig
sokkal több és modernebb játék áll rendelkezésükre, mint 30-40 évvel ezelőtt.
Mikor unom magam, akkor a mamám vagy a tatám szoktak mesélni a régi
játékokról, amelyet saját kezükkel készítettek elődeink, ha játszani akartak.
Ilyen volt a pl. papírsárkány. A találékonyabb gyerekek kértek a hentestől
zsírpapírt, olyat, amibe a húst szokták tekerni. Szedtek a nádasból száraz nádat,
amelyből elkészítették a sárkány vázát. Azért kellett száraznak lenni, mert a vizes
nád nehéz, és a sárkány nem repült volna. A nádgyűjtés is külön móka volt.
Ilyenkor a gyerekek megismerkedtek a vízi világgal, olyan madarakkal és élőlényekkel, amelyet a sík alföldön nemigen látnak. A nádas kiszámíthatatlan. Volt
olyan is, amikor elmerültek a vízben, és a nádgyűjtésből fürdőzés lett. Amikor
összegyűjtötték a hozzávalókat, nekiláttak a sárkány elkészítéséhez. Pontos, precíz munkát kellett végezni, mert különben nem kapja fel a szél. Éppen ez a lényeg, ha már ilyen sok előkészülettel jár ez a játék. Ha kész a sárkány feje, kb.
1m és 20cm-es farkat kellett újságpapírból összeragasztani, majd a sárkány fejéhez kötni. Vettek vászoncérnát is, és ez volt a sárkány eregetője. Most már csak
jó széljárás kellett! Kimentek a vásártérre, és ott próbálták útjára engedni a sárkányt. Ha szerencséjük volt, hamar felkapta a szél, és máris a levegőbe emelkedett. De volt olyan is, amikor hiába próbálkoztak, nem sikerült a röptetés. Ekkor
várták a megfelelő időt, vagy a sárkány szerkezetén kellett javítani.
Kedvenc időtöltés volt még a karikahajtás. Régi biciklinek az első kerekéből kivagdosták a küllőket. Ebből csináltak egy karikavezetőt, majd egy 6-os
vasat meghajlítottak U alakba, és ezzel hajtották a karikát minél gyorsabban.
Az utca sarkától oda-vissza versenyeztek.
Téli szórakozás volt a gombfocizás. Ehhez 11 gomb kellett, de nem akármilyen, hanem olyan, amit jól lehetett irányítani körömmel. Meg kellett a
gombokat nevezni vagy számozni, mint az igazi játékosokat. Mindenkinek
volt egy kedvenc csapata. Mikor meg voltak a játékosok, ekkor elkészítették a
pályát, amit stadionnak neveztek. Az alapjához sperlemezt vagy lezonitot
használtak, aminek a mérete 60x30-as téglalap volt. A szélét 5 cm-es léccel
szegélyezték, hogy amikor gombbal lőtték a kisgombot, ne szálljon ki. Kellett
még készíteni két kaput, amelyet gyufaszálakból ragasztottak össze. Mikor
megszáradt, hullahoppot feszítettek rá. Sok lány harisnyája bánta ekkor, mert
a fiúk, a lánytesvérek fiókjaiból csenték el a kapunak valót. Mikor kész volt,
kezdődhetett a bajnokság. Egész izgalmas meccseket lehetett játszani.
Én szívesen kipróbálnék egy ilyen gombfocipályát, de az igazi pályán is
szívesen rúgom a bőrt.
Kincses Kristóf
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Beutaztam a fél világot…
Minden évben más-más témát „dobsz fel” a nagyapádnak. Most a barangolásaimról, az utazási élményeimről szeretnél mesét hallani. Roppant nehéz teljesíteni a kívánságod. Hogy miért? Mert már a válasznak szánt kijelentésem
sem állja meg a helyét. Főleg a címben nem. Ez csak egy mondás, amelyet
akkor használnak, ha valaki sokat járt-kelt a világban. De van benne némi
túlzás. Nagyapád csak 36 országban járt hosszú élete során, ez pedig, te is jól
tudod, még véletlenül sem a fele a földgolyón lévő országoknak.
De másként is föl lehet fogni a harminchatos számot. Tudniillik, van, akinek nem adatik meg a lehetőség, hogy eljusson Európa legtöbb államába, meg
Amerikába. Neki soknak tűnik ez a szám. Ugyanakkor vannak megszállott
utazók, akik – különösen a fiatalabb korosztályhoz tartozók – beutazzák az
összes kontinenst. Ma, amikor már néhány óra alatt el lehet jutni egyik földrészről a másikra, mindez nem is tűnik akkora feladatnak. S a rátermettek, az
ügyesebbek olyan módszereket ismernek, amelyek révén egészen olcsón jutnak repülőjegyhez és szálláshoz.
Tudom, nekem most nem az a feladatom, hogy statisztikai adatokkal és utazási módozatokkal szórakoztassalak téged. Mesélnem kell az élményeimről,
meg tapasztalataimról. Azt várod tőlem, ugye? Látom, bólogatsz. Akkor megpróbálok eleget tenni az általad kívánt elvárásoknak. Remélem sikerülni fog.
Azt kérded, honnan bennem az utazás iránti késztetés? Vágyat is írhattam
volna, de kezdetben inkább olyan érzés uralkodott rajtam, hogy nekem utaznom kell – mindenáron. Az első ilyen „világot látni” érzés akkor fogott el,
amikor a földrajz- és történelemkönyveket bújtam rendszeresen, s az ott olvasottak ébresztettek arra, hogy mindaz, ami azokban van, fel is kereshető.
Majdnem mind. Még középiskolás voltam, amikor Japán kezdett el érdekelni.
Rengeteget olvastam a történelméről, azokról a – nekem misztikusnak tűnő –
szokásokról, életmódról, amelyek határozottan rokonszenvesnek tűntek. Érdekeltek. Egyetemista voltam már, amikor elhatároztam: elmegyek a felkelő
nap országába! Ismerkedtem Vámbéry Ármin keleti utazásaival, Kőrösi Csoma Sándor ázsiai felfedező útjával, a bajai szabólegény, Jelky András különös
indiai találkozásaival és kalandos életútjával. Arra gondoltam, ha néhány
századdal ezelőtt sikerült eljutni a „messzi földekre”, akkor nekem, a vonat,
autóbusz adta lehetőségek birtokában, miért ne sikerülne.
De nem sikerült. Hála Istennek. Másodikos bölcsész voltam, tanultam
bőszen a német nyelvet és irodalmat, igyekeztem minél jobb érdemjegyeket
szerezni, mert attól függött az ösztöndíjam és annak összege is. S ekkor ért
a meglepetés. Az ösztöndíj mellé külföldi tanulási lehetőséget is felkínáltak!
A Halle an der Saale Luther Márton nevét viselő tudományegyetemen
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tanulhattam tovább, az akkori Német Demokratikus Köztársaságban, egy szép
városban, „eredeti” környezetben. Ez azt jelenti, hogy német anyanyelvűek és
német előadók között. Meglepett, de amikor elolvastam a levelet, nem sokat
vacilláltam: igent mondtam, ősszel pakoltam és felszálltam a vonatra. Akkor
még nem voltak schengeni határok, nem lehetett csak úgy „átsuhanni” az
országokon, bizony néha órákat is vesztegelt a vonat, amíg az utasok útlevelét
átvizsgálták, a gyakran morcos vámosok beletúrtak a csomagomba és csak
utána indulhattunk tovább. Képzeld, amíg kiértem Halle városába és elfoglaltam a helyem a kollégiumban, összesen hat ilyen ellenőrzésen estem át és
24-26 órát voltam úton! Persze, akkor még fiatal voltam és annyira nem fárasztott a vonatozás, a sok macera a határokon, mindig derűsen érkeztem az
egyetemre. S így volt ez, amikor szabadságra hazautaztam.
Így azután kútba esett a japán út terve, sőt azóta sem került elő… Nem bánom. Sok ilyen esemény van az ember életében, amely meghatározza/meghatározhatja a további csapásirányt, a sorsod alakulását. Ezt te is megtapasztalhatod majd életed folyamán.
A legszebb élményeim azonban azokon az utakon adódtak, amikor családoknál szálltam/szálltunk meg. Ez elsősorban Erdélyben volt, kivétel nélkül
magyar
családoknál.
Agyagfalván,
Gyimesfelsőlokon,
Tusnádon,
Csernakeresztúron, Bikfalván, Szilágysomlyón, Marosvásárhelyen. Kárpátalján minden alkalommal régi barátainknál Csetfalván éjszakáztunk, a Délvidéken pedig Versecen és Maradékon. Felejthetetlenek voltak azok a meghitt
beszélgetések, amelyeket házigazdáinkkal folytattunk. Közös témáink: a határon túli magyarok helyzete, boldogulása, jövője. Közben borozgatás, emlékezés a korábbi találkozásainkra, közös élményeinkre. Hidd el, volt olyan hely,
ahol sokadszorra fordultunk meg utazásaink során és a barátainkkal úgy folytattuk a beszélgetést, mintha abba se hagytuk volna! Kívánom, hogy legyen
ilyen élményben részed és téged is járjon át az az érzés, mint egykor a nagyapádat: milyen jó nekünk, hogy tőlünk távol is vannak magyar testvéreink,
akikkel együtt dobog a szívünk.
Igen, voltak olyan furcsaságok is barangolásaim során, amelyekre, ha viszszagondolok, még ma is megborzongok. Emlegetem ugyan, mert ma már
inkább mulatságosnak tűnik a történet, de akkor, amikor megtörtént, nem volt
az. Ilyen volt például, amikor egy sima szegedi havi buszbérlettel léptem át a
német-lengyel határt. Ez is régen volt, még a kilencvenes évek végén. Migrációs kérdésekkel foglalkoztam abban az időben és a budapesti német nagykövetség hívott meg tíznapos tanulmányútra az újra egyesült Németországba.
Így jutottam el az Odera folyó menti Frankfurtba (Frankfurt am Oder), a mintegy hatvanezer lakosú határvárosba. A német-lengyel határ a folyón van, híd
köti össze Frankfurtot a túloldalon lévő Slubice várossal. Amely jóval kisebb,
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mint Frankfurt, alig 26 ezer lakosa van. Házigazdáim javasolták, hogy a kissé
fárasztó városnézés után „pihenjük ki magunkat” a lengyel kisvárosban. Ehhez nem kellett más, mindössze egy kis séta az Odera hídján és máris ott voltunk az egykor Dammvorstadtnak nevezett városkában. (1945 előtt ugyanis
még az egységes Németországhoz tartozott, a II. világháború után csatolták
Lengyelországhoz. A lakosság zöme azonban ma is zömmel német ajkú.)
Akkor a lengyelek még messze nem voltak az Európai Unió tagjai, a schengeni szabad határokról sem hallott senki a kontinensen, így hát természetes
volt az útlevél- és vámellenőrzés ezen a határátkelőhelyen is.
Amikor a „tetthelyre” érkeztünk, akkor érkeztünk, akkor vettem észre,
hogy baj van: az útlevelem a szállodában maradt… Levegő után kapkodva
közöltem a vendéglátóimmal a számomra tragikusnak tűnő körülményt, gondolván, hogy a lengyelországi séta ezúttal elmarad. Elmosolyodtak, legyintettek, majd azt kérdezték, van-e nálam valamilyen- bármilyen fényképes igazolvány? Volt. A szegedi közlekedési vállalat buszbérlete lapult a zsebemben.
Megkönnyebbülve mutattam fel, ők pedig megnyugtattak, ismerik a hatóság
embereit mindkét oldalon, nem lesz probléma. Így azután, amikor rám került
a sor, felmutattam a dokumentumot (akárcsak a tömegközlekedési ellenőröknek), ők pedig udvariasan intettek: mehetek. A slubicei határellenőrzés sem
okozott gondot, ott is bólogattak az utazási igazolvány láttán és mehettünk
tovább. Rövid sétát tettünk a lengyel kisvárosban, még a helyi polgármester is
fogadott bennünket, ebéddel kínálták a társaságot, amit mi köszönettel el is
fogadtunk. A desszert és a kávé elfogyasztása után indultunk vissza Frankfurtba.
A híd közepén odajött hozzám az egyik házigazdám és közölte, hogy időközben megtörtént a váltás a határon, új emberek vannak az útlevél- és vámellenőrzésen, akiket ők kevésbé ismernek. Ha véletlenül akadékoskodnak a
„passzusommal”, mondjam, hogy nálunk, mármint Magyarországon, már
ilyen korszerű okmányok vannak, azokkal is utazhatunk. (Nemcsak buszon,
hanem a határon át…) Ez ugyan számomra sem volt igazán meggyőző, de a
nyilván az útlevélkezelőnek sem, amikor előadtam a fenti indoklást. A bérleten valószínűleg gyanúsnak találta az autóbusz szót, egy kicsit ingatta a fejét,
majd a vendéglátóimtól megkérdezte, hogy mióta vagyok Németországban és
meddig maradok? Azután tőlem ugyanezt. (Ugye, milyen jó, hogy évekkel
korábban nem Japánba utaztam, hanem a németországi egyetemre?!) Meg azt
is tudakolta, hogy melyik szállodában lakom. Megmondtam. Elmosolyodott,
visszaadta „a Szegedi Közlekedési Vállalat összes vonalán utazásra feljogosító” bérletemet, majd hozzátette: Máskor azért hozza magával az útlevelét is,
mert visszaküldjük Lengyelországba…! Komoly ígéretet tettem, köszöntem a
jóindulatát és igyekeztem minél távolabb kerülni a határátkelőhelytől.
239

Vendéglátóim igyekeztek megnyugtatni, belém is „diktáltak” gyorsan egy
pohárka Jägermeister-t, a gyorsabb felejtés érdekében, természetesen. Akkortájt annyi minden történt velem és körülöttem, hogy meg is feledkeztem az
esetről. Később azonban többször is eszembe jutott e kis kaland. Tudod, miután én még morcos útlevél- és vámellenőrök korszakában nőttem fel, jóval
nagyobb jelentőséget tulajdonítottam e történésnek, mint nyugati barátaim,
akik már akkor személyi igazolvánnyal keltek át a határokon, egyik országból
a másikba.
Itthon azért fontosnak tartottam elmondani a helyi közlekedésieknek, hogy
milyen értékes (volt) az általuk kiadott utazásra feljogosító dokumentum.
Lehet, egy havi ingyenes bérletet is megérdemeltem volna?! Erre nem jött
válasz. Már nyilván nem is jön.
Nagyon gyorsan elröpült az idő, idén már gimnazista leszel. Én pedig, legalábbis most úgy érzem, annyi „mesét” leírtam neked, hogy nem tudok újat
mondani. De ha jövőre jön tőled újabb ötlet, téma az Életmesékhez, akkor
újra ide ülök az íróasztalomhoz és azt is belepötyögöm a gépembe…
Kisimre Ferenc

A siker útja
Iskolánkban (Keszthely, Zöldmező U. EGYMI) 10 éve folyik a versenyszerű
úszás. Nem tartjuk kivételes tehetségnek magunkat, de nagyon örülünk, hogy
versenyzői lehetünk a csapatunknak. (K. Inez, P. Milán) Mindketten hetedik
osztályos tanulók vagyunk, osztálytársak.
Az osztályban, én lányként, mindig jól tanultam, kitűnő eredményeim voltak bizonyítványomban. Szeretek otthon lenni, és kedvenc kutyámmal,
Dzsossal együtt tölteni a szabadidőmet. Eléggé zárkózott vagyok, nincs sok
barátom az iskolában sem. Sok oklevelem van, aminek örültem nagyon, de
hiányzott valami, ami különlegessé tesz. A hétköznapjaim egyhangúan teltek.
Nem mozogtam, alsóban csúfoltak, hogy kövér vagyok. A jól tanulókat általában az iskolatársak kiközösítették. Volt, amikor szünetben is tanultam, füzettel a kezemben járkáltam. Online oktatáskor, már reggel 7 órakor startra
készen vártam a leckét, a tanulnivalót. Mindig én voltam az első, aki visszaküldte a feladatokat, és ha hibám volt, azt nagyon nehezen éltem meg. Egész
nap durcás voltam. Két éve, órarend szerint lehetett a tesi órán az uszodába
úszást tanulni. Először nagyon megijedtem, fürdőruhában, pedig nagyon gátlásos voltam, takargattam magam. Az első alkalmak után, már, merészebb
lettem, és a boldogság érzése töltött el. Az úszást, gyorsan megtanultam, anynyira, hogy az egyik legjobb úszó lettem a csoportból. Észrevettem magamon,
hogy nagyon várom a péntekeket, amikor edzés volt. Hétköznapjaimban sok240

kal vidámabb lettem. Végre már az osztálytársak is abbahagyták a macerálásom. Egyre jobb hangulatban teltek a napjaim. Kezdett kinyílni a világ. Bátrabb, merészebb lettem. Megláttam olyan dolgokat, amire eddig nem is figyeltem fel. A barátok is többen lettek, és nagyokat játszottunk, nevettünk.
Elérkezett a nagy nap. A tanárom, azt mondta, hogy ideje versenybe szállni. Leigazolt versenyzője lettem Keszthely városnak, és az iskolát képviselve
Monoron úsztam az első versenyemet, ami országos szintű volt. Rengeteg
gyerek volt az ország minden tájáról. El nem tudom mesélni, hogy mit éreztem. Boldog voltam, hogy a várva várt pillanaton túl legyek. Mindenem reszketett, levegőt alig kaptam. A rajtkőig kísért tanárom, és biztatott, hogy csak a
kezdet nehéz. Csak a célra koncentráljak. Az indító sípot meghallottam, és
mintha megállt volna az idő. Csak azt hajtogattam magamban, hogy menni
fog. Tudtam, hogy a lábam nem ér, le, ami még rémisztőbb volt. A pálya
felén, úgy éreztem, hogy megbénultam. Fáradt voltam. A tanárom szemben a
pálya végén kiáltott nekem, hogy húzd meg! Egyszeribe, olyan erőt kaptam
tőle, hogy az utolsó erőmet is felhasználva benyúltam a célba. Alig tudtam
kijönni a medencéből, úgy kimerültem. Szerencsére csapattársaim már a medence szélén vártak, és gratuláltak. Az időmérő úszás után, délután megúsztam az első érmemet. A dobogón állhattam. ÉN! Aki soha nem gondoltam,
hogy lehet nagyot álmodni!
Megéltem életemben először, a csapat erejét, a kitartás élményét, és a nyakamban csillogó érem büszke érzését. Az óta már két alkalommal álltam a
dobogó legmagasabb fokán, az iskolai eredményhirdetéskor az iskola előtt.
Az életem megváltozott. A legkedvesebb időtöltésem a kutyusommal való
játék mellett, az edzések és versenyek lettek. Hosszú Katinka a példaképem.
Szeretek most már mozogni, sokat változott a külsőm, és már van komolyabb
barát jelöltem is.
Sokan vagyunk fiúk az osztályban, és az úszó csapatban is csak Inez az egyedüli lány. Sokszor sajnálom, de jól elvagyunk, és kedvelem őt. Együtt kezdtük az úszást két éve. Én már előtte is tanultam, és sokat nyaralunk a tengeren
is, így többet úsztam nála. Én nem vagyok túl jó a tanulásban. Mindig én
vagyok az osztály vicces embere. Sokan maceráltak, hogy nem tanulok direkt,
lusta vagyok. Pedig nem ez az oka. Én próbálkozom, de nem megy. Összemosódnak a dolgok előttem. Ezt úgy nevezik, hogy SNI. Mi egy speciális
iskolába járunk Keszthelyen. Nekem is, és Ineznek is ez a második iskolája.
Itt mind a kettőnknek jobb, mert figyelnek ránk, több idő van a tanításra, magyarázatra. E miatt, nem voltam túl büszke magamra, de anyu és apu nagyon
szeret. Ez számít nekem.
Féltem mások előtt sportolni. Mindig úgy gondoltam, hogy az izmos
társaim, akik verekednek is néha, azok ellen én nem szállhatok szembe. Így
241

beletörődtem, hogy én nem leszek soha, semmiben kiemelkedő, talán csak a
szerelésben. Imádok szerelni, és ha kellett valakinek kütyü, az hozzám fordult. És akkor, jött az úszás. Nagyon jól éreztem magam a bőrömben, hisz
nagy hullámokkal is találkoztam már. Könnyen mentek a tempók, a nagyszájúakat lehagytam. Irtó jó érzés volt. Láttam a haragot a szemükben. A tanmedencéből gyorsan átkerültem a mély vízbe. Nagy dicsőség volt. Vágyakozva
néztek utánam. Mindjárt szebb volt minden. Az edző biztató szavai csak
megerősítettek, és egyre merészebb lettem. Eljött a nagy nap, amikor Monoron én is versenyezhettem. A sok gyereket amikor megláttam, előjött bennem
újra az a szorító érzés, hogy képes vagyok-e jól úszni. A tanárom megnyugtatása, biztatása sokat jelentett. Szólítottak! Sorba álltam, és a felvezető az ugrókőhöz kísért. Hármas számú volt. Belülről indultam. Csak a győzelemre
gondoltam, és a pálya végére többször rámeredtem. Mellben úsztam. Láttam
az időmérő mögött a kiabáló társaimat, de én nem hallottam semmit. Oldalra
pillantva sem láttam senkit. Megijedtem. Én indultam csak el, egyedül? Egy
pillanatra meg akartam fordulni, hogy hátra nézzek. Benyúltam, tapsoló társaimat láttam. Pár másodperc múlva láttam az ellenfeleket benyúlni. Nagy öröm
lett úrrá rajtam, elmúlt a fáradtság, a nyomasztó várakozás. Sikerült! Széles
mosollyal néztem körül.
Biztos voltam benne, hogy a dobogón fogok állni. Mindjárt hívtam anyáékat a jó hírrel. Életem egyik legboldogabb napja lett ez a nap. Olyan jó volt a
dobogó legfelső fokán állni, és büszkén az iskola elé kiállni. Azóta már más
tanár is felfigyelt rám, és már atlétikai versenyre is hívtak. Jó érzés. Szüleim
büszke nézése megnyugtatott. Apa azonnal feltett az ismerőseinek büszkélkedve velem. Hogy honnan indultam, keserves emléket idéz fel bennem.
Ahová érkeztem, az az új lehetőség. Élni akarok vele. Szeretnék továbbra is
edzeni, más úszást is megtanulni, és még többször a átélni a büszkeséget!
Kispál Inez és Purt Milán

Családkutatás
A mai délutánon Kocsobán Jánossal beszélgettem, aki Jugoszláviában élt a
délszláv háborúk idején. Ő mesél a fiatal koráról és a tapasztalatairól.
- A jugoszláv történelem sorsfordulói érintették-e, befolyásolták-e a család
életét? Mikor és hogyan?
Nagybecskereken születtem 1976-ban és ott is éltem az 1990-es években. A
háború miatt sok korlátozás lépett forgalomba, áramkimaradás volt este 8-tól
reggel 6-ig, emiatt este sokat olvastunk a gyertya fénye mellett és hallgattuk
az elemes rádiót. Emellett a boltokban három dolgot lehetett kapni: kenyeret
rendelésre, kávét és üdítőt, ha szerencséd volt, de ezeket is csak akkor, ha volt
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ismeretséged a boltban, hogy félretegyék neked. A pénz elértéktelenedett,
például 1kg kenyér 100 milliárd dinárba került, 50 milliárd dinár volt 1 csocsó játék zseton. Nem lehetett utazni, mivel nem volt benzin és gázolaj, hanem havonta lehetett 20 liter benzint igényelni az önkormányzatnál. Hosszú
sorok voltak a benzinkutaknál, legalább 50 autó. Nem volt biztos, hogy sorra
jutott az ember aznap, mivel meg volt szabva, hogy napi hány liter benzin
hagyhatta el a kutat. Ezért aki nem jutott sorra aznap, az ott hagyta a sorban a
járművét éjszakára, reménykedve, hogy holnap sorra jut. Mivel Jugoszláviában korlátozták a benzint, így sokan Magyarországról és Romániából csempésztek be az országba. De ez nem volt egy kis feladat mivel a várakozás egy
irányba 16-20 óra volt. Feketén lehetett vásárolni benzint 2,5 márkáért egy
litert. Később ország elhagyási adót is kellett fizetni.
- Milyen fontos családi ünnepekre emlékszik?
Mivel engem és édesapámat is Jánosnak hívnak, ezért minden évben János
névnap alkalmából megvendégeltük a rokonokat. Édesanyám nagyon sok
finom ételt készített aznap, de a sok étel között a kedvencem a pulykasült
volt. A gyermekszületést úgy ünnepeltük, hogy édesapám benn ült a kórházban és mikor megszülettem hazament, telerakott egy kosarat borral és pálinkával. Elbiciklizett a rokonok házáig és megkínálta őket a kosár tartalmával és
elmondta, hogy gyermeke született. Mikor édesapám elhunyt aznap virrasztottunk fölötte, hogy az első éjszakáján ne legyen egyedül. Nálunk úgy volt szokás, hogy másnap reggel volt a temetés és ebéd helyett halotti tort ültünk.
- Mi befolyásolta a foglalkozás, a hivatás kiválasztásában?
Elsősorban a pénztelenség. Másodszor nem volt sok lehetőség, mivel a munkahelyek megszűntek a háború miatt. Harmadszor továbbtanulásra nem volt
lehetőség. Iskola mellett alkalmi munkát végeztem egy tekercselő műhelyben,
mivel amit édesapám keresett pénzt abból nem lehetett megélni. Munka mellett nyelvet is tanultam és felvételiztem is, így kaptam meg az ösztöndíjamat
Magyarországra, hogy tovább tanulhassak Veszprémben.
- Nagyon nehéz lehetett ezt átélni! Milyen fő célokat, értékeket fogalmazott meg élete során?
Jobb életet, jövőt és megélhetést szerettem volna biztosítani a családomnak.
Legyen munkahelyem, rendszeres fizetés és az életet meg kell becsülni. Örüljünk, hogy béke van, szeretet, egészség és hogy van ennivaló a boltokban.
Kocsobán Márton
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Nagypapám mesélte a második világháborúról
1944. április 3. Nagyon vártam ezt a napot. Nem sokkal korábban derült ki,
hogy hamarabb vége lesz a tanévnek, mert közeledik a front. Kicsi voltam,
első elemibe jártam. Azt nem tudtam, mi az a front, de a hosszú szünetnek
nagyon örültem. Apámat évek óta nem láttam, már a háború kezdetekor elvitték a harcba. Mi viszonylag nyugodtan éltünk édesanyámmal Pesterzsébeten,
csak a folyamatosan szóló rádióból értesültünk az eseményekről: Légiveszély
Bácska, Baja - így indultak a híradások. Már szinte megszoktuk ezeket a
mondatokat. Azon a várva-várt napon azonban minden megváltozott.
1944. április 3. Büszkén mentem első bizonyítványomért az iskolába. Szerettem volna élvezni a kitűnő eredményért járó dicséretáradatot, elidőzni a szabadság hirtelen kitáruló kapujában; jöhet a nyár, a felhőtlen játék, rohangálás,
sarazás, bunkerépítés, de nem lehetett. Elhangzott a nevem, éppen elindultam a
tanító néni felé, amikor hirtelen felbőgtek a szirénák. Nem volt akkor idő hoszszú, ünnepélyes beszédekre, ösztönző szép szavakra, álmodozásra. Csak egy
gyors kiosztás, és már rohant is mindenki haza. Én is ezt tettem. Futottam,
ahogy csak a lábam bírta, féltem, alig vártam, hogy otthon legyek anyám biztonságot nyújtó karjaiban. Amikor beléptem az ajtón, rádöbbentem, hogy nincs
otthon senki. Ott álltam hatévesen, kezemben az első bizonyítványommal az
üres házban, miközben a szirénák szüntelenül harsogták életem első légiriadóját. Végül a mellettünk élő családnál kértem menedéket. A szomszéd néni levitt
magával a pincébe, férje nem jött velünk. Azt mondta, dolga van, nem ér rá a
pincében bujdosni. Időnként lejött megnézni, hogy rendben vagyunk-e. Furcsán
nyugodt, jókedvű volt, egyik alkalommal még viccelődött is: Ha-ha, úgy tűnik,
az amerikaiak eltalálták a villanytelepet, most már lábbal kell hajtanom az
esztergát. És ment vissza dolgozni. Több mint három órán keresztül voltunk
lent a félelmetes sötétben. Amikor végre felmehettünk, láttuk, hogy alig néhány
méterre a házunktól két bomba csapódott be. Ekkor értettem meg azt a bizonyos mondatot, de addigra nem csak közeledett, ideért a front.
Innentől minden olyan gyorsan történt. Délután megérkezett teherautónk
katonai behívója, így édesanyámnak azonnal kellett cselekednie. Összecsomagolta a legszükségesebb holmikat, köztük a drága szobabútort is ˗ két
ágyat, két éjjeliszekrényt és egy nagy ruhásszekrényt, amiben hármunk összes
ruháját, a törölközőket és az ágyneműket tartottuk ˗, felpakoltatta a teherautóra, és másnap hajnalban már úton voltunk testvéréhez, Ilon nénihez
Marcelházára. Miután megérkeztünk, a sofőr leadta az autót egy közeli parancsnokságon Komáromban. Édesanyám tanácsára azt mondta, hogy az út
szélén találta, bízva abban, hogy neki így nem kell bevonulnia a kocsival
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együtt. Az ügyeletes tiszt átvette a kulcsokat, majd cinkos tekintettel csak
ennyit mondott: Na, menjen gyorsan!
Ez volt az első teherautónk, ezzel indították be szüleim a fuvarozó cégüket
1940-ben. Hogy abban az időben kaptak a Rába Gyártól hitelt, azt nagyanyámnak köszönhették, aki az első nagy háború után olyat tett, amit talán
rajta kívül senki más. Neki is volt hitele, egy cséplőgépet vett belőle. A harcok végeztével, amikor egyik napról a másikra ő már nem is Magyarországon, hanem Csehszlovákiában lakott, felutazott Pestre, és bár tisztában volt
vele, hogy soha senki nem kérné rajta számon, becsületből kifizette a tartozását. Amikor szüleim szintén benyújtották hiteligénylésüket ugyanannál a
gyárnál, az ügyintézőnek rögtön feltűnt édesanyám adatai között az ismerős
város, Ekecs, és az ismerős név. Nem is volt kérdés, hogy megkapják-e a az
autót. Később, amikor édesanyám már egyedül vitte a céget a háború elején,
befizetett még egy teherautóra. Ezt 1941. április 4-én lehetett volna átvenni,
de a gyárat találat érte, és megsérült az új autó. Amúgy sem tudtunk volna
érte menni, hiszen aznap kellett elmenekülnünk a fővárosból. Az árát később
visszaküldték, ami nagyon nagy segítség volt az újrakezdéshez.
Szeptember elejéig laktunk Marcelházán, utána édesanyám másik nővéréhez, Örzsi nénihez költöztünk Nyárasdra. Itt kezdtem el a második elemit, de
egy hónap után katonai kórházzá alakították az iskolát, ezért a tanítás megszűnt. Örzsi néni fia, István is megkapta a behívóját. Szerencsére édesapám el
tudta intézni, hogy mellé kerüljön írnoknak, így nem kellett gyalogosnak állnia. A többieket, akiket Nyársasdról hívtak be, Bécsbe szállították, de a hajójuk aknára úszott, és felrobbant. Sajnos Örzsi néni fia sem sokkal élte túl társait. Bodajkon voltak édesapámmal, amikor orosz gépek közeledtek feléjük.
Egy árokban kerestek menedéket, majd, amikor azt hitték, hogy elmúlt a veszély, a fiatal katona kidugta a fejét, hogy körbenézzen. Édesapám hallotta,
hogy az egyik gép újra feléjük jön, megpróbálta visszahúzni unokaöccsét, de
már késő volt. Neki a kezét lőtték át, Istvánnak a nyakát.
Édesapám ezután orosz hadifogságba került, nagyon aggódtunk érte. Addig nyugodtak voltunk, mert egy félreértés miatt nem küldték őt soha a tűzvonalba. Korábban történt, amikor Zaporizzsja városban (ma Ukrajna) járt a
sereg, és egy égett tartályt próbáltak eloltani. Apámnak eszébe jutott egy
filmben látott jelenet, amikor egy köteg kézigránátot dobtak az égő tartály
fölé, és a robbanás annyira elvonta az oxigént, hogy a tűz kialudt. Bár a parancsnoka ellenezte, édesapám mégis kipróbálta ezt a módszert, és sikerrel
járt. Később, amikor a honvédelmi miniszter zászlóssá léptette elő, és a Magyar Vaskereszt Aranyfokozatával tüntette ki hőstettéért, azt mondta neki:
Öcsém, nem csalódtam benned! Mivel a vezetéknevük véletlenül megegyezett, ettől a naptól mindenki azt hitte, hogy édesapám a honvédelmi miniszter
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unokaöccse, ezért nem merték többé nagy veszélynek kitenni. Ennek ellenére
nem tudta elkerülni a hadifogságot.
Egy év után, 1945 húsvétját követően indultunk el haza az akkorra újra
Csehszlovákiává váló menedékhelyünkről. Az út nem volt könnyű, mert a hidak már le voltak bombázva. Nagybajcsnál halászok segítettek átkelni a Dunán.
Sajnos mindenünket ott kellett hagynunk, mert az új határon nem hozhattuk át
értékeinket. Hazaérve láttuk, hogy a házunk le van bombázva. Egy szobát sikerült lakhatóvá tenni, abba költöztünk be. Szépen lassan visszatért az élet a régi
medrébe, a tanítás újraindult, és októberben édesapám is hazajött. Elmesélte,
hogy Foksányban (ma Románia) volt hadifogságban. Mivel jól tudott oroszul,
tolmácsként alkalmazták, így jó dolga volt ott. Meg is kérték, hogy maradjon,
de ő alig várta, hogy újra itthon lehessen. Mire hazaért, édesanyám az összes
kitüntetését megsemmisítette, nehogy bármi gondja legyen belőle az új rendszerben. Mindent elölről kellett kezdenünk, semmink nem volt, csak az a bizonyos szobabútor, amit időközben valahogyan mégis sikerült visszajuttatni.
Nagybajcsnál a halászok úsztatták át csónakokkal, onnan lovaskocsival hozták
hazáig. Édesapám a Rába Gyárban helyezkedett el szerelőként. Ott megismerkedett két csákvári fiúval, tőlük hallotta, hogy Csákváron sok gazdátlan roncs
autó van. Azokból rakta össze azt a teherautót, amivel újra tudta indítani a céget. Később pár liter borért vett még egy üzemképtelen autót, egy Chevrolet-t,
azt is megjavította, majd úgy beindult az üzlet, hogy egy harmadikat is tudott
venni, az egy Borgward volt. 1950-ig három autóval fuvaroztak, de aztán jött az
államosítás. Két teherautót sikerült gyorsan pénzzé tenni, így csak egyet kellett
leadni. Édesapám ezután újra kénytelen volt egy állami cégnél dolgozni, ezúttal
a Főkertnél helyezkedett el. Ide már engem is vitt magával. Tizenhárom éves
gyerekként füvet gereblyézni vettek fel, de miután néhány perc alatt megszereltem a fűkaszás traktort, majd a felnőttek szeme láttára beindítottam, kipróbáltam, és egyedül lekaszáltam az egész Városmajort, hamar komolyabb munkát
kaptam. A permetező traktort kellett vezetnem, miközben Marika, aki később
híres nótaénekesnő lett, permetezett.
Sajnos a gimnáziumot apám egyik bennfentes rosszakarója miatt egy év
után ott kellett hagynom. Kénytelen voltam munkát vállalni a Csepel Gyár
horganyzó üzemében, majd a motorkerékpár gyárban. Jó munkát végeztem, jó
kapcsolatom volt a kollégákkal, vezetőkkel, így amikor jeleztem, hogy tanulni
szeretnék, szívesen segítettek nekem. A tizennyolc éves alsó korhatár ellenére
tizenhat évesen felvételizhettem a Csepeli Technikum esti tagozatára, ahol
végül a gyári munkám mellett sikeres érettségi vizsgát tettem.
1944. április 3. Nagyon vártam ezt a napot. Kicsi voltam, nem tudtam, mi
az a front. Most már tudom. Aznap minden megváltozott…
Kovácsné Juhos Orsolya

246

Nagypapám mesélte 1956-ról
- Nellike hol van?
- A munkahelyén.
- De hát ő nem Budán dolgozik?
1956. október 23-dika volt. Az autójavító műhelyben, ahol dolgoztam, semmiről nem tudtunk, amíg egy rendőrszázados ismerősöm nem szólt, hogy baj
van. Budán már mindenki az utcára vonult, Nagy Imrét követelték. Amikor
elmondta, hogy estére tűzparancsot adtak ki a tömegre, azonnal eldobtam
mindent, és rohantam. Mire a Keleti Károly utcába értem, az épület már üres
volt, ezért mentem a tömeg után. A Marczibányi téren reménytelenül néztem
végig a hatalmas gyülekezeten, aztán hirtelen megláttam a menyasszonyomat
három méter magasan egy villanyoszlopba kapaszkodva. Én tudtam, hogy
nem a forradalom vezéralakjaként lelkesíti a népet, ismertem kíváncsi természetét; egyszerűen onnan jobban látott mindent. De vajon ezt más is tudta?
Sikerült lehívnom, de arra nem tudtam rábeszélni, hogy menjünk haza. Ő
mindig mindenről tudni akart, félt, hogy lemarad valamiről, ha elmegyünk,
így sodródtunk a tömeggel egészen az Országházig. Ott már mindenki skandálta: Nagy Imrét a kormányba! Végig hallgattuk Nagy Imre beszédét, csak
utána indultunk el haza. Már a kettes villamoson ültünk, amikor a Rádió épületénél lőni kezdtek. A Közvágóhídnál átszálltunk a harminckettesre, majd
miután megérkeztünk, a villamost kidöntötték a pályájáról, és napokig forgalmi akadályként állt keresztben az úton. Pesterzsébeten szerencsére nyugalom volt, a harcok nem értek el hozzánk. Egyetlen egyszer fordult elő, hogy a
pékségnél sorban állas közben egy orosz katona hirtelen lőni kezdett felénk.
Nem lett semmi bajunk, mert nem az emberekre célzott, hanem a padka aljára. Csak ránk akart ijeszteni, és ez sikerült is neki.
Januárban kezdett újra elindulni az élet. Az autószerelő műhelyben, ahol akkor kezdtem dolgozni, az első munkám egy igazi kaland volt. Az elődöm
elvitt egy autót, azzal menekült el a forradalom idején, majd a határon leadta
egy tűzoltóparancsnokságon. Oda kellett elmennem egy kollégámmal. Győrben megállítottak minket a rendőrök, kérdezték, hová megyünk. Viccből azt
mondtuk, disszidálunk. Ők komolyan vették, és még négy embert beültettek
az autónkba, hogy vigyük magunkkal őket is. Nem tudtunk mást tenni, hatan
mentünk tovább. A tűzoltó-parancsnokságon már vártak minket, addigra
megszervezték, hogyan juttatnak át minket a határon. Nagyon meglepődtek
azon, hogy mi tényleg vissza akarjuk vinni az autót. Négy útitársunk tovább
ment, mi pedig elindultunk haza. A műhelyben senki nem várt minket, biztosak voltak benne, hogy nem jövünk vissza.
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Még egy alkalommal volt lehetőségünk a menekülésre, amikor egy kolléganő disszidált. Nem tudta, hova kell mennie, nem ismerte Kispestet, ezért mi
vittük el a találkozóra. Harmadikként ült föl mögénk a motorra. Amikor odaértünk, a szervező azt hitte, mi is megyünk velük, 5000 forintot kellett volna
fizetnünk fejenként. Mi visszaültünk a motorra, hazamentünk, és elkezdtük
felépíteni budapesti otthonunkat, egy szép családi házat.
Sem az országot, sem a házat, sem egymást nem hagytuk el soha.
Kovácsné Juhos Orsolya

Csibe
…olyan nagyon rég volt, tán nem is emlékszem jól arra, ami valóban volt.
Nagyanya tiszta- szobájában üldögéltem és tenyeremben melengettem egy
pöttöm sárga tollas csibét. Mire a húsvét megérkezett a csibék is meglátták
Isten szép napját. A meggyfák és körtefák hófehér ruhába öltöztek, olyanok
voltak, mint a menyasszonyok. Biztosan a szél is szerethette őket, mert egész
nap az arcukat csókolta, derekukat ölelgette és szép szavakat suttogott a
fülükbe. Azok meg csak hajladoztak, illegették magukat és szinte hallani
lehetett a kacagásukat.
Szóval ott üldögéltem és a csibét becézgettem, simogattam szárnyacskáját.
Eleinte tűrte, tán szerette is, ám egy idő után ment volna az anyja és testvérei
után. Bizony nem engedtem, csak szorítottam magamhoz, meséltem neki a
közelgő nyárról és a vén gesztenyefáról, akinek a lombja alatt majd a forróság
elől fogunk megpihenni. Láttam én, hogy egyre csendesebb és már nem is
akar elmenni, de nem gondoltam, hogy ez bizony nem jelent jót.
Nagyanya rám szólt – tedd le azt a csibét te lány, hisz elege van már a
nagy szeretgetésből.
Én megígértem, hogy mindjárt, meg, hogy szereti az…
Észre sem vettem, hogy mennyi idő telt az azóta, hogy ölembe vettem, de
gondoltam, megyek segítek valamit nagyanyának, hisz nem végezhet minden
munkát egyedül. Magára hagytam csibémet és a délután azzal telt, hogy a
virágokat becézgettük, öntözgettük és ahol nem akartak kibújni a földből oda
újakat ültettünk. Már jó délutánban járt az idő mire végeztünk a kerti munkával, meg is éheztem, így hát megkértem nagyanyát menjünk be, szeretnék
néhány falatkát enni, abból a finom sütiből, amit a kedvemért készített.
Ahogy beléptünk a pitvarba, azonnal eszembe jutott csibém. Biztosan
megéhezett és szomjas is lehet már – szóltam nagyanyának – megyek, előbb
neki adok enni és inni.
De jaj, hogy megijedtem, mikor megláttam. Csak feküdt a földön, fejét fél
oldalra ejtette és alig lélegzett.
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- Nagyanya, nagyanya! – kiabáltam öreg szülém után – gyere gyorsan,
nagy a baj a tisztaszobában.
- Hej, te lány! – nézett rám – ezt a csibét, bizony agyonszeretgetted.
Nem mondott többet, nem szidott meg, csak nézett rám és könnybe lábadt a
szeme. Akkor már én is itattam az egereket és még a lelkem is fájt bánatában.
Mit tett, mit nem azzal a csibével nem tudom, de az biztos, hogy mire megjött
az ősz hírnöke, az a valaha csibe – akkorra már tyúk – ott szaladgált az udvaron. Nem is lett ő a fazékba téve soha, élt addig, míg olyan öreg lett, hogy egy
napon csendesen elaludt a szénaboglya tövében.
Azok a nyarak
Az évre már nem emlékszem, olyan nagyon régen volt, de azt tudom, hogy
szeles napok vágtattak előttünk, meg aztán az eső is gyakran verte a vályogfalu ház oldalát. Nagyanyám, hogy anyámnak könnyebbé tegye a nyarat, eljött
értünk, aztán az öreg vicinálissal hazavitt magához a faluba.
Majdnem városi lányok voltunk, de imádtuk a falut, azt a pirinyó kis házat, ahol annyit nevettünk és reggeltől – reggelig a boldogság lakott.
Valahogy elfeledtük a szűkös napokat, a mindig félős pillanatokat, amik
egyre gyakrabban bekopogtattak az ajtón és anyám beengedte őket. Nem
értettem miért teszi, hisz csak egy szavába került volna és kizavarja valamennyit a portáról. De soha nem tette, halovány mosollyal az ajkán eltűrt
minden bajt és bánatot.
Én már elég idős voltam ahhoz, hogy megsejtsem nincs minden rendben,
de szólni nem szóltam, csak esténként öleltem szorosan magamhoz húgaimat.
Restelltem bevallani még magamnak is, hogy jobb nagyanyánál. Sokkal,
sokkal jobb!
Igaz a párnacsücske, meg az öreg takaró tudta, hogy nagy az én bánatom,
hisz esténként nekik suttogtam el, aztán a könnyeket is nekik adtam. Nem
ajándékba, de azért sosem kértem vissza.
Szóval nagyanya elvitt a faluba és a nyár minden szépsége és jósága beköltözött a házba.
A napok nem lehettek egyhangúak, hisz mindig volt mit tenni az udvaron,
a kertben. Nagyanya már vagy harminc éve egyedül élt, így aztán megtanulta,
hogy magának kell minden férfimunkát elvégeznie.
Egyszer megpróbáltuk lépéssel lemérni az udvar és a kert hosszát, de
olyan nagy volt, hogy beleuntunk a lépegetésbe és ijedten gondoltunk arra,
hogy a kiskapa nem fog egyedül nekiindulni a tengeri soroknak.
Hagytuk a lépteket, de a segítséget soha. Nehéz volt a kapa, még nehezebb
a hajlongás, de szólni nem szóltunk, csak mentünk, csapkodva a gazt.
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No, az a csapkodás meg is látszott, mikor a sor végére értünk. Nagyobbik
húgom nagyon értette a kapálást, nem annyira én. Odalépett mellém, finoman
meglökte a karom és csak nézett rám, de szó nem hagyta el a száját. Én csak
mosolyogtam rá, tán azt hittem, hogy dicsérni akar.
Ügyes vagyok? – kérdeztem – még a kezem is a csípőmre illesztettem és
úgy kihúztam a derekam, mint aki tudja – nála ügyesebb nincs is.
Ügyes? – kérdezett vissza Sárika. Tényleg így kell kapálni? Gondolom,
nem hiszed, hogy lesz is valami ezekből a tengerikből?
Ezekből biztos – vontam meg a vállam és elnéztem nagyanya felé, aki jött
vissza a sor végéről.
No, kedveskéim – hallottuk bársonyos hangját – itt az ideje…
Akkor nem tudtuk meg, hogy minek jött el az ideje, de azt láttuk, hogy valami nagyon nincs úgy, ahogyan annak lenni kell. Nagyanya előbb csak hallgatott, majd hangosan nevetni kezdett. Előre és hátradőlt, majd kötője sarkába
törölgette a szemét. Azt hittem – a húgom már sejtette, - a nevetéstől csordult
ki a könnye, de rá kellett jönnöm, hogy ez nem attól van.
Hej, Marim! – szólalt meg nagy sokára – ugye a tied volt az a két sor, ott a
szélén?
Mondtam volna, hogy igen, az enyém, de ahogy rápillantottam, elakadt a
szavam. Abban a két sorban – bárhogy is meresztgettem a szemem – nem
igazán láttam tengerit az ég felé nézegetni. Ha volt is benne néhány, az is a
föld felé hajolt.
Na, most meg én kezdtem el törölgetni a szemem és bújtam volna a föld
alá szégyenemben. Nagyanya odalépett elém, puha kis kezét a fejemre tette,
majd felemelte és homlokomra csókolta bocsánatát.
Attól a naptól kezdve, nekem a konyhában és a tisztaszobában jutott munka, a kertbe csak akkor engedtek le, ha az ebédhez való zöldséget kellett felhoznom.
Valahogy velem, mindig olyan dolog esett meg, ami Saci húgommal sosem.
Nem voltam híres a jól elvégzett munkáról, nem azért, mert nem szerettem
dolgozni, de volt, amit annál jobban. Az olvasást! Azt aztán nagyon! Ha
könyv került elébem, nem tudtam ellenállni a csábításnak, azonnal kerestem
egy zugot és olvastam és olvastam. Így aztán nem csoda, ha a rám bízott
munka csak félig-meddig lett kész.
Így történt ez akkor is, mikor elvállaltam a tisztaszoba takarítását.
Nagyanyánál nem volt padló vagy szőnyeg, de volt döngöltföld, ami akkor
a falusi házak padlaja volt. Nagyanya és a húgom a piacra mentek korán
reggel, én meg a takarítást kértem, vállaltam. Gondoltam, megmutatom, hogy
milyen ügyes és szorgalmas vagyok. A sparhelton már főtt az ebéd – arra csak
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néha kellett ránézni. Megigazítottam a dunyhákat, felráztam a párnákat, majd
a seprűt kerestem, hogy egy kis sepregetés után fellocsoljam a házat.
Nem is lett volna semmi gond, ha a kamrában nem találok néhány érdekes
könyvet. Mi sem kellett nekem, azonnal lapozgatni kezdtem, majd olvastam
néhány sort is. Csak ne lett volna olyan érdekes! Persze, hogy elfeledtem
mindent. Nagy buzgalommal leültem a ház előtti lócára és addig fel sem álltam, míg valami furcsa szag el nem jutott az orromig. Még akkor is hittem,
hogy a szomszéd leégette az ebédet. Kezemben a könyvvel egész az utcaajtójukig mentem, beleszagoltam a levegőbe, de onnan nem jött égett szag.
Gondoltam – leülök még egy kicsit, ráér az a fellocsolás és olvasok néhány oldalt. Olvastam!
Már nem csak égett szag, de füst is gomolygott az ajtón kifelé. Csakhogy
nem a szomszédén, de a miénken.
A sparheltra nem lehetett ráismerni, a leves maradéka a földön, a lábas
agyon égett és a füsttől, majd megfulladtam.
Szellőztettem én égre-földre, de bizony hiába. Nagyanyámék, már az utcasarkon érezték azt a nagyon büdöset.
A kapuban vártam őket és bizony most nagyon féltem, hogy elege lett belőlem és feltesz a vonatra.
Az én nagyanyám egészen biztos, hogy angyalnak született. Csak megállt
a konyhaajtóban, ujjait összekulcsolta és ennyit szólt:
- Jó, hogy van a kosárban egy kis piackincse, különben igen éhen halnánk ma.
Áldott emlékű drága asszony, még akkor sem dorgált meg, amikor igazán
megérdemeltem. Én szégyenkeztem, sírdogáltam egy ideig. Csak ültem a
diófa alatt és nem szóltam egy szót sem. Az ennivalót sem fogadtam el – nem
is érdemeltem meg.
Aztán a nyár mindig véget ért és mi hazaérkeztünk anyánkhoz. A lányok
elmesélték mi történt a nyaralás alatt, de nagyanya soha nem panaszkodott
ránk. Én is meséltem ezt-azt. Anya csak mosolygott, hisz mindent tudott, a
húgom igyekezett elmondani, milyen ügyes is volt a nővére. Akkor már csak
nevettünk rajta.
Odahaza nem változott semmi és mi alig vártuk, hogy újra nyár legyen.
Kozák Mari
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A kereszt
A kis keresztet édesapjától kapta, mikor a kollégiumba költözött. Az új iskola
messze volt, sokkal távolabb, mint ameddig tíz éves korára eljutott. A kis
bácskai faluból, ahol az elemi iskolát végezte kitűnő eredménnyel, először a
közeli városba ment tanulni a ciszterekhez, akik furcsa fehér reverendában
jártak, és fekete skapulárét viseltek hozzá. Mikor iskola után a sétaidőben a
kispapok kirajzottak sétálni a városba, úgy tűnt, hatalmas fecskecsapatok
derítik fel a település minden zegzugát. Aztán mikor az első osztályt befejezte, apja váratlan hírrel állt elő: felvételt nyert a Piusba, Pécsre, az ország egyik
legerősebb gimnáziumába, melyet a jezsuiták tartottak fenn. Az a szerzetesrend, mely nagy tudásáról, keménységről és szigorúságról híres embereket
adott az egyháznak és a világnak. Persze erről nem sokat hallott, de megérezte,
ez valami más, valami új, valami teljesen ismeretlen. Izgatottan, nehezen viselte
a nyarat, teherré vált a fiúkkal való nagy fürdés a Ferenc- csatornában, a rókájával játszadozás, amit apja kapott még kölyökkorában egy vadász betegétől.
Szívét eltöltötte a várakozás, és némileg a félelem is az idegen világtól.
Augusztus utolsó napján ültek vonatra a városban, ahová Józsi bácsi, a
szomszéd szekerezett velük, neki nem esett nehezére a korai kelés parasztember lévén, de a kisfiú rosszul viselte a négy órás ébresztőt. A szekér lassan
zötyögött a huppanós utakon, míg végül elértek a városba, a hajnali házfalak
magányosan ismételték a szekér zörgését, csak néhány munkába siető vasutast láttak az utcán. Az állomást a város szélére építették, manapság persze
egy nagy városrész terül el a síneken túl, de akkor még nem gondoltak a rohamos fejlődésre, csak az a cél vezette a tervezőket, hogy a lakosságot ne
zavarja a szerelvények zakatolása, de mégis elérhető legyen a vasúti közlekedés. A vonal fontos megállója volt a Pécs-Szeged útvonalnak, melyet galádul
megszakítottak a trianoni döntéssel, és a szabadkai kerülő miatt a keleti utazás
csak kétszeres határátlépéssel lehetett megvalósítani. Ők nyugatra mentek, a
nagyvárosba, melyet soha nem látott, de úgy tudta, hét évig otthona lesz.
Az utazás unalmas volt, a gőzös füstje bágyadtan gomolygott a szerelvény
felett, a fiú hamar elaludt az ütemes zakatolásra. Apja rázta fel, határozottan,
de mégis gyengéden. A hegyre gyalog cipelték fel a nagy bőröndöt. Ekkora
hegyet még életében nem látott. Először egy négytornyú templomot vett észre, melyet magas várfal vett körül, de ettől messzebb mentek, a hegyoldalban,
némileg magasabban egy kéttornyú, viszonylag új építésű templom felé igyekeztek. Mikor odaértek, a templom mellett megálltak, kifújták magukat. Nagy
kovácsoltvas kapu nyílt az udvarra, melyet magas kétemeletes épület karolt
át. A Pius. A portán jelentkeztek megilletődötten, egy bajszos bácsi leültette
őket a fülke melletti kis padra, és elsietett. Hamarosan egy kispap érkezett,
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magas, szigorú, de finom arcvonású, kezet nyújtott, bemutatkozott, ő lesz a
prefektusa. Apjával felcipekedtek a hálóba, ahol negyven kis fülke helyezkedett el egy nagy teremben, köztük válaszfalak, de tetejük nem volt, így bárki
bármit csinált, a többiek mind hallották. A terem végében volt a prefektus
hasonló szobácskája, csak némivel nagyobb, míg a diákoknak ágy, éjjeliszekrény és egy polc dukált, a felügyelő tanárnak volt külön éjjeli lámpája és
szekrénye is. Apja segített kipakolni, aztán belső zsebébe nyúlt, és egy kis
fekete keresztet vett ki. Az éjjeliszekrényre állította. A kereszt egyszerű,
könnyű fából faragott volt, nem tudni honnan való, rajta elnagyolt vonalú
Krisztus test függött, felette nehezen volt kivehető kis táblácskán az INRI
felirat. Apja szorosan átölelte, majd két vállára tette a kezét, és csak annyit
mondott: Vigyázz magadra, fiam.
Mikor apja elment, hatalmas üresség töltötte el lelkét. Távol az otthontól, a
szeretett szülőktől, kishúga sírjától, egyedül, elhagyatottan, a nagy ismeretlenben. A többiek már egy éve itt voltak, összeszokott társaság, viccelődve
költözködtek be a délután folyamán. Ő maga az ágyra feküdt, fejét a párna alá
fúrta, kezébe vette a keresztet, és csendben zokogott. Akkor kezdett csak kiabálni, mikor a többiek lábánál fogva kihúzták az előtérbe, pokrócba csavarták,
és elagyabugyálták, mivel a beavatáson mindenkinek túl kell esnie, akkor is,
ha nem elsőben érkezik, ez így van rendjén.
Aztán lassan megszokta az életet. Megszerette társait, voltak itt grófok, bárók, gazdag kereskedő gyerekek, de a tehetséges szegény fiúk közül is jártak
ide sokan, ezeknek a jezsuiták külön alapot tartottak fenn, és a város gazdagabb családjai segítették őket. A kereszt mindig az éjjeliszekrényén állt, esténként magához szorította, és szüleire gondolt, mennyit kell apjának dolgoznia, hogy ő itt lehessen, de titokban azt kívánta, bárcsak kevesebbet gyógyítana, és neki haza kelljen mennie.
Aztán eljött a háború, apját kivezényelték a frontra, immár a második nagy
világégés, amiben részt kell vennie. A fiú csak akkor gondolkodott el ezen,
mikor telt-múlt az idő, és rájött, az egész osztályból csak az ő apja van a hideg Oroszországban, ahol a hazát védik, és gyermeki eszével nem fogta fel,
miért csak az ő apja az, aki életét kockáztatva harcol, még akkor is, ha erre
nagyon büszke volt.
Esténként a keresztre nézett, és apjáért imádkozott. A kereszt legalsó lépcsőjébe valamikor bevéste a monogramját is: K.L. Csak a biztonság kedvéért,
nehogy valaki elvigye, de a kis feszület másoknak nem volt értékes. Az iskolát megszokta, néha szerette is, rengeteget tanult, és jó eredményt ért el. Nyaranta hazament, és anyjával együtt várták a frontról a tábori levelet, az életjelt, hogy apja még nem halt hősi halált.
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Aztán 1944 őszére már nem tudott visszamenni a gimnáziumba. A keresztet hazahozta persze, mert fontos volt, és az ágya feletti kis polcra tette. Időközben apja is hazatért, és nem kellett már a frontra visszamenni, orvosi
munkáját folytathatta. Az oroszok elől, mint sokan, a fővárosba menekültek.
Azt gondolták Budapest a Vöröskereszt védelme alá kerül. Súlyos tévedésükért sokan fizettek az életükkel. Két alkalommal az oroszok elkapták a csaknem felnőtt fiút, és dolgozni vitték, de mindkét alkalommal megszökött, így
elkerülte az oroszországi munkatábort.
Mikor hazaértek szörnyű látvány fogadta őket: a ház kirabolva. Nemcsak
az oroszok, hanem a lelkiismeretesen kezelt falubeliek is segítettek a nehezen
felépített javak széthordásában. Apja egy évig nem kapott munkát, majd rehabilitálták, és ismét gyógyíthatott.
A kereszt nemsokára egy szegedi lakás kis szobájába került, ahol egy távoli rokonnál lakott, amíg az orvosi egyetemre járt. Itt ismerte meg azt az alacsony, kedves mosolyú református lányt, aki a Tiszántúlról jött tanulni az
egyetemre. Hamar megszerették egymást, és negyedév végén összeházasodtak. Kis lakást béreltek, ahol megszületett első gyermekük, ezért az asszony
nem folytatta az egyetemet, bár szíve vágya a gyógyítás volt.
Az egyetem elvégzése után egy évet a női klinikán töltött fizetés nélküli
gyakornokként, de mivel nem kapott fix állást, egy dunamenti kisvárosba
jelentkezett, ahol helyet is kapott. Sokat dolgozott, rengeteg gyerek jött világra keze alatt, több mint nyolcszáz ember, csak a szakvizsga letételéig. A keresztet az orvosi szobába tette a polcra, és az ötvennégy év alatt, amíg gyógyított, mindvégig ott is maradt. Négy gyermeke született, felnevelték mindet,
míg a legkésőbb született fiával ketten maradtak. Nyugdíjba vonult, a keresztet éjjeli szekrényére állította. Minden este mielőtt lekapcsolta az olvasólámpát, magához szorította, feleségére és szüleire gondolt, és úgy aludt el.
Élete utolsó éveiben sok időt töltött legkisebb lány unokájával, kinek gyermekkorát súlyos betegség próbálta megtörni sikertelenül. A kis kereszt hónapokon keresztül őérte is fohászkodott, és a gyermek egy év kezelés után meggyógyult. Sokszor mesélt neki esténként, közben apró lábát simogatta, és
boldog volt.
Utolsó gyermeke gondját viselte, a halál túl a nyolcvanadik életéven jelentkezett érte, gyorsan, keveset szenvedve, néhány nap leforgása alatt vitte
el. A nagy, négyszobás polgári lakás tárgyait az örökösök egymás között osztották szét, a kereszt a legkisebb fiúhoz került. Nem volt biztos helye, egyszer a polcon, egyszer az ablak alatti kis szekrényen próbálkoztak vele, de
valahogy nem mutatott sehol. Minden szobában volt kereszt, mely valamihez
volt köthető, de ez a kis fekete kereszt gazdátlanul hányódott a lakásban.
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Egy szeptember elsejei napon azonban, fia fogta a keresztet, és lánya kezébe adta. A lány egyetemre indult, Pécsre, oda, ahol nagyapja sok évtizeddel
ezelőtt tanult. A jezsuita gimnázium rég a feledés homályába merült, de az
egyetem az épületbe költözött, a lány nap mint nap majd idejár óráira, azok
között a falak között, ahol nagyapja töltötte gyermekkorát. Mikor megérkeztek a kollégiumba, kipakoltak, majd szülei és testvérei átölelték, és apja azt
mondta: Vigyázz magadra, kislányom.
A lány a kis keresztet kollégiumi szobájának polcára tette, a feje fölé, ahol
minden este lefekvés előtt láthatja. Az este hamar eljött, magányosnak, üresnek érezte lelkét. Levette a kis keresztet, magához szorította, a párna alá fúrta
a fejét, és csendben sírni kezdett.
Valahol az időn túl egy öregember aggódva elmosolyodott, és egy könnycseppet morzsolt el a szeme sarkában.
Dr. Körmendy Szabolcs

Snapszer
Fél mosollyal az arcán keverte a megsárgult szamárfüles lapokat. Úgy járt
kezében az a húsz darab megviselt keménypapír, mintha mindig is ezt gyakorolta volna. Mondjuk játszotta is eleget a helyi sörözőben, vagy épp nálunk, a
konyhaasztalnál ülve.
Leginkább velem.
Mindig jó kedvvel töltött el, hogy amikor hazaértem a Középsuliból, ő már
ott várt az említett asztalunknál.
Tanulni úgy sem igen szoktam… a magyar kártya meg szó, mi szó, bejött.
- Oszthatom? – kérdezte jókedvűen.
Persze a kérdés után rám sem nézett, a játék elkezdődött.
Egyik napon miután hazaértem, látván, hogy a lapok már keverednek kezében, szimatolni támadt kedvem, de erre tényleg csak egyszer kerítettem sort.
- Csókolom! Először elszaladok pisilni.
- Oké… addig én osztok – adta válaszul türelmetlenül.
Résnyire nyitottam a tömör mellékhelyiség ajtaját és az apró nyíláson fürkésztem, kíváncsi voltam nem-e úgy osztja azokat a lapokat, hogy az neki
kedvezzen. Mert szinte mindig ő nyert, nemigen hagyta, hogy unokája kerekedjen felül a játszmában, legyalázott ezen a pályán. Persze, mindez valamiért úgy
istenigazából sosem zavart, talán mert láttam az arcán mennyire élvezi a játékot, de most mégis kíváncsivá tett, észreveszek-e valamilyen turpisságot.
Az égvilágon semmi sem történt.
Amíg papa várt rám, csupán maga elé meredt, aztán felállt, kinézett az
ablakon, leste az erdőt, az udvart, Csillagot - az első Boxer kutyánkat, ki
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valószínű akkor is valamilyen jutalomfalatért lihegett az üvegajtó előtt. Az a
kutya mindig éhes volt, egyszer felfalt egy bakancsot.
- Fejemhez tartotta a puskát, aztán a szemembe nézett és a földre köpött.
Még három fogva tartottal csinálta meg ugyanezt, majd a negyediknél eldurrant a lövés… Háromszor éltem át az orosz rulettet…
Ezek a történetek a kártyaparti után hagyták el nagypapám száját, vagy inkább megviselt lelkét. Papa megjárta a háborút, a négy év katonaságot négy
év orosz fogság követte. Hallgattuk mi eleget, a történeteit, de sajnos nem
kerítettünk rá akkora figyelmet, mint amekkorát megérdemelt volna.
- Makk! – vágta le az asztalra aduttként az ászt, miközben osztott.
Nekem megint gyenge lapok jutottak, bezzeg ő a következő húzás után beváltotta az ászt egy alsóval… Sose bánd, ha veszítesz. Az életben tudni kell veszíteni, hangoztatta és ezt meg is tanította velem alaposan… azok között a
nagy kártyázások közepette.
És igen, a snapszernek tényleg varázsereje volt, mert mind a mai napig tűröm, ha veszítek.
Tehát minden egyes nap suliból hazaérve már otthon várt, egy mogyorós Figaro csokiszelettel és egy öreg kártyaköteggel. Mindannyian szerettük jelenlétét, nagy figura volt. Imádta a túrós tésztát, a halat képtelen volt elfogyasztani, biciklivel járt mindenhova, mert autóval már nem engedték. Túl veszélyesen kormányozta a négykerekűt, túl sokáig volt a háborúban, hogy rutint
szerezzen a sofőrködésben. A hajtásit mindössze hatvanévesen sikerült letennie. A piroson úgy ment át a 120-as Skodával, mint kés a vajon, és ezek az
apró szabálysértések hamar feltűntek a helyi rendőröknek. Egy napon édesapám ajtaján kopogtattak, hogy nagyon sajnálják, de az öreg jogosítványát
jobb lenne örökre megsemmisíteni. Apuék nem tiltakoztak, ők is sokkal nyugodtabbá váltak, miután papa a Skodáról átváltott egy biciklire. Viszont… a
biciklizés az nagyon ment neki. Egy kemény téli napon gyermekei nem engedték, hogy biciklire üljön, ezért gyalog indult útnak. Nagyot vágódott, és én
akkor láttam először nyolcvanéves embert monoklival.
- Bezzeg, ha biciklivel jöttem volna nem történik ez meg. Minek is hallgattam én rátok…
Szerintem sem esett volna el a bicóval.
Azzal aztán tényleg volt rutinja.
- Ne haragudjon, de ma én nyerek – mondtam neki elszántan egy másik
napon.
Osztottam.
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Három lap neki, három nekem, zöld fölső az adutt, két lap neki, két lap
nekem, a kilenc megmaradt kártyalap pedig lefelé fordítva a zöld fölsőn. Így
osztottuk el a legegyszerűbb Snapszer lapjait. Összesen hatvanhat pontot kellett begyűjteni. Az ász tizenegy, a tízes tíz, a király négy, a felső három, az
alsó két pontot ért.
- Nyertem! – mondtam a végén.
Igen. Ritkán, nagyon ritkán azért előfordult és nekem kedvezett a szerencse,
bár az igazat megvallva, még ekkor is megfordult a fejemben: Vajon hagyta?
Engedte?
- Papa, maga tényleg megcsöcsörészte unokájának a barátnőjét? – csatlakozott hozzánk apám, erre az öreg csak mosolygott.
Ez a vicces sztori annyira meglepetésszerűen történt, hogy nem lehetett lereagálni. Persze senki sem haragudott meg a másikra, még tesóim sem nehezteltek rá, talán azért, mert a mi drága papánk mindig is értett a jó hangulat megteremtésében. Valószínű a keblezést is ezért csinálta.
(De ebben azért nem lennék annyira biztos.)
Az öreg nem csak a lapok színeivel játszott, a napjainkat is színesebbé tette. Jó volt vele, mellette lenni, lehetett beszélgetni erről és arról, ha tanácsot
kértünk a bajban ő csak legyintett: A bajok nem itt kezdődnek fiam. És milyen igaza volt. Nyolc évet fegyverrel a hátán rótta a kötelező kilométereket,
bejárta fél Európát két lábon, mindezek után családi házak dőltek össze szeme
láttára, amiket a két kezével épített, az árvíznek köszönhetően meg semmivé
lettek, de még ez sem törte meg, csupán erősebbé tették, mint embert. Mi
meg? Panaszkodunk, válogatunk az ajándékaink közt, nyavalygunk a bár
nagynak tűnő, a valóságban igencsak pici problémáinkon.
Hát igen, ő egy igazán motiváló ember volt.
Aztán eljött az a nap…Eltávozott tőlünk.
A kártyajátékok végleg befejeződtek.
A komáromi Gépipari Szakközépiskolában végeztem Számítástechnika
szakon, amikor kiléptem a nagybetűs életbe. Nagy tervek álltak előttem, közülük az első egy hajóút volt, ahol a segédmunkás pozícióra elég szép summát ígértek. Ezek a percek végleg bevésték magukat az emlékezetembe,
ugyanis papa ebben az időszakban hagyott itt minket. Miután ő egy békésebb
helyre távozott, nekem pont akkor adódott a lehetőség, hogy előre lépjek és
ne hátra, csörrent a telefon, várt rám egy dunai hajóút, amire felkészülni sem
igazán tudtam. Már másnap Budapestre kellett utaznom a Felvidékről, leváltani valakit és elkezdeni a saját, nagybetűs életemet.
Pont, amikor az élet elvett tőlem valakit, akkor ajándékozott meg egy lehetőséggel. Tudom, hogy papa odafent mindezt látta. A kártyapakk amit zakó257

jának a zsebébe tettünk felkészítette az utolsó játszmára, az örökkévalóságéra,
és elkísérte őt az utolsó útján, talán egészen a fénylő csillagokig.
Tehát a snapszer - más szóval snapszli, ez a kiváló, magyar kártyajáték a
konyhaasztalnál véget ért, de itt őrizzük a szívünkben a hozzá fűződő élményeket, emlékeket és a rá emlékeztető papát, ki még majd két évtized után is
mosolyt rajzol az arcunkra.
Örökké emlékezni fogunk magára.
Drága papa.
Kucsora Zsolt

Családkutatás - Igaz családi történet
Nagypapámat kértem meg, hogy meséljen egy számára kedves emlékéről:
Gulyásgyerek voltam, ezzel kerestem egy nyáron át egy öltönyruhát és az
ételt, ugyanis ott ebédeltem. Otthon reggeliztem, otthon vacsoráztam, de napközben elmentem a tehenekre vigyázni. Minden évben nagyobb feladatot
bíztak rám, ez azt jelentette, hogy mikor első osztályos voltam a saját tehenünket őriztem, kivittem az árokpartra, ott szépen legelészett. Egyedül vigyáztam rá, nem volt velem felnőtt és azért egy ilyen nagy állat veszélyes is
lehetett. Második osztályos koromban már látták, hogy megbízható vagyok,
akkor kettőt-hármat bíztak rám. Rétekre kellett kihajtani őket, az úton terelgetni bottal. Viszont mindegyik más volt, némelyik mindig elfutott, és mindent lelegelt, még azt is amit, nem szabadott volna. Így ez koránt sem volt
könnyű feladat.
A legnagyobb öröm az volt mikor esett az eső, mert akkor nem kellett kihajtani a teheneket. Akkor otthon maradhattam olvasni, az újságokban volt
mese, azokat nagyon szerettem.
Harmadikos lehettem mikor az egyik borjúnak be volt gyulladva a körme,
és ezért sántított. Mikor kimentünk reggel, még nagyon hideg volt, fújt a szél.
A kis borjú elfeküdt, én meg befeküdtem a négy lába közé, a hasához, mert
ott jó meleg volt. Ahogy elmentek ott az emberek, meglátták, hogy én az állat
lábánál fekszek, és mondták otthon a mamának, hogy: „Hú, ezzel a gyerekkel
vigyázzon, még a végén összetiporja a tehén, mert benn fekszik a lába között.”
Volt olyan alkalom, mikor már nagyobb voltam, két kilométerre kellett kihajtanom a teheneket, és estefele hazahajtani. Voltak a közelben ásott kutak,
ami azt jelentette, hogy kint a mezőn ástak egy lyukat és tettek bele egy betongyűrűt, ez volt a kút. Körülbelül három méter mély volt és a fenekén öszszefolyt a víz. Ebből lehetett meríteni. Abban az időben ezek a vizek még
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ihatók voltak, abból adtunk a teheneknek és az emberek is jöttek kannákkal.
Békák is voltak benne. Egyik alkalommal, jött egy asszony vízért, én pedig
lenn voltam a kútban. Úgy mentem le, hogy a hátamat nekitámasztottam a
falnak, a lábamat meg a másik felének, és mindig egy-egy araszt lejjebb
ereszkedtem, így a végén teljesen lementem a vízig. Jó hűvös volt odalent, és
a békákkal játszottam. Egyszer csak, mikor le akarta ereszteni a vödröt megszólalt a kút! Mondtam: „Jaj várjon még egy kicsit, mindjárt kimászok!” Szegény asszony majdnem szívbajt kapott.
Ahhoz, hogy tudjanak inni az állatok, ki kellett merni a vizet a vályúból
vödörrel. A vas vödör viszont drága volt abban az időben. A hátamra tettem,
mint a csigabiga, és úgy vittem, miközben hajtottam a teheneket. Igen ám, de
egyszer csak jött egy nagy felhő, dörgött és a fákba hatalmas villámok, amerre mentünk az út szélén. Én nem tudtam akkoriban, hogy nem szabad ilyenkor
a fém vödröt feltenni a hátamra, csak hazahajtottam a teheneket. Mentem be a
faluba, már megállt az eső. Mindenki el volt ájulva, az egész falu hüledezett,
hogy én így gyalogoltam egészen hazáig és még mindig élek.
Sok kaland és emlékezetes történet fűződik ezekhez az évekhez, akikre ma
már nosztalgikusan és mosolyogva gondolok vissza.
Kuti Hajnalka

Harag
Borús idő volt. Nem igazán tudtam mit kezdeni magammal, csak éreztem,
hogy valami egyáltalán nincs rendben. A mama már hetek óta kórházban van,
és nekem hiányzik az, hogy csak szimplán átsétáljak hozzá és beszélgessünk.
Teljesen üresnek éreztem magam, és az eső, ahogyan hullt, mintha nem is víz
lett volna, csak levegő…
Nem igazán engedték, hogy látogatni lehessen, ezért még inkább magatehetetlennek éreztem az egész szituációt. Aztán vasárnap az ebédnél, ami
olyan magányosan ízetlen volt, amit addig sosem tapasztaltam, anya mondta,
hogy hétfőn este megyünk meglátogatni a nagyit. Az akkor gyönyörű sárga
színű húsleves galuskáit könnyekkel fűszereztük az egészen, hiszen tudtuk, ez
lesz a mi utolsó közös viszlátunk.
Én nem akartam bemenni anyáékkal. Szerettem volna kettesben beszélgetni és titkon, valahol a szívem legmélyén szégyelltem is, hogy nem tudom
majd elengedni, hiába a tudat, hogy neki megkönnyebbülés, nekem még
szükségem lenne rá.
A folyosón éreztem magam mellett a halált, az illatát, az érintését, és csak
magamban imádkoztam, hogy várjon, nekem még idő kell az elengedéshez.
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Elemeztem magamban a fehér, omladozó falakat, hogy tényleg ennyi jár
egy embernek, a kőkemény élet után? Aztán szólítottak. Oly hevesen dobogott a szívem, hogy azt hittem kiugrik a helyéről és egyenesen a tenyeremben
fog landolni…
Végre láttam, de nem mamát, nem hasonlított rá, ő sosem volt elesett…
Mindig kicsattant az élettől, mintha nem is az élet kellett volna a testébe, hanem ő maga volt, aki kellett az életnek. De most teljesen más volt, éreztem,
hogy egy csodálatos utazásnak egy olyan megállójába érkeztünk, ahol ő
kiszáll és nekem egyedül kell tovább utaznom… A szemeim megteltek
könnyel, de esély nem lett volna arra, hogy legördüljön az arcomon, mert egy
hang megzavart.
- Drágám. Miért nem jössz közelebb? Félsz tőlem?
- Ne butaskodj! Hiszen te vagy a mindenem! Hogy vagy, mama?
- Jól kincsem, napról-napra jobban… Ahogy telik az idő, a fájdalom
szűnik. Már látom Isten angyalait, ahogy várnak rám. Oh, mennyire
gyönyörűek, mennyire szép lesz minden. Végre megpihenhetek. Nagyon
fáradt vagyok.
- Harcolj még, kérlek… Szükségem van rád!
- Én itt leszek, mindig, de fáradt vagyok. A testem már nem bírja… és már
mennék, hiányzik a nagyapád. Rossz volt az egyedüllét és még most is
rossz, ezt nem lehet megszokni.
Láttam a szemében a fájdalmat, de nem értettem miért, hiszen mi mindig itt
voltunk neki, és a szüleim elmondása alapján a nagyapám nem egy minta férj
volt…
Nem sírt, hiszen kemény asszony volt, aki felnevelt négy gyermeket és
szeretett minket, az unokáit, de a magány most sikeresen áttörte magát és a
szemein keresztül menekülni kezdett.
- De mama… Te nem voltál egyedül… Itt volt neked apa, anya,
nagybacsiék, mi az unokák… Hogy mondhatod, hogy egyedül voltál? - értetlenkedve ültem mellette, és megfogtam a kezeit, hogy éreztessem nincs
egyedül.
- Kincsem… Az más… Más az ember gyerekei és más az ember társa. Ha
megnősz te is megérted majd. Mint egy madár szárnyak nélkül. Életben
van, de repülni már sosem fog. Én már harminc éve nem repültem, csak
kóválygok a többiek között. A nagyapád nem volt tökéletes ember, de én
szerettem. Emlékszem mikor udvarolni kezdett nekem és a szülei és a szüleim is tiltottak egymástól. Jajj, mennyit bújdostunk, mert nem voltunk
nagykorúak. Soha nem telt egy randevú sem, hogy nem kaptam egy bonbont vagy bármi egyebet. Szeretett engem, ahogy én is őt. Aztán betöltötte
a tizennyolcat s az apósom beiratta Budapestre egy egyházi iskolába, hogy
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pap legyen belőle. Azt hittem a szívem megszakad, mert tudod akkoriban
nem volt választási lehetőség, amit a szülők akartak, azt kellett tenni. Belebetegedtem annyira, hogy azt hittem eltemetnek. Akkoriban lányom, még
levelet sem lehetett senkinek írni, anélkül, hogy az egész falu ne tudná. Isten
bizony mindenki tudta, hogy kinek mit mondasz, ezért levelet sem mertem
írni, pedig azt hittem, ha nem visz el a bánat, akkor a vonat elé ugrok, mert
azt akarták, hogy a szomszéd Pistához menjek feleségül. Én meg nem akartam, mert a nagyapádat szerettem. Mai napig a fülemben cseng édesapám
szava, mikor mondtam neki, hogy nagyapádat szeretem, azt mondta “Anna,
téged megbolondított az ördög maga, hát hogy mennél te hozzá egy olyan
fiúhoz, akinek a szülei nem a kommunizmust támogatja, milyen jövőt
akarsz te magadnak s a gyermekeidnek? Szerelem, az az átkozott szó! Hát
az mi az, szerelem, egy badarság, abból nem lehet megélni, majd megszereted a Pistát is. Jó családból való fiú, dolgos, ügyes, neked való.”
- Milyen badarság… - csodálkoztam, hogy milyen rossz lehetett a régi világ.
- Badarság, most nevetsz, de akkor az volt a normális. Amit apád mondott,
azt kellett tenni. S jaj, én majdnem belebetegedtem. Sosem tudtam volna
szeretni egy másik férfit. Aztán egyik nap mikor jöttünk haza a templomból, a lányok ott maradtak összetakarítani kicsit, amolyan vasárnapi elfoglaltság volt, s a faluvégi Mariska üzent, hogy “Emma üzent neked az Árpád, hogy jövő vasárnap pontban éjfélkor legyél a vasútállomáson, mert
jön érted s felvisz magával Pestre, ott hagyta a papi egyetemet és elment a
kollektívbe dolgozni, de úgy ügyelj, hogy ha lebuksz nem lesz több lehetőség, semmit ne vigyél magaddal, csak legyél ott.” Hát a szívem majd kiugrott, úgy megörvendtem neki.
- De ezeket nem is mesélted mama nekem… - ámulattal hallgattam mindenik szavát…
- Persze, hogy nem… Minden nőnek van olyan szoba a szívében, ami
örökre zárva marad. Szerettem a nagyapádat, de nehéz volt a kezdet. Az
első egy év, miután felszöktem Pestre maga volt a pokol. A szüleim üzentek, hogy van egy hetem meggondolni magam, ha haza megyek nem lesz
baj, de ha maradok, akkor azt a szégyent nem tudja elviselni és örökre
megtagad, mint a lányát. Akkor már a nagybátyád a szívem alatt volt. Maradtam. De nem is bánom és nem is bántam sose meg. Aztán megszületett
Karcsi fiam és apámék megenyhültek, de az apósomék sosem. Aztán
jöttek sorban a gyerekek… És a nagyapád félrelépett. Elgyengült. Akkoriban az volt a szokás, hogy egy asszonynak akkora szoknyája legyen, ami
eltakarja a férje összes botlását. Utáltam ezt a felfogást, de nem volt hová
mennem. Nem bocsájtottam meg neki, csak éltünk egymás mellett. Nem
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főztem és nem mostam rá. Nagyon szenvedett, sajnáltam, de én
mégjobban. Nem csak megbántott, hanem megalázott, elárult, engem is és
a szövetségünket is.
- De akkor miért maradtál vele? Sőt… Azt mondta anya, hogy bármelyik
férfit megkaphattad volna, de nem akartál sosem másik férjet.
- Butuskám, nem figyeltél? Szerettem, ahogy a nagyapád is szeretett engem. Ember volt, aki hibázott, de megbánta. Sosem felejtem el, nem beszéltünk már három hónapja, mikor egyik este úgy ért haza, hogy már nem
bírja tovább, vissza akar kapni és hozott nekem egy másik gyűrűt. Az volt
a gyűrűre írva, hogy újjászülettem és csak a tiéd vagyok. Még most is rajtam van. Onnantól kezdve más volt az életünk. Sosem nézett rá más nőre,
csak én és a gyerekek voltunk. De a betegség elvitte tőlem olyan korán,
nekem pedig erősnek kellett maradnom a gyerekek miatt… Pedig minden
nap meghaltam belül, hogy már nincs velem.
Tudod kincsem, én egyszer azt mondtam a nagyapádnak Isten színe előtt,
hogy jóban rosszban, míg a halál el nem választ. Én pedig életben vagyok
még, az én esküm még most is tart, ameddig meghalok. Utána pedig együtt
leszünk az öröklétben az Úr paradicsomában… és én már úgy várom a viszontlátást, hogy visszakapjam a szárnyaimat és újra repülhessek…
Az utolsó beszélgetés örökre bélyeget nyomott az életemre. Két dolgot is
megtanultam. Emberek vagyunk, akik hibáznak, de mindig tudnunk kell bocsánatot kérni. A második pedig, hogy egy embert úgy kell szeretnünk, ahogy
van. Minden jóval és minden hibájával együtt, mert senki sem tökéletes.
Most már a nagymamám visszakapta a szárnyait, én pedig tőle kaptam
szárnyakat, hogy repülni tudjak, ameddig megtalálom a sajátjaimat.
László Orsii

A Felvidéktől Bólyig
A nagypapám egyik kedvenc időtöltése, hogy felidézze családunk régi történeteit. Ezek közül írom le a számára legkedvesebbet.
Üknagyapám I. Lelovits Alajos volt. 1921. végén vagy 1922-ben érkezett
Németbólyba. Ekkor lépett herceg Montenuovo Nándor szolgálatába, már
majdnem ötven évesen. Az ő életútja nagyon érdekes és különleges volt.
Polgári családban született az Osztrák-Magyar Monarchiában, a mai Szlovákia területén egy magyar faluban, Tósnyárasdon. Iskolái elvégzése után
Bajmóc várában, a Pálffy családnál szolgált. Majd Budapesten a Széchenyi
családnál tevékenykedett.
Németbólyba biztosan nem került volna, ha életébe nem jelentős történelmi események szólnak közbe.
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1921 októberében IV. Károly király másodszor próbálta visszafoglalni
magyar trónját, sikertelenül. Az az előtti éjszakát Tatán, az Esterházy családnál töltötte a reménykedő király.
Ekkor merült fel hirtelen, hogy Lelovits Alajost bízzák meg az uralkodó
szolgálatával. Valószínűleg üknagyapám sem sejthette, hogy milyen rövid
szolgálatban lesz része.
Ezután hamar kiderült, hogy a király nem kívánatos személy többé Magyarországon. Üknagyapám szomorú feladata volt a királyi kíséret ellátása a
száműzetésbe. Őt a Vaskapun túl már nem engedte végül a román határőrség.
Ott kellett búcsút vennie a királyi pártól.
Hálából Zita királyné neki ajándékozta briliánsokkal díszített kalap tűjét és
brossát. Ezek az ékszerek a mai napig velünk vannak.
Sajnos ezután nehéz idők várták Budapesten. Így boldogan fogadta el herceg Montenuovo Nándor meghívását Németbólyba. Családjával együtt költözhettek ide, ahol ő lett a herceg intézője. Egészen haláláig, 1928-ig szolgált
a kastélyban.
Üknagyapám mindig nagy tisztelettel és hűséggel gondolt a hercegre. A
herceg pedig mindig nagyon udvarias, barátságos és segítőkész volt a személyzet tagjaival. Történt olyan, hogy a postamestert támogatta tűzifával.
Egyszer pedig egy vokányi parasztembernek adatott 1000 koronát, mikor
leégett a présháza.
A németbólyi kastélyban sokszor vendégeskedtek a herceg barátai, katonatisztek, egyházi főméltóságok és magas rangú nemesi családok is. Ez főleg
őszi vadászatok alkalmával történt.
Az üknagypapa a bólyi temetőben nyugszik üknagyanyámmal, Stephanie
Leitnerrel együtt.
Dédapám, akit ugyancsak Lelovits Alajosnak hívtak, később szintén az
uradalom szolgálatába lépett. Őt már a második világháború is érintette. Francia hadifogságba került három évre. Mivel bűne nem volt, így hazaengedték
családjához, akik Bólyban vártak rá.
Így került családunk a Felvidékről Dél-Baranyába, ahol ma is élünk.
Lelovits Ákos
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Született szülők
igaz mese egy áldott emberpárról
Több mint tizenöt éven át figyelte árgus szemekkel minden lépésüket a falu.
Voltak, akik dühös gyanakvással bolondnak bélyegezték őket, mások döbbent
értetlenséggel csodálták, megint mások segítettek nekik, ahol csak tudtak
mély és őszinte tisztelettel. Egy biztos, senki sem maradt közömbös irántuk…
Anyuka és Apuka ugyanis sajátjukként neveltek fel hat „állami” gyereket…
Valószínűleg az irigység már azért is bőven kijutott nekik, hogy annyira
szerelmesek mertek lenni közel harminc évnyi házasság után is. Elvégre,
hogy lehetséges az, hogy két elvarázsolt kamasz egy balatoni nyári románcból
életre szóló szövetséget köt. Miután végigingázták az egyetemi éveket, össze
is házasodtak és repesve várták első babájukat. Már akkor tudták, hogy nem
lesz megállás, ők bizony hatalmas boldog családot szeretnének. Meg is fogant
a következő kis magzat, de egy rutin vizsgálat következtében Anyuka elvetélt.
A fájdalom akkor vált el nem múló sajgássá, amikor orvosai kíméletlenül
közölték vele, hogy soha többé nem lehet gyermeke. Ezek után minden szeretetüket első és egyetlen lányukra fordították, mélyen eltemetve magukba a
hiányérzetüket…
Teltek az idő, a kis család boldogan élt hármasban, miközben Anyuka
gyógypedagógusként, Apuka családgondozóként küzdött mindennap azért,
hogy abból a csodálatos gyermek- és családszeretetből, ami a sajátjuk volt,
jusson a leginkább rászorulóknak is…
Egy borongós őszi napon Anyuka legjobb barátnője azzal állított be a hozzájuk, hogy ő bizony megtette a nagy lépést, „felcsapott” nevelőszülőnek és
állami gondozott gyerekeket fog az otthonában gondozni. Anyuka és Apuka
egymás szemébe néztek, szólniuk se kellett, már másnap felkeresték a helyi
gyermekvédelmi intézményt. Meglepetésükre, az illetékes hivatalnok mindenáron le akarta beszélni őket a körülményes, hosszadalmas eljárásról, de persze nem tudta őket eltántorítani. Elszántságuk annyira megérintette a vezető
szívét, hogy alig két hónap múlva ő maga telefonált rájuk azzal a hírrel, hogy
rájuk bízna két kisfiút. Olyan jól boldogultak, hogy egy év sem telt, máris
felajánlották nekik a hivatalos nevelőszülői státuszt. Talán a gyámügyesek
nem is gondolták, hogy a szabott feltétel valójában áldás Anyuka és Apuka
számára: legalább öt gyermeket kell befogadniuk…
Alig száradt meg a „kinevezésükön” a tinta, meg is érkezett hozzájuk
három testvér és egy édes, látássérült kislány. Csodálatos, ugyanakkor megrendítő drámákkal teli másfél évtized kezdődött el azon a késő nyári napon,
amikor egy ütött-kopott mikrobuszon hazahozták a picurokat. A csecsemő
végig bömbölte az utat, míg a nagyobbacska nővérkéje telehányta a kocsit.
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Valójában az intézet nem is akarta a három testvért együtt rájuk bízni, de
Anyuka és Apuka ragaszkodott ahhoz, hogy ne válasszák el egymástól a kicsiket…
Attól a naptól kezdve egy perc „üresjárat” se volt az életükben: munka,
gyerekek, háztartás, nagy kert… A segítséget egy tárcsás mosógép és egy
melegszívű szomszédasszony jelentette. Nélkülük lélegzethez sem jutottak
volna.
Lélegezni egyébként is nehezen ment egy ideig, mert az „állami” gyerekek
jelenléte könyörtelen szűrővé vált, számtalan „barát” tűnt el nyomtalanul az
életükből…
Nem mondták meg nyíltan szemtől szembe, csak éppen elmaradoztak,
nem keresték őket, nem mentek többé hozzájuk…
Persze a gyerekeknek is bőven kijutott az elutasításból, megvetésből. Eleinte ilyenkor Anyuka és Apuka elmentek a csúfolódó helyi gyerekek szüleihez tisztázni a dolgokat, de rendre kiderült, hogy a bántó szavakat pont a szülők „tanították” nekik…
Anyuka sosem felejtette el azt a napot, amikor egyik fia azzal a kérdéssel
ment haza az iskolából, hogy mit jelent az a szó – lelenc.
Nem volt hajlandó hárítani a választ, fogta hát az értelmező kézi szótárt, az
ölébe vette a zavarodott kisfiút, majd reszkető hangon felolvasta neki: „elhagyott, árva gyermek”. Egy ideig némán ültek szorosan átölve egymást, majd
Anyuka nagy levegőt vett (visszanyelte könnyeit) és határozottan közölte a
fiával, hogy emiatt soha, de soha ne szégyellje magát!
Apuka a résnyire nyitott szobaajtóból nézte végig a jelenetet és eldöntötte,
sosem fogja szó nélkül hagyni az áskálódást. Attól a naptól kezdve nyíltan
szembeszállt minden alattomos kritikussal.
Egyszerűen a szemükbe mondta, hogy nyitva pálya mindenki előtt, bárki
vállalhatja azt, amit ők, és nyugodtan meg lehet mutatni, hogy kell jobban
csinálni. Általában zavart csend volt a válasz…
Az első évek a rengeteg feladat ellenére szinte idillien teltek, minden születésnapon volt torta, kertben felépített játszótér, közös családi nyaralás. A
kamaszkor viszont a szokásosnál is zaklatottabbra sikerült. A „hozott terhek”
a felszínre törtek és olyan türelmet követelt tőlük, amelyre maguk sem hitték
volna, hogy képesek. Egy nap zálogcédulát találtak egyik fiúk íróasztalán.
Hamar kiderült, hogy az Anyuka örökségét jelentő arany ékszereket csente el,
hogy legyen pénze a kollégiumi bulikra. Nem volt otthon belőle botrány, még
hangos szó sem, de a megtévedt kölyök diákmunkát vállalt és lassanként az
utolsó fillérig visszafizette a pénzt. Az azóta felnőtt fiú gyakran jön látogatóba, legutóbb le is nyírta a füvet az egész portán, hogy ne kelljen szüleinek
még azzal is bajlódniuk.
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Persze a lányokat se kellett félteni, Anyuka majd elsüllyedt szégyenében,
amikor kiderült egyikük már a negyedik hónapban jár… Persze a szülés alatt
végig telefonvonalban volt, mert a kismamában csak ő tudta tartani a lelket. A
tűzről pattant bakfis a babával önálló akart lenni azonnal, így december közepén anyaotthonba költözött, mégis karácsonykor már otthon is volt „látogatóba” …
Amikor betöltötték a tizennyolcat, el kellett engedni a kezüket, ha menni
akartak. A mélypont akkor jött el, amikor a három testvér vér szerinti szülei
hirtelen előkerültek a semmiből és bejelentették az „igényüket” immáron
felnőtt gyerekeikre. Hiába is óvták őket, a vér szava erősebbnek bizonyult…
A „szülők” ígérgettek fűt és fát, majd pár hét alatt kiderült, csak a testvérek állam által összegyűjtött életkezdési pénzükre fájt a foguk, abból akartak
maguknak házat venni. De még ekkor sem a felfoghatatlan hálátlanság, hanem a gyerekeket féltő szeretet szorongatta a szívüket…
Eljött egy újabb karácsony, csörgött a telefon és a legnagyobb testvér sóvárgó hangon kérdezte Anyukát mi lesz az ünnepi ebéd…
Egy másik fiuknak – tanulva az esetből – maguk vették meg a takaros kis
házat otthonosan berendezve. Azt legalább nem tudta elvenni a menetrend
szerint felbukkanó rokonság, de egy váratlan látogatás alkalmával az utolsó
szögig kipakolták. Jött is vissza összetört szívvel takaróért, meleg ruháért a
gyerek… Anyuka és Apuka persze szó nélkül összecsomagoltak neki mindent
a sajátjukból…
Na, nem mintha az államtól több köszönetet kaptak volna. Amikor minden
gyerek kirepült, érkezett a hivatalos levél, amelyben szűken mért személytelen szavakkal közölte a hatóság, nevelőszülői státuszuk megszűnt.
Anyuka és Apuka azonban tudta, hogy „magvető szolgálatuk” nem volt
hiábavaló. Felnőtt gyerekeik egyre gyakrabban jöttek látogatóba, elhozták
párjaikat, az egyik fiú még arra is megkérte Anyukát, tanítsa meg mindenre
ifjú menyasszonyát, hogy az is olyan drága jó asszony és anya lehessen, mint
ő… Apuka ezekben a pillanatokban mindig csendben mosolygott a bajsza
alatt, tudta az idő őket fogja igazolni, hitte, hogy a jutalmuk nem marad el tucatnyi unokájuk lesz hamarosan! Arra viszont még ő sem számított, ami
ezután következett…
Vér szerinti lányuk lakodalma után egy évvel kapták az örömhírt, érkezik
az első unoka. Anyukával madarat lehetett volna fogatni, nem csoda, már jó
ideje szenvedte a túl csendes, gyerekzsivaj mentes életet. Eleinte a sok izgalom számlájára írta a rendszeresen jelentkező hasi fájdalmakat, de amikor
állandósultak a rosszullétek, bekúszott a családba a félelem. Aggódó házi
orvosuk minden létező vizsgálatra elküldte Anyukát minden eredmény nélkül,
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ezért már arra kezdett gyanakodni, hogy bizony depressziós lett a „gyermektelenségtől”.
A mindig segítőkész, igaz barát szomszédasszonynak tűnt fel először,
hogy a közös disznóvágáson Anyuka üvegszám eszi a csípős almapaprikát.
Viccelődni is kezdett, tán csak nem terhes… Anyuka csak legyintett, hiszen
már annak idején kimondták az „ítéletet” az orvosok, közel az ötvenhez meg
már amúgy se… Ha ő nem is, de nagylánya komolyan vette az évődést és
másnap beállított egy terhességi teszttel. Addig unszolta Anyukát, míg beadta
a derekát…
Az eredményt képtelenek voltak elhinni, ezért Apuka másnap reggel maga
rohant be a szakrendelő laborjába megerősítésért. Mikor megmondta kitől van
a minta, a szakemberek se akartak hinni a szemüknek. A szakértők persze
azonnal le akarták beszélni Anyukát a nem várt terhesség kihordásáról... tudhatták volna, hogy esélyük sincsen rá… Így aztán cukorbetegen, diétázva,
ezernyi szabályt fegyelmezetten betartva eljutottak a szülésig.
Világra jött egy makkegészséges, több mint négy kilós, aranyfürtű kislány.
Ahogy kezükbe vették a „hatalmas csöppséget”, azonnal szétáradt bennük a
megfellebbezhetetlen bizonyosság, hogy e kései gyönyörűség a Mindenható
válasza egész eddigi életükre…
Lőwy-Korponay Bereniké

A jól kihasznált kemence
Évszázadokon át, minden háznál volt kemence féleség. A családok, nagyobb
közösségek, maguk sütötték a kenyeret. A mi falunkban is ez volt a szokás,
általában hetente egyszer sütöttek kisgyermekkoromban. Mindkét nagyszülői
háznál, más-más időpontban. Ezért abban a szerencsés helyzetben voltunk,
hogy a mi asztalunkon félhetes friss kenyerek voltak. Mamuka, aki szemben
lakott, késő este elővette a féltve őrzött kovászos kosárkáját. Az előző sütésből, minden alkalommal eltett egy kis darabkát, vastagon meglisztezve a
spejzban a stelázsi legfelső polcán tartotta, ráhúzott kovászos zsákjában.
Valamelyik felnőtt családtag elhelyezte az ívesre faragott tekenőtartót, ráhelyezte a dagasztó fatekenőt, és azzal átadta a terepet Mamukának. Ismétlem,
dagasztó teknőt, mert a házaknál többféle teknő is létezett, szigorúan betartva
annak funkcióját. Mert a dagasztó tekenőben, csak és kizárólag a kenyér,
vagy a nagyobb mennyiségű tésztaféleség alapanyaga készülhetett. Volt
a házaknál a disznóvágásoknál használt egyéb tekenőféleség, ezekbe csak
húsféleségek kerülhettek, de nem ám bármi, akármelyikbe! A bontóteknőbe
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helyezték el az állat feldarabolása után az állat „alkatrészeit” Igyekeztek úgy
elhelyezni a darabokat, mintha kirakósjáték módjára kiraknák a lesakterolt
állatot. Vagyis a tekenő egyik felébe a fej, majd követték az egyéb masszív
alkatrészek, a két oldalszalonna két oldalra.
Helyére illesztették a két első lábakat, középre a gerincet képező karajt,
oldalast, követték a hátsó sódarok, még a farkincát is odabiggyesztették, csak
a rend kedvéért. A beles tekenőbe- ez egy kisebb méretű- helyezték a vékony
és vastag beleket, megtisztítandó belsőségeket. Így vitte be négy markos legény a házba, télvíz idején, hogy bent a melegben folytathassák a munkálatokat. Odabent volt még egy sózó tekenő.
Mamuka egyéb napokon fekete kendőt viselt, ám a kenyér tiszteletére felöltötte hófehér kendőjét és kötényét is. Apropó! Egy újabb novella témája
lesz, hogy mitől is voltak olyan fehérek ezek a kellékek a zsákokkal együtt?
Remélem elolvassák majd azt az írásomat is, hogy teljesebb képet kapjanak a
vidéki élet mindennapjairól, tennivalóiról. De elég a kalandozásomból, lássuk
a kenyér előkészületeket. Mamuka teljes harci díszben, amihez a kötény zsebéből direkt kikandikáló zsebkendő kiegészítő is tartozott, s aminek később
igen nagy jelentősége lesz! Kezében a kovásszal, megtámadta a tekenőt, belemorzsolta a kovászt, amire langyos tejet, csipet cukrot, és jó nagy marék sót
adott. Párat kevert rajta, jobb és balkezébe egy-egy marék lisztet markolt a
visszahajtott szájú zsákok valamelyikéből.
Mintha csak két focicsapat játékosai csaptak volna össze a pályán,
Mamuka ujjai úgy szórták a lisztet a teknő két végéből nekiindulva. A teknő
fölött mire kezei összetalálkoztak, markai már üresek voltak. Oly mérnöki
pontossággal megkomponált módon szóródott a liszt markaiból, mintha komputer vezérelt permetezőgépből szórták volna. A kezét összecsapva megszabadult a maradéktól. A vállára dobott kínosan fehér abroszt amikor fellebbentette, egy szó erejéig beszédbe elegyedett a tekenő tartalmával: fújódj fel!
Nem várt Ő válaszra, betakarta a tekenőt, majd egy két milliméternyi igazítással glédába állította a terítőt. Oly módon fordított neki hátat, mintha örökre
elbúcsúzott volna.
Sürgött, forgott, kihozta a szakajtókat, felállította az asztal közepére. Volt
ott kerek, ovális, hosszan elnyújtott csuhéjból készült szakajtó egyaránt, különböző méretekben. Minden gyermeke, attól függően, hogy hány gyermekkel rendelkezett, ugyanakkora kenyeret kapott minden héten. Mindig a miénk
volt a legnagyobb kerek kenyér, nálunk két felnőtt, négy gyermek volt. Bandi
bátyáméknál csak két fiú volt, az ő kenyerük egy kisebb szakajtóban pihent.
A nagy hosszúkás az ingázó Gabi bátyám vitte magával, a kis hosszúkást
magának szánta. Az ovális volt a tartalék, hátha jön valaki vendég, vagy
jobban fogy valakinél. A szakajtókba elhelyezte a beleillő gyolcsanyagokat,
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kicsit meglisztezte az alját. Amikor ezzel végzett, egy mozdulattal lekapta a
kovász takaróját, és lássunk csodát!
Az engedelmesen felfúvódott! Molyolt egy darabig a terítővel, amikor már
garantáltan elvágólag stimmel minden sarok, minden hajtás, letette. Ezután
csőrikés fa lisztes adagolókanalát valamelyik hadrendbe állított felnőtt, vagy
nagyobb unoka kezébe nyomta, bólintva adta tudtunkra: kezdhetjük! Az én
kezembe csak nagyobbacska koromban került a csőrikelapát. Amíg kis pulya
voltam, sokáig én voltam a zsebkendő felelős! Ez egy nagyon nemszeretem
feladat volt számomra.
A forgatókönyv a következők szerint zajlott: Mamuka feje egyet balra billent, a segéd odaszórt a balra helyezett kezeire egy csőrike lisztet. Ha jobbra,
akkor ennek az inverze. Úgy jártak a kezei a teknő fölött, mintha csöncsön
gyűrűt játszadozna. Szerettem nézni ezeket a fürge mozdulatokat. Ám amikor
a feje felegyenesedett, összeszorult a torkom. Már tudtam, hogy egy lépést
curikolni fog, én ugrásra készen állva vártam, hogy lehajoljon egy kicsit az én
szintemre. Megragadtam a kötényéből kilógó zsebkendőt, némelyik sarkába
ibolya, vagy valami rózsaféle, az ellensarokban pedig nevének kezdőbetűje
volt hímezve. Az előzetes utasítás szerint az volt a dolgom, hogy tenyerembe
kiterítve, Ő behajol, és én megtörlöm az orrát. Mivel a szépérzékem elég korán kifejlődött, én kis mancsaimmal ügyesen nekem tetsző formába hajtogattam a zsebkendőt, oly módon, hogy a hímzett virág, és a bötű is érvényesüljön. De Mamuka, nemhogy nem díjazta művészi alkotásomat, mordult egyet:
ne a virágos oldalával! Fordítsad meg! Szemei szikráztak, mertem én azt nem
megfordítani?
Zsepi fordít, Mamu hajol, én törlök, és ment minden a maga útján, folytatódott a folyamat. Csőrike szórás, Nagymamám kevergetése, én pedig ott
álltam szerencsére üresjáratban. De a kobakomban felmerült a kérdés: Mi a
csudáért hímzi bele a kékibolyát, vagy a bármit! Csak ezért, hogy nekem
mindig forgatnom kelljen?
Nagyon büszke voltam magamra, hogy számomra kézenfekvő volt a megoldás, amit rögvest ki is nyilatkoztattam: Mamuka, ha nem hímeznéd bele a
zsebkendődbe a virágokat meg a monogramod, akkor nekem nem kellene
forgatnom, és hamarabb készen lennénk! Vártam a jutalmat a zseniális újításomért, helyette újabb morgást kaptam: Ne feleselj! Ennek így kell lennie! Ha
a zsebkendő sarkában nem volna hímzés, akkor MEGÁLLNA A VILÁG!
Csak a lusta nők zsebkendőjéről hiányzik a hímzés és a monogram! – ezt
tanuld meg egy életre! Hát az, hogy mi lehet az a monogram, arról fogalmam
sem volt, megkérdezni pedig végképp nem mertem. De rögvest eldöntöttem:
ha én nagy leszek, és már nem kell Mamunak zsebkendőznöm, és csőrikézni
fogok, vagy ha már annál is nagyobb kislány leszek, sőt, ha egyszer csak
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véletlenül felnövök, nekem ugyan nem fogják mondani azt a mi családunkban
nagyon szégyenteljes szót! Nem leszek én világ lustája, akit folyton ráállítanak arra a „mittudoménmilyen” pellengérre.
MERT ÉN IGENIS A ZSEBKENDŐMNEK AZ ÖSSZES SARKÁBA
HÍMZÉST FOGOK BELE TENNI! Éppen azon elmorfondíroztam, hogy
holnap sürgősen meg kell tanulnom hímezni! A szivárvány minden színű
virágát elképzeltem a zsebkendőm sarkaiban, meg sok kanyargós betűt is!
Észre sem vettem, hogy Mamuka curikkolt egyet. Látva álmodozásomat,
köhintésével térített magamhoz. Lángvörösen hajtottam végre az elvárt rituálét. Mamuka visszagörnyedt a teknő fölé, már egyre ritkábban jelzete a jobbra-balra igényelt csőrikézést. Ebből tudtuk, a lisztből már elég. Dagasztotta,
csipkedte, püfölte a tekenő tartalmát. De ettől kezdve nekem már semmire
nem volt időm, mert ütött, csapott egy párat, és hátralépett. Én meg szolgálatba helyeztem magamat. Tettem, amit elvárt tőlem. Egy idő után a kötényből
intett a tartalék zsebkendő használatáért. Az volt a homlok zsebkendő! Na,
még jó, hogy csak két kezem van! Kicsi hajlás bal kéz: ORR, mélyebb hajlás;
jobb kéz: HOMLOK! Akkoriban én még nem láttam pompon lányokat, mégis
az a formulát ölthettem magamra. Mindkét kezemben hímzett, kanyargós
zsebkendő. Egy az orra, egy a homlokra
Én igazán megpróbáltam sokáig figyelni a ritmusra, de néha a kezeim öszszekeveredtek. Amikor megvolt az éppen aktuális törlés, elszorult a torkom!
Jújj, ezt a másik kezemmel kellett volna! Na, most aztán „leszkapsz”!!! –
gondoltam. De nagy szerencsére Mamu ezt nem vette észre. Én pedig mélyen
lapítottam. A vége felé, már olyanok voltunk, mint egy megakadt, vagy odavissza játszott burleszk film. Amikor már többet lépett, mint gyömöszölt én
már nagyon lestem a szája szélét! De akárhogyan szuggeráltam, az nem nyílt
ki! Én bűvöltem, Ő meg csak járta rituális táncát. Amikor már tökéletesen
mindegy volt a két zsebkendő állagának milyensége egybevágott minden
igyekezetem ellenére, megtörtént a csoda! Mamuka felegyenesedve bejelentette: KÉSZ, eltesszük aludni! Menjetek ti is. Azt még láttam, ahogyan megszórja liszttel az agyonvert csépelt kupacot, és a subler nélkül gondosan öszszehajtogatott fehérséget ráterítette, ettől kezdve nincsenek emlékképeim.
Mindenki nyugovóra tért. A kenyértészta szép fehér ágy ruhában, mi pedig
ezalatt a pocsék ronda rózsaszín kicsi fehér kockás dunyhahuzat alatt növekedtünk. (csak egyféle dunyhahuzat volt! Akárcsak az egyen fürdőruha! A
hatvanas években a nők feketét vagy kéket viseltek, akik pedig fiúból voltak,
azoknak akár kicsi vagy agg, sajátos kék fecskét, középen fehér csíkkal, hahaha)
Igaz, fecskét (mármint férfi fürdőruhát) már nem láttam legalább 40 éve,
de nemrég kaptam valakitől egy originál lenejlonozott régi utálatos ágynemű
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garnitúrát. Igazi RETRÓ! Már nem is tartom annyira rondának, főleg, hogy
van mellette még jó néhány színű és mintázatú.
Jóval korábban kaptam meg az ébresztő almámat. Visszatérő olvasóim
tudják már: szabolcsi lány almával ébred! Kezébe kapja még az ágyban, mire
elmajszolja fel is ébred! – vallotta Apám, és milyen igaza volt! A mai napig
így ébredek, aztán megyek, mint a buldózer! Szóval, korai ébredés után, futottam át Mamukához, szerettem volna én felébreszteni a kenyeret! De erről
rendre lemaradtam. Az előkészületek frissen élnek bennem, igyekeztem emlékképeimet helytállóan és részletesen átadni. De legnagyobb sajnálatomra, és kérem, bocsássanak meg nekem - nem tudom Önöket beavatni az általam
nem látott fázisokba! A tésztát már mindig csak felébredve láttam! Ott mosolyogtak, kandikáltak ki a gyékényszakajtókból. Komikus volt látni, hogy a
sarkaival szembefordítva letakart kenyér apró mocorgásaira a konyharuha
megmozdult.
Már mindenki ott sertepertélt. Volt, aki a kemencét fűtötte nagy hévvel.
Akadtak szorgos kezek, akik krumpli hegyeket hámoztak, reszeltek. Körbe is
jártam őket gyorsan, merthogy kötény volt rajtuk, meg a fejükön kendő! Jajj
nekem! Megkönnyebbülve szökdécseltem tovább, mert egyikből sem lógott
ki a zsebkendő, Hála a Jóistennek!
Futkostam a helyszínek között. A kemencét Mamukánál napraforgószárral
és venyigével fűtötték. (A másik nagyszülői házban Marcsuka csutka izivel és
venyigével izzított) De a praktikusság jegyében mindkét helyen kihasználták
a kemence minden melegét, erre nagyon emlékszem. A krumpli hámozók,
reszelők óriás tepsi lepcsánkákhoz készítették az alapanyagot. Ha már elég
meleg volt a kemence, de a kenyér még szendergett egy kicsit, gyorsan betoltak pár tepsi jól megfűszerezett lepcsánkát. Micsoda reggelik voltak ezek! A
gyereksereg teát vagy tejet kapott a pirosan ropogósra sült lepcsánkához. A
nagyok felnőtt málnaszörpöt ittak! Amikor egyszer megkóstoltam a felnőtt
italt, - kiderült, hogy az a helyi homoki bor - micsoda borzalom, fúúúújjjjj de
rossz volt! Szegény felnőttek! Én inkább gyerek maradok, döntöttem el, csak
ne kelljen ilyen rosszat inni!!
Amikor a lepcsánkát kivették, az illatok odacsalogatták még a harmadik
szomszédot is. Mamuka megfogta a bevető lapátot, a világ minden kincséért ki
nem adta volna a kezéből, még idősebb korában sem! Nehezebb napjaiban ugyan
megengedte, hogy a szakajtó tartalmát valaki ráborítsa a lapátra, de meg volt
győződve róla, hogy a kenyereket besorakoztató sípot csak Ő tudja jól megfújni!
Amikor a kenyerek már bent voltak, a pár centisre felvágott csemegére rávetette
magát gyermek és felnőtt egyaránt. De a további alapanyag érdekében ismét
lázasan dolgoztak. Elvégre, ha a kenyér elkészül, a kemencének még éppen annyi
melege lesz, ami mellett megsül az újabb több tepsi lepcsánka.
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Ebből a finomságból nem lehetett eleget készíteni, frissen nagyon eteti
magát, és mi sokan voltunk mindkét familiáris oldalon! Ha mégis nagyritkán
megmaradt egy csekély mennyiség, pár órával később, hidegen, ugyanolyan
közelharc folyt érte, mint előzőleg a frissen kisült kocka társaiért.
Imre Bátyám felesége Margóca, mestere a lepcsánka készítésnek, Dagály
utcai lakásukban számtalanszor készített nekünk – kemence nélkül is – eme
általunk nagyrabecsült, fogyókúrásnak nem nevezhető étekből. (egyes vidékeken tócsninak is nevezik) Tavaszi nyári időkben édes, és sós kapros túrós
lepény is belekerült a tepsikbe. Nagy ünnepeken fonott és édes kalács féleségek is követték a kenyereket. A kemencéből kivett kenyereket a kihűlésig
pihentették, majd megkapták méretre varrt zsákanyag ruhájukat.
Nem fogják elhinni! A szögletbe aranyszínre emlékeztető búzakalászok
voltak hímezve, és azok a monoakármi kacskaringók. De ezekkel nekem már
nem kellett rabszolgáznom! Ha már sok idő telt el a lepcsánkázás óta, és csiklandozta az orrunka a friss kenyér illat, Mamuka néha feláldozta a tartalék
ovális kenyeret. Csak Ő kezdhette meg a kenyeret! Utána már bármelyik felnőtt vághatott, de ezt a jogot nem adta ki a kezéből!
Ilyenkor megragadta a kredencből fanyelén nevére cicomázott kését, letette az asztalra. Diadalittas mosollyal felemelte a magasba a kenyeret, várt egy
kicsit, majd leengedte a kezeiben a kenyeret az arca elé. Nézte, nézte, mintha
tükör lett volna! Pár pillanat múlva, mint aki rájött, hogy nem az, szinte zavart
tekintettel, hogy nem látta benne magát, megszimatolta. Ekkor ismét csillogtak szemei, bazsalygott, mint a vadalma. Ez volt az Ő elmaradhatatlan ünnepi
mozdulatsorozata. Majd váratlanul átcsapott hétköznapivá, az iménti bűvölt
kenyeret, - mintha csak egy kemény malomkő lett volna – a saját hóna alá
hajította, kerekded részével kifelé.
Megragadta a kést, rutinos mozdulattal, látványos keresztet rajzolt a kenyér aljára. Ezt követte egy villámgyors serclivágás. A kés még el sem végezte az utolsó millimétereket, Apóka már nyúlt is érte! Mindig az Övé volt az
első falat joga. Volt az asztalon vagy tányérkában olaj vagy olvasztott zsír,
amit egy kicsit megsóztak. Belemártogatta, beleharapott, nem csak láttuk, de
hallottuk is, hogy őrölnek fogai. Pár harapás után arca megmerevedett, szemeit elkerekítette. Nagy mókamester volt az öreg! Csoszogó cipőjében, örökké fején lévő Jean Gabenes szürke sapkájában körbe táncolta dolgos feleségét, örömtáncával, csujjogatott: Hát ez egy kicsit jobb, mint a krumplihéj!
De addigra már mindenki nevetett, Mamuka, akiről még az ellenségei sem
állíthatták volna, hogy szószátyár – pedig nem Székelyföldön született! – csak
az hajtogatta: Te nagy kópé, Te nagy kópé! Hát így zajlott minálunk a kenyérsütés, kóstolás és a kemence praktikus kihasználása. Nyáridőben még a
gyümölcsök aszalását is a kemencében kezdték el.
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Most, így közel a hatvan felé, jó volt visszaidézni ezeket a régi emlékképeket, helyenként még az illatok is előjöttek, arcomon éreztem a kemence melegét, pírját, amikor odalopakodtam az ellenőrzésnél, csak úgy tódult ki a meleg.
De igazából belesni sohasem tudtam, mert mindig azonnal visszacsukták!
A tanyánkon lassan 10 éve tervezgetjük, hogy magunk, vagy szakember segítségével egy kemencét építsünk. Pár éve Apósomtól karácsonyra vaskos
könyveket kaptunk. Egyik vályogházakkal kapcsolatos praktikákat, a másik
kemence építéséhez ad tanácsokat, ötleteket. Nosztalgiázásom ráébresztett,
ideje cselekedni!
Nincs mire várni, ideje megépíteni azt a rég vágyott kemencét! Az első
étek, ami benne készül majd, családi hagyomány alapján, praktikusan kihasználva a kemencét, bizonyosan lapcsánka, és kapros túrós süti lesz! Aztán ha
majd utána járok a folyamatnak, ami nálam kimaradt, nekileselkedek majd a
kenyérsütésnek is.
Elvégre a dagasztó teknő már évek óta a nyári konyhámban van szögre
akasztva. Még a télen hímzek néhány kis kék ibolyát, odakanyarítom cirádás
BaBett betűket, madeirás kötényem, fejkendőm van. Ám unoka hiányában jó
volna egy pompon leányt találnom, akit majd kinevezhetek zsebkendő felelősnek. Ha nem találok jelentkezőt, adjak fel egy hirdetést: Zsebkendő kezelő
jelentkezését várom jeligére?
Lugosi BaBett

Névadásom története
Szüleim mindketten szegény, gazdálkodó családból származtak. Anyu
1932-ben született, másfél évvel idősebb nővérével nevelkedett nagyszüleim
szerény vályogházában, egy Miskolc közeli bányászfaluban. Nagyapa is dolgozott bányászként, de gazdálkodott is, volt egy kis szőlője és egy mesébe illő
völgyecskében egy kicsi pincéje a maga termelte borral. A vasúttól ment
nyugdíjba, én még nagyon kicsi voltam akkor.
Ilonka néném nagyon szép lány volt, tizenhét évesen férjhez ment egy tőle
közel tucatnyi évvel idősebb, jó partinak tűnő fiatalemberhez.
Anyu átlagos külsejű, de okos, ambiciózus és tervekkel teli leányzó volt,
tanítónő szeretett volna lenni. A háború és azt követő szorító évek azonban
nem tették lehetővé a tanulását, így a hat elemi elvégzése után a nagyszüleim
segítsége maradt hosszú évekre. Abban az időben, ha egy falusi lány nem kelt
el húszéves koráig, bizony vénlánynak számított. Hiába volt anyu dolgos,
tisztességes lány, erős akarata, ellentmondást nem tűrő határozottsága és – ezt
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se feledjük ki, sajnos – szerény hozománya bizony nem tette vonzóvá a környékbeli legények számára.
Apu egy hegyaljai kis faluban születetett egy öt fiúgyermeket nevelő családban negyedikként, 1929-ben. Sűrű egymásutánban érkezett négy fiú, apu
után tíz évvel született meg öccsük, ő az egyetlen, aki még velünk van, mind
megjelenésében, mind hangjában, mint természetében, mintha aput látnám.
Nem tudom apu hogyan keveredett Balatonfűzfőre, a Nitrokémiába a háború után, gondolom a szegénység elől menekült az iparilag fejlettebbnek
gondolt környékre. Ki is tanult ott valamilyen vegyianyag-gyártással kapcsolatos szakmát, de aztán csak visszahúzta a szíve a mi vidékünkre, már csak
azért is mert az ’50-es évek elején megindult a termelés Sajóbábonyban, a
vegyiművekben. Legényemberként a gyár munkásszállóján lakott. A környékbeli településekről munkásjáratok vitték a dolgozókat a gyárba. Ezekkel a
munkásbuszokkal csak a gyár dolgozói utazhattak, jegyet sem lehetett rájuk
venni. (Még alsós koromban egyszer utaztam én is ilyenen, mivel apuval hárman mentünk, felengedett a sofőr szívességből, szóval potyautasok voltunk.)
Abban az időben másfajta udvarlási szokások jártak. A lányos házhoz egyegy szombaton négy-öt legény is ellátogatott. Ismerkedtek, beszélgettek, természetesen felügyelet mellett. Így került nagyapáékhoz is apu valamely gyárbéli barátja által, sajnos a nevére már nem emlékszem. Nem tudom mennyi
idő volt az udvarlási szakasz, de lehetett akár másfél-két év is, mert anyu két
májuskosarat kapott aputól. Egyikben rózsaszín virágú volt, a másikban fehér,
előbbit még az udvarlás kezdő szakaszában, másikat már gyűrűs menyaszszonyként kapta a lány abban az időben. Gyerekként megcsodálhattam a két
gyönyörű bokrot nagyapáék előkertjében, minden évben hatalmas virágokat
hoztak, egészen nagyszüleim ’80-as években bekövetkezett haláláig…
Szüleim néhány találkozása után már elhangzott a mindent eldöntő mondat: „Úgy látom, hogy mi megfelelünk egymásnak.” Valószínű, hogy anyu
mondta ki…
Az udvarlás technikai bonyolítása a fentebb leírt közlekedési nehézségek
miatt komoly akadályokba ütközött, ezért úgy döntöttek, hogy nem várnak az
esküvővel a kellemesebb időjárásra, 1955. január 22-én összeházasodtak.
A tanácsi és templomi esküvő után – apu MDP-tag volt! – a vacsorát
nagyszüleim kis vályogházának egyetlen szobájában, az „elsőház”-ban tartották meg, itt laktak a szüleim még 7-8 évig, míg egy közeli utcában fel nem
építkeztek.
Nagyszüleim utcája a fő utcából nyílott, a második telek volt az övék, felső szomszédjukban ekkor még lakott ház állt. Udvaruk keskeny volt, kicsit
lejtett – milyen jól jött ez nekem telente szánkózáskor! – és a végében folyt
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egy nevesincs erecske, amely a közeli hegyekből vezette a vizet a Nyögő
patakba.
Az esküvő után apu egy darabig még a Vegyiművekben dolgozott, de a
jobb fizetés miatt átment a szénbányászati tröszthöz, segédvájárként, később
már vájárként alkalmazták. Nagyszüleim szomszédjai hamarosan elköltöztek,
a szüleim megvették a telküket, hogy később építkezzenek rajta. Ez soha nem
történt meg, gyermekkoromban azt hittem, hogy az mamáék hátsó udvara,
csak felnőttként ismertem meg a valódi tulajdonviszonyokat.
Szüleimhez először 1957 márciusában kopogtatott be a gólya, bátyámat
Lajosnak keresztelték. A névadás okát soha nem sikerült megtudnom. Akkor
még divat volt, hogy a gyermeket szülők, nagyszülők vagy más közeli, szeretett rokon után nevezzenek el. Nem is értettem a dolgot, mert a családban
az egyetlen Lajos anyu sógora volt, akivel ő nem ápolt különösebben jó
viszonyt.
Sajnos egyetlen testvérem mindössze néhány hónapot élt, születése évének
augusztusában el is temették. Valamilyen emésztőrendszeri problémája volt,
kicsiny szervezete nem tudta rendesen feldolgozni sem az anyatejet, sem az
akkor kapható tápszereket gyógyszeres támogatás nélkül…
Az egész család összeomlott, de természetesen a legjobban szüleimet viselte meg tragédia. Apu viselkedésében én ezt a mindennapokban nem láttam,
csak húszévesen, 1980 augusztusában értettem meg a fájdalmát. Anyu akkor
egy pajzsmirigy-műtét miatt kórházban volt, így apuval ketten mentünk a
temetőbe, a családi kriptához, amiben akkor még csak a testvérem pihent.
Rendezgettem a virágokat, apu csak állt ott, aztán észrevettem, hogy törölgeti
a szemét és halkan szipog. SÍRT! Sírt, és szégyellte azt a felnőtt lánya előtt…
Azóta engem fog el a sírás, ha eszembe jut ez a jelenet. Apu már huszonkét
éve pihen a fia mellett…
Anyu összeomlása először látványosabb volt, de a külső szemlélők úgy
láthatták, hogy hamar összeszedte magát. Bevette a tudatába azonban magát
egy rögeszme: a következő gyermeke fiú lesz, Istvánnak fogják keresztelni –
apu után – és hívni is annak, nem Pistának, mint aput, és mindenféleképpen
orvosnak fog tanulni!
Mikor jeleztem az érkezésemet, anyu fenti „döntésének” nyíltan is hangot
adott. Természetesen a rokonság próbálta helyre billenteni a gondolkodását.
Apu is próbálkozott finoman: …és ha lány lesz? Nagymamám erélyesebb
volt, javasolt is lányneveket, kettőre emlékeszem: Piroska (ez nem tetszett
annyira), Valéria (ez már inkább. Nem volt akkor még ultrahang, meg 3D-s
pocakfotó, a baba neme csak a világrajövetele után derült ki. Bárki bármivel
próbálkozott, anyu azonnal leoltotta:
- Fiú lesz! István lesz! Orvos lesz!
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Akkoriban a legtöbb gyerek szülőotthonban és nem kórházban látta meg a
napvilágot. Anyut is mentő vitte a közeli nagyközség szülőotthonába, mikor
úgy döntöttem, hogy elegem van a bentlakásból.
Állítólag nagyon szép baba voltam, rengeteg, sötétbarna hajjal, az összes
csecsemősnővér engem fésülgettet, mert pár sorstársamnak meredezett ugyan
néhány pihe a buksiján, de a legtöbb kopasz volt, mint a tekegolyó.
Miután látta és hallotta a szülésznő – madám, ahogyan akkor nevezték –,
hogy már megmaradok, anyuhoz fordult az obligát kérdéssel:
- Nézze, anyuka milyen gyönyörű kislánya született! Mi legyen a baba neve?
Anyu fel sem tudta fogni a kérdést. LÁNY? Ez nem létezik! Ez minden tervét
romba dönti! A madám azt hitte, hogy anyu nem hall jól, ezért hangosabban
és tagoltan megismételte a kérdést.
…Nagyszüleimmel szembeni oldalon vagy három házzal feljebb lakott
egy fiatal házaspár, akkor még csak egy gyermekük volt, egy négy-öt éves
forma kislány, Éva. Irma néni, az anyuka azon kevés falubéli asszony közé
tartozott, akinek állása volt. Szülei az én nagyszüleim második szomszédjai
voltak, így az udvarukon zajló eseményeknek a nyári időszakban folyamatosan fültanúi voltak a szüleim is. Mikor Irma néni dolgozni indult és Miklós
bácsi sem volt odahaza, számtalanszor elhangzott ez a mondat:
- Anyuka, átadom Évát!
A végletekig lesújtott, a sárgaföldig ledöbbent anyámban valahogyan felderengett ez a mondat, így kinyögte:
- Éva!
Két éve már ő is elment. A mérhetetlen csalódást, amit születésemmel okoztam neki – a két korábbi fájdalmát betetőzendő – soha nem tudta feldolgozni.
Még az orvosi pályával sem tudtam kompenzálni, műszaki egyetemeket és
gazdasági főiskolát végeztem el. Nem is tudta ezeket nekem soha megbocsátani. De ez már egy másik történet…
M. Jósvai Éva

A toronyóra
Dédapám ifjú korában, mint általában a fiatalok, nagyon szeretett szórakozni,
bálba járni.
Egy eldugott kis szatmári faluban élt, ahol ritka volt az efféle mulatság.
Egy forró, nyári napon híre ment a faluban, hogy estére bált rendeznek.
Sok könyörgés árán engedélyt kapott a mulatásra, de este tíz órára haza kellett
érnie. Nyári időszak lévén, nagyon sok volt a munka a mezőn. Gyűjtés,
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aratás, kapálás, amikből természetesen az egész családnak ki kellett vennie a
részét.
Ám dédapám a mulatságban igen jól érezte magát, eszében sem volt tíz
órakor hazaindulni.
Szebbnél szebb lányokat forgatott, húzta a cigánybanda a talpalávalót. Éjfél után surrant haza, csendben, észrevétlenül bújt be az ágyába. Hanem az
apja csak megneszelhetett valamit, mert megkérdezte:
- Hány óra van, fiam?
- 10! - vágta rá dédapám.
Ekkor a közelben lévő templom toronyórája megszólalt és ütötte az 1-et.
- Hogy vóna 10, mikor most ütötte az óra az 1-et? - kérdezte az apja.
- Apám, hát a 0-át nem ütheti! - felelte dédapám megnyugodva.
Ezt a humoros történetet Tisztaberken mindenki ismerte.
Sokáig emlegették egymás közt az emberek.
Marofka Bálint

Violka
Rászállott házamra egy fekete holló. Fekete hollónak két fekete szárnya, két
fekete szárnya, szörnyű károgása a halált hirdeti. Máté, Máté, kisunokám, mi
lesz veled? Mi lesz veled, ha én már nem leszek? Ki visel gondot rád, ki főz,
ki mos rád, árva kisunokám? Árva vagyok én is, árvább az árvánál, százszoros, ezerszeres árva.
Árvaként kerültem ebbe a faluba, hároméves virágnevű lánykaként.
Józseftelek, kis falu a Szőke patak mentén, de nekem, világ árvájának nem
szolgált otthonul. Ártatlan violaként szelíden, alázatosan viselkedtem, mégis
el kellett tűrnöm ezernyi taposást, sok megaláztatást boszorkány anyámtól,
kicsit kevesebbet mostoha apámtól. Kicsi voltam, véznácska, s míg a Szőke
patak vizében fürdött a sok gyermek, én félősen meghúzódtam odahaza. A
házban, melyet soha nem éreztem igazi otthonomnak, még ha itt is töltöttem
gyermekkorom, fiatal korom egy részét, miután anyámmal válása után férjhez
jöttünk ide hegyvidéki falunkból, amelyet mindig közelebb éreztem magamhoz, mint azt a helyet, ahol mindig jövevénynek számítottam. Lány barátnőm
se volt. A kapun belülről lestem vasárnaponként a többi lánykát, amint összefogózkodva, nevetgélve sétáltak, jártak a főúton fel és alá. Ez most a gépesített világban elképzelhetetlen, akkoriban alig verte fel autó az út porát. Személygépkocsiban tíz éves koromban ültem először, egy városi rokonom kocsikáztatott meg, ez életre szóló szép élmény maradt számomra. Bálba, táncba
nemigen mentem, ott is csak bámultam a táncosokat, hisz nem volt, aki engem táncra felkért volna.
277

Hála Istennek olvasni nagyon szerettem. A képzelt világokkal való ismerkedés menekülés volt számomra a valóság elől. A csodás történetek erőt adtak, kapaszkodót jelentettek, azt üzenték, hogy van kiút, hiszen sok-sok irodalmi hős is árvaként indult neki a nagyvilágnak, és lenézettként győzte
le élete sárkányait, és állta ki a nehezebbnél nehezebb próbákat. Sokszor
töprengtem, gondolkodtam azon, hogy vajon nekem sikerülni fog-e a győzedelem. A falu kis könyvtára menedékhelyként szolgált számomra, a könyvek
tömkelegében igazán otthon éreztem magam.
Anyám furcsa természetű asszony volt. Semmit, szinte semmit nem tudtam kedvére tenni. Rendkívüli pedantériájának nem tudott megfelelni az én
lassú, ráérős természetem. Megszólalni is alig mertem a jelenlétében, szótlanul hallgattam mindig szidalmait. Hát nem tudtam akkor se kiállni magamért,
és igen, ennek jegyében telt le az egész életem, ha botladozásaimat, viráglétemet lehet egyáltalán életnek nevezni.
Szenvedésből aztán kijutott nekem. Nagyon ki. Rám járt a rúd mindvégig.
A balladahősök szenvedéssztorija szappanopera, idilli történet az én megpróbáltatásaimhoz képest. Azt bünteti, kit szeret? Hát engem aztán a kelleténél
jobban szeretett a mindenható Úristen. Két kézzel szórta rám a kínokat. Szerencsémre szolgált laza, kissé nemtörődöm természetem, mert kibírni a kibírhatatlant, jaj, azt kellett tennem violalétemben, egész életemben. S kissé segített, hogy kimondtam bajaimat. Kipanaszkodtam magam mindenkinek, aki
meghallgatott, aki szánalommal fordult felém.
Vőlegény, menyasszony, de szép mind a kettő… Vőlegény akadt számomra, csendes, visszahúzódó fiú, de jegyességünk anyám házsártosságának köszönhetően nem sokáig tartott. Állítólag jövendőbeli anyatársa nem fogadta
köszönését, ezért aztán az araságomnak egykettőre vége szakadt. Eljegyzési
ajándékok vissza, gyűrű le az ujjról, megint árva virágként nyiladozhattam,
várakozhattam újabb kérőmre.
Az újabb kérő nem váratott sokat magára. A falu egyik öreglegényének
apja állított be hozzánk váratlan, s sokat nem teketóriázva megkérte kezemet
tesze-tosza fia számára. És ezzel elkezdődött életemnek nehézséges időszaka.
Szerelmes nem voltam, hogy is lehettem volna, de mégis verembe estem.
Verembe estem, jaj, ki húz ki engem? Nincsen életemben kire számítanom,
védelmezőmmé ki lesz széles e világban?
Három gyermekünk született, három virághajtás. Körülöttem galambok repkedtek, fecskék csicseregtek, nagyon rövid ideig boldog is voltam, úgy véltem,
megszűnt árvaságom. Szerettem a virágokat. Körülvettem magam velük. Kertemben jácintok, tulipánok, violák illatoztak, veradám is tele volt mindenféle
szobanövénnyel. Virágok közt virág voltam, legalábbis úgy éreztem házasságom kezdetén. Gyermekeim, legszebb virágaim, Virág, Boróka, Boglárka, sok
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öröm, sok nehézség… De nehézségnél, nélkülözésnél sokkal többet ér az áldott
öröm, amelyben részesítettek kedves hajtásaim, szívemnek bimbai.
Életünk nagy átka az italozás volt. Önző, mindent magának követelő férj,
állandó küzdelem a pénztelenséggel, házsártos anya helyett mindenbe belekötő anyós, aki sokszor a tettlegességtől sem riadt vissza… ez volt életem, ez
lett életem. Virágéletem.
Nehezen boldogultam a házimunkával, futott a konyha, futott az egész
ház, főzni kellett, gyerekeimet, részeges uramat etetni kellett, az udvart körülölelő szárítókötél télen-nyáron tele volt mosott ruháinkkal. De gyermek virágaim, szépek voltak, ékesek, aranynál, ezüstnél százszor kedvesebbek. Nevelgettem őket magamra utaltan, számítanom nem volt kire, segítségem biz
nem akadt kicsi világomban! A nincstelenség, a pénztelenség életünk állandó
kísérőjévé vált, öt éhes szájat etetni kellett, három gyermeket ruházni kellett,
sokszor önnön számtól vontam meg betevő falatom. De a legnagyobb bajok
még előttünk voltak, a nagy fekete hollók házunkra leszálltak.
Ez a világ olyan világ, sokat ígér, keveset ád… amit ad is, keserűt ád. A
betegség hiányzott csupán vergődéses életünkből, de nem váratott magára,
testemet támadta, mellem követelte az iszonyatos kór. Életemet is akarta, az
én kicsi soványka viráglétemet. Nem adtam oda. Hiszen szükség volt rám,
igen nagy szükség az én szűk világomban, kicsi családomban.
Úgy tűnik, legyőztem életem sárkányait. Sok kudarc mellett sok győzelem
is szegélyezte életem. Nagy-nagy győzelmek. Legyőztem a szegénységet,
gyermekeim felneveltem, szépek voltak, széppé nőttek, igen okosak voltak,
iskolát végeztek, hely is adódott számukra e teremtett világban. Legyőztem a
betegséget is, virágtársaim segítettek rajtam, gyógyfüvek főzete adta vissza
élterőmet. Nagyobb hős akad-e nála
mnál, az elesettnél, nagyobb ellenfelek állták-e útját híres vitézeknek?
Fekete hollónak két fekete szárnya, két fekete szárnya, szörnyű károgása a
halált hirdeti. Hess innen, hess innen, te fekete holló! A betegség, melyen erőt
vett gyönge kicsi testem, közepső gyermekem, szép Boróka lányom éltét követelte. Engem meghagyott, de neki, jajjjj, neki nem kegyelmezett. Egyre
közelebb jött, szörnyű károgása szívemet tépte ki! Gyermekem elvitte, magával ragadta, át kellett élnem a szenvedések legnagyobbikát, szép lányom halálát. Kicsi fiú maradt utána, apátlan- anyátlan árva. Apja ott hányódik valahol
a nagyvilágban, a gyermek nevelése egyedül rám szakadt, egyedül rám maradt. Uramra számítani nem lehetett, ő is egyre gyengült, evésen, iváson kívül
más nem érdekelte. Én Istenem, vigasztalj meg, hogy a búban ne haljak
meg… Nem adatott nekem könnyű, víg öregkor, nehezen kezelhető, sérült
szívű unokám nevelésének nagy gondja agyon is nyomott. Megözvegyültem,
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s ott maradtam egy kamaszgyermekkel, aki tanulni nem akart, fenyegetőzött,
ha dorgálni mertem, akinek neveléséhez én már gyenge voltam.
Jaj, Istenem, alig élek, még egy madártól is félek! És a madár jött, ismét,
ismét, ismét házunk felett körözött. Betegségem kiújult, már járni is alig tudok. Máté, Máté, kisunokám, mi lesz veled, senkid sem marad ezen a világon,
ha én is elmegyek! Még a könnyű halál ajándéka sem adatik meg szegény
fejemnek, s neked sem a gondtalan élet! Elmondhatod, elénekelheted te is:
Árva vagyok, nincs gyámolom, még a vizet is gyászolom! Hess innen, te
madár, te fekete madár! Nem megy el, itt károg, Istenem, Istenem, mikor is
ragad el?
Máté Gyöngyi

Magyarba
- történik 1993-ban Budapest. Rózsadomb. Verecke lépcső. Egy teljesen idegen világ. Egy más
életforma. Kiváltképpen egy székelynek. Egy olyannak, aki eredeti székely
falusi környezetben nőtt fel. Ahol természetes volt gyermekkorában, hogy
mindenki ismer mindenkit. Mindenki köszön mindenkinek. Ha csak egy „Dicsértessék a…” erejéig. Ahol benne volt a pakliba, hogy a falubelid rád szól,
visszaparancsol, hogy hol a többi. És bárhogy siettél mondani kellett: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”. Mert, ha nem, akkor szóltak apádnak, ne adj
Isten anyádnak. De jobb, ha nem szóltak. Mert a több évszázados falu rendje,
törvénye ezt kívánta meg akkoriban. Akkor, mindenki segített mindenkin.
Mert ez volt a természetes. Minden kalákába épült, rendeződött. A ház, a
pajta, még a termény betakarítása is. És az ezt követő mulattságok. Mert akkor tudtak örülni minden „kicsiségnek”. Most a „nagyoknak” sem tudunk. Az
elégedettségből, elégedetlenség lett. A nagy mulatságokból kényszeredett,
„bár ne hívnának” eset lett. Mert a globalizált nagyhatalmi érdek ezt kívánja.
Nem boldog, hanem boldogtalan emberek sokaságát. Félelemmel telt, nem
önbizalommal telítődöttekét. Magányosokra van szükség. Mert egy összetartó
közösséggel már nem lehet akármit kivitelezni. De a magányosokat, a közömbösöket egyenként lehet terrorizálni. Félelembe tartani. S eszközként,
saját céljaik elérésére felhasználni.Ezt még Misi nem tudta akkoriban, hisz
még a „forradalom” bűvöletében élt. A hirtelen jött „szabadság” szelleme
szinte megbabonázta. Ő, aki élte egyetemistaként az „alimentárák” üres polcait. A polcokra egymástól harminc centire díszítésként felrakott zöld szalámis fuszulyka konzerv, paradicsomlé és halkonzerv sorozatát. A hajnali sorban állásokat alapvető élelmiszerekért. A beadott házi tojás mércén való fel280

akadását, ha „cukrot szeretnél venni” jeligével. A kommunista rendszer besúgó hálózatát. A megalkuvó, beépített emberei miatt halkan „suttogó” ismerősei félő tekintetét. Az őrjöngő, dühös embertársai romboló, pusztító magatartását „forradalomkor”. A felégetett rendőrségi épületek kiégett ablakainak
segélykérő sóhaját. Szóval, akkor is féltek, de nagyon összetartottak az akkori
rendszer legnagyobb bánatára. Mert tudták, hogy egymásra vannak utalva. És
túlélték. A rendszert. Most próbálják túlélni ennek kapitalista változatát. Mert
túlélők voltak őseik. Túléltek tatárt, törököt, osztrákot, most is „birkózódnak”.
Minden századév eleji járványait túlélték ez idáig. Ezért vannak még itt. Most
is a túlélésükért küzdenek. Mert így gondolják. Mert ők is, mint őseik csak az
Istentől félnek. Mert így kódolták be őket teremtéskor.
Szóval a gyönyörű város Budapest nagyon megbabonázta Misit. Aki, felnőttként érte meg, hogy Brassón kívül is van más világ. Az első napokban ismerkedett meg a metróval, a HÉV-vel. Minden állomáson leszállt, körbejárta a
gyönyörű épületeket, tereket. Mintha meseországba járt volna. Annyira szépnek, újnak talált mindent. De nemcsak a kíváncsiság, hanem gyermeke kórházi
kezelése is kényszerítette biztonságos gyerekkori otthona elhagyására.
*
Rózsadomb. Vereckei út. Ott kapott munkát Józsi bácsiéknál. Szállást pedig a
szomszédos Kovácséknál. Mert felesége unokabátyja szerette a munkát. Ott
az Árpád kilátó alatti utolsó háznál. Ott, ahol a természet tisztasága az ember
művészetével találkozik. Asszonya a város egy komoly ortopéd kórházban hat
hónapos gyermekükkel imádkozott és remélt. Remélt, hogy a súlyos csípőficammal született leányka ép és egészséges lesz. Mert itthon széttárt lábakkal
begipszelték a fejlődésbe lévő fiatal testét. A gipsz alatt, már komoly sérüléseket okozott a befolyt váladék. Hiába, hogy nagyon vigyáztak. S akkor úgy
döntöttek, hogy nem várnak tovább. Nem akarják, hogy tönkre menjen a
gyermek. Majd következett a kapcsolatfelvétel jó szándékú ismerősökön, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül. És egy éjszakai utazás után
barátja szakács Tibi Oltcitje helybe vitte. A gyönyörű Budapestre. Abban a
kórházban, ahol szakszerű kezelés folytán a csípőficam látványosan javult az
elkövetkező hónapokban. Ott, ahol a gipszet gondolkodás nélkül egyből levágták a gyermekről. Egy kissé, mintha bosszúsak lettek volna az ottani orvosok. Mintha nehezteltek volna a gipszelésre. Az elkövetkező hónapokban
gyermek is türelmesen, mosollyal az arcán viselte a lábára kötött súlyok
nagyságát. Anyja pedig bennfentesként segített minden kórházi munkálatban,
csakhogy ott lehessen mellette. Apja pedig mindenesként dolgozott a még
bekerítetlen telken. Hol kertalapot öntött, dróthálót szerelt, kaszált, garázst
épített, hol vasas munkával foglalkozott, hol hegesztett. Ott érlelődött meg
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benne, hogy miért is jó, ha az ember gyermekkorában mindent megtanul.
Otthon, a közösségben és az iskolában. Mert ott volt a házépítésnél, kertcsinálásnál, a tizedikes diplomájában is lakatos-hegesztő szakma volt beírva. Nemcsak beírva, hanem a gyakorlati oktatásokon Depü komájával hegesztették a
tyúkfarmra készült rácsos tyúkketreceket. Majd éjszaka nyers pityókával
szemükön próbáltak valamicskét aludni. Mert minden pontozásnál belelestek
a fénybe. De jó volt megtanulni Gagyi Jenő bácsi rajzóráján a boltívek szerkesztését is, mert a garázs ablakainál ez a tudás okvetlen kellett. Majd a Gauss féle geometria alkalmazása a bejárati kapu tervezésénél: - Jaj, ahol három
kör érinti egymást – nem várt válaszra a mérnöki végzettséggel rendelkező
munkaadójának arcára vastag meglepetés ült ki. – Maguk milyen iskolába
jártak? Szóval már korán meg kellett tapasztalnia, hogy a tudás hatalom és jó
lehetőség.
*
Egy borús reggelen két fiatal falubelije érkezett szállására. Éppen Zoli sógorával fogyasztották el a közeli ABC-ben vásárolt zacskós kakaós tejet és szeletelt párizsit, amikor Öcsi és Lóri megérkezett. Mert Józsi bácsi úgy döntött,
hogy kellene még munkaerő a garázs építésnél. Frissen végzett diákként ők is
szerencsét próbálni jöttek a magyar fővárosba. Mert őseik is a jobb megélhetésükért messzi helyeket felkerestek szekereikkel, termékeikkel. Szakmai
tudásuk, pénzkereseti igényük folytán bebarangolták a Kárpát-medence nagyvárosait, még ezen túl a román fővárost is. Ők is lehet, hogy ösztönszerűen,
de ezt tették. Kijöttek puszta kíváncsiságból. Hogy lám, hogy es lesz? Mert
ilyen a fajtájuk. Kíváncsi és merész…
*
Szép nyár volt. Eső alig esett. Nyugodtan dolgozhattak szinte mindennap.
Öcsiék Józsi bácsi kertjében egy sátorban húzták meg magukat az érett barackáldás alatt rogyadozó fák szomszédságában. Mellettük érett paradicsom
és paprika sor ágyások sorjáztak katonásan, bőséges adományaikkal örvendeztették meg mindennap az őket gondosan számba vevő gazdasszonyuk,
Magdi néni óvó tekintetét. Minden reggel-este. Szinte nélkül meg voltak
számlálva úgy a fák gyümölcsei, mint a vetemény darabjai. Ha hiány lépett
fel, akkor jött a számonkérés: - Legalább kérhetnétek, ha enni akartok! De
inkább nem kértek, mert egyszer hívták vacsorázni és jó székely szokásuk
szerint azt találták mondani, hogy: „Hát nem es tudjuk…”. Többször nem is
hívták. Mert ott ez a divat. Nem instálnak kétszer. Nem úgy, mint Székelyföldön, ahol Kővári László jó százötven éve azt találta írni, hogy: „A magyar
szívesen látja vendégét, de a székely szívességével megöli azt”. Mert itt valójában rád tukmálják a sok finomságot.
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*
Misi szinte minden nap munka után sietve kereste fel kis családját a kórházban. Be- vásárolt. Megvett minden apróságot, amire csak szükségük volt.
Hisz azért kért fizetetlen szabadságot munkahelyéről, hogy velük lehessen.
Hogy amire szükségük van, azt biztosítani tudja. Egyszer csak megtörtént,
amire nem számítottak. A gyermek rosszul lett. Súlyos hasmenéssel szállították át egy másik kórházba. Alapos vizsgálatnak vetették alá. Gyógyszer allergia miatt szinte kétszer elveszítették. Azt hitték elmegy az eszük, amire kiderült az oka. De az is, hogy születésétől szívproblémái is vannak. Akkor döntöttek úgy, miután felerősödik, hogy átszállítják az Országos Kardiológiai
intézetbe. Ott alá kellett írni. Hogy a felelősség őket terheli. Aláírtak, csak
hogy meggyógyulhasson gyermekük. Nagyon nehéz volt. Túlélték. Mert ők
is, mint őseik túlélők. Mert „aki mer, az nyer”. És nyertek. A gyermek meggyógyult. A sok bánat, keserűség, vívódás, nehézség lassan eltűnt a feledés
homályában, hogy később sok idő múltán kellemes emlékként jelenjen meg
mindenikünk emlékezetében. Mert székely-magyarként, az Isten által génjeikben kódolt tulajdonságként már évezredeken át megtanulták, hogy a keserű
íz, ami torkukat marcangolja, hogy válik idővel egyre édesebbé. Mert az idő
mindenre orvosság. A legjobb gyógyszer. Minden sebet, fájdalmat begyógyít.
Csak türelmesen ki kell várni.
A rossz emlékek elhalványulnak, az apró örömök, mint éltető forrás buborékjai felbugyognak a felszínre. Csak ezeket visszük át az örökkévalóságba.
Mihály Tibor

Dédszüleink öröksége
avagy fűben-fában orvosság
Modern 21. század ide vagy oda, a betegség régen is, most is bárhol és bármikor felüti a fejét, sokszor a legváratlanabb helyzetben is. Így van ez manapság, s így volt ez hajdanán. Sokat meséltek dédszüleim arról, melyik gyógynövény és haszonnövény mire való, hogyan használták és fogyasztották régen. Bizony nem kellett minden nyavalyával az orvoshoz menni, sokszor
elegendő volt a házi patika.
A húszas évek előtt rendes orvosi ellátás még nem volt, mint ahogy
gyógyszerek sem, vagy csak hellyel-közzel, a szegény emberek mégis gyógyították magukat. A falusi parasztember a kertjéből gyógyult, s manapság is
egyre elterjedtebb ez a módszer. Megfogadva elődeim tanácsait, nem is kerül
sokba, mindössze egy kis erőfeszítésbe, s később megtérül a gondoskodás.
Nagyanyáim fő tápláléka a bab volt, de a krumpli és a káposztafélék sem
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hiányozhattak. Maguk gyalulták otthon a káposztát, s taposták be hordóba. A
savanyú káposzta nemcsak a levest sűrítette, de a vastagbél normális működését is támogatta. Gazdag C-vitaminforrás volt mindenki számára, s egy fazék
káposztás paszuly egy hétig is eltartott. Olykor megspékelték lilahagymával,
ezzel pótolták a C-vitamint, s a savanyúságot.
Az asztalra mindig került kukorica, diós és mákos metélt. Reggelire
hagymás zsíros kenyeret ettek, amit megszórtak pirospaprikával. A férfiaknak
szalonnát csomagoltak tízórásira és uzsonnára, ez bőven pótolta az energiát,
hiszen tápláló, és tisztítja a vért. Régen a szegény embernek bizony nem telt
édességre, nem is volt nagy kínálat, így cukros sem volt nagyon senki, sem
pedig elhízott. Dédnagyanyám elmondása szerint az állatok a legjobb mesterek, hiszen nekik sem tanítják, melyik növény mérgező, mégis ösztönösen
tudják, mi nem jó nekik, és azt nem eszik meg. Megtalálják viszont azokat a
növényeket, melyek karbantartják a bélműködésüket. Így tesznek a kutyák is.
Gyomorpanasz esetén füvet keresnek.
Csontritkulás ellen mákkal védekeztek annak idején. Régen otthon is termesztették, nem csupán mákos gubát fogyasztottak, de mákos tészta és mákos
kalács is sült bőven. Egyesek szerint aminosavakat is tartalmaz, de fékezi a
csontok leépülését és lassítja az öregedést. Leviszi a magas vérnyomást, megelőzi az embóliát és a trombózist. Normalizálja a vér koleszterinszintjét, miközben fokozza a szervezet védekező mechanizmusát. Frontváltozásnál
görcsoldásra is használták. A mák köztudottan növeli a szellemi teljesítőképességet, jótékony a sebgyógyulásra. Rendszeres fogyasztásnál gyógyító hatása hosszabb távú. Akár hosszútávon is fogyasztható. Tárolása egyszerű:
ledarálva dunsztosüvegben tárolható. Cukorral és mézzel lehet édesíteni.
Nyersen is nagyon finom, mikor a mák fejét kiürítve beleszórjuk a szánkba és
megrágjuk.
Másik hasznos fegyver a betegségek megelőzésére a cékla, mely magas
vastartalma miatt igazi csodaszer. Mindennapos élelemnek számított akár
nyersen fogyasztva, akár főve. Manapság a nyers céklalevet daganatos megbetegedések megelőzésére javasolják magas nyomelem tartalma miatt. Fokozza a szervezet védekezőképességét. Káliumot és foszfort is tartalmaz.
Dédnagymamám a várandós asszonyoknak nyersen kínálta, hiszen segítette a
vérképzést és vérzéscsillapító gyanánt is. A cékla javítja az emésztést és az
idegműködést is.
Nem hiányozhatott egyetlen háztartásból sem a vöröshagyma és a fokhagyma sem. Tisztítja a vért, eltávolítja a szervezetben felhalmozódott mérgező- és
salakanyagokat. Erősíti és ellenállóvá teszi az immunrendszert. Leggyakrabban
nyers formában fogyasztották a szalonna vagy zsíros kenyér mellé.
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Legalább ennyire fontosak a hüvelyesek, a bab, borsó és lencse. Minden
héten volt bableves valamilyen formában. A hüvelyesek serkentik az anyagcserét, így gyakran fogyasztották azok, akiknek szorulásuk volt. Bár puffadást
okozott, mégis segíti a vese- és szívműködést is. A lencse könnyebben
emészthető, nem puffasztó, mint a bab, a benne lévő szénhidrát lassan szívódik fel.
A falusi emberek udvarának mindegyikén megtalálható egy-egy diófa, ez
is nagyon hasznos. A dió külsőleg az agyra hasonlít, s az öregek elmondása
szerint serkenti az agyműködést, az emésztést, és vértisztító hatása is van.
Leggyakrabban nyersen vagy sülve fogyasztottuk, de manapság leginkább
gyógyteaként használják, leszűrik a szárított diófalevelet, mely gyulladáscsökkentő hatású.
A sárgarépát azért etették velünk, hogy védjék a szemünket, de később kiderült, hogy a koleszterinszintet is szabályozza, mi persze gyerekként elhittük, hogy a sárgarépának köszönhetően tudunk fütyülni.
A kertekben a nagy lugasokon fürtökben lógtak a szőlőszemek. Pótolták
vele az édességet, lédús termése a vizet, de vértisztító és szíverősítő hatása is
köztudott volt. Mindig rám szóltak, hogy ne köpködjem ki a szőlő magját
sem, mert abban van a vitamin, így azt is bátran lenyeltem. A paradicsom is a
vér és szív tápláléka, így szezonális fogyasztása melegen ajánlott.
Végül egy számomra mindeddig ellenszenves növényről, a sóskáról teszek
említést. Dédszüleim és nagyszüleim közkedvelt étele volt a sóskaleves, aminek a szagától is rosszul voltam mindaddig, míg nyersen meg nem kóstoltam.
Enyhén savanykás íze kellemesen meglepett, s bár levesben nem, de nyersen
annál inkább fogyasztom. Magas C-vitamin tartalma és étvágygerjesztő hatása is van. Fehérjét és szénhidrátot is tartalmaz.
Utolsó jó tanács mindazoknak, akik eddig a csalánt irtották. Bár gyomnövényként ismert, számos bajra gyógyír. Teaként vértisztító, salaktalanító,
méregtelenítő növény, de köszvény és ízületi gyulladások esetén is alkalmazták. Beteg gyerekeknél lázcsillapításra is használták, de allergiás megbetegedéseknél is használták. Régen tejelválasztás céljából fogyasztották szoptatós
anyáknál. Ma már hajhullás megelőzésére is alkalmazzák. A lányok régen
csalánnal kergették el a fiúkat, akiknek a lábszáruk csupa piros duzzanattal
volt tele a csaláncsípéstől. Csak úgy zsiborgott a lábuk, de csak nevettek,
mondván, legalább nem lesznek reumásak.
Sorolhatnám még a csipkebogyótól fogva a vérehulló fecskefűig, de az
egy másik történet… Hogy miért is írtam ezekről az egyszerű és nagyszerű
dolgokról? Mert könnyen elérhetők, nálunk termők, s fontosnak tartom
az egészség megtartását, melynek előfeltétele az egészséges táplálkozás.
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A bableves és a fokhagymaleves egyáltalán nem ciki! Az uborka sem csak a
szem alatti karikákra jó…
Bár napjainkban egyre közkedveltebbek a mediterrán ételek, a tengeri herkentyűk, kagylók, rákfélék, miegymás, érdemes azonban megszívlelnünk
dédszüleink tanácsait, gazdálkodni, kevesebb húst fogyasztani, az egyszerűségre törekedni, hiszen jóval magasabb kort éltek meg, mint az őket követő
generáció. Én és szüleim is termesztünk a kertben sok fűszernövényt, de a
természet patikája is bőven rejt kincseket, amelyek meg felfedezésre várnak.
A bodzaszirup személyes kedvencem. Hiszem, hogy a felgyorsult világunk
megfordul, s visszatér mindenki a kistermelői gazdálkodáshoz, s nem szaporítja a multi cégek millióit, hanem saját maga termeli ki a petrezselyemgyökértől a csipkelekvárig az összes finomságot, s nem kívánkozik majd a déligyümölcsök után, hanem büszkén fogyasztja saját maga által kitermelt csodatinktúráit és lekvárait. Élnünk kell a természet adta lehetőségekkel! Elvégre
visszatérni a gyökereinkhez sosem késő, főleg, ha saját egészségünk a tét!
Mogyoródi Fanni

Dobozba zárva
Mint minden évben, úgy az idén sem maradhatott el a szokásos lomtalanítás,
amit szüleim kevésbé, én viszont annál jobban kedvelek. Ilyenkor mindig
rábukkanok a szüleim által elavulnak, már-már ócskának tekintett kacatokra,
melyek hiányos, netán használhatatlan formában hevernek egy-egy doboz
alján, kissé viseltesen, elnyűtten. Így fedeztem fel szüleim kiskori fényképeit,
melyek megfakultan, gyűrötten bújtak meg egy régi könyv lapjai között. Jót
nevettem rajtuk. Anyám holmi ismeretlenek között, szabálytalan frufruval,
sírásra görbülő szájjal, fodros ruhában, fehér csipkés zokniban és virágmintás
szandálban állt egy kerekasztal előtt, s szorongatta a babáját. Nem tudni, mi
baja lehetett, de mint később kiderült, nem szerette, ha fényképezték, irritálta
őt a vaku fénye, mely majd megvakította, mikor villant egyet, ráadásul nem is
akart a képen szerepelni, mert utált fényképezkedni. Így van ez mostanság is.
Szerinte rontja az összhatást, olykor még a fény is kivillan körülötte, vagy
éppen elmosódik. Nem igazán jó fényképalany. Apám viszont annál inkább.
Az ő régi fényképein szinte mindenütt örömittasan vigyorog, persze meztelen
babaként pózol, hiszen nem szégyenkezik. Kopaszon és foghíjasan is csodálatos, mint a legtöbb baba. Minek is a pelus? Ugyan minek? Csak rontaná a
képet… aztán előkerül egy ovis fotó, amelyiken egyik kezében a száját befogva kuncog, a másik kezével egy kisleány szoknyáját emeli, s érdeklődve
lesi, vajon mi van a szoknya alatt… na, ezek az igazán menő fotók, nem a mai
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megspékelt sztárfotók, melyeken kifogásolható és kétértelmű az illető neme
is. Bár apa haja kissé megritkult, mint ahogy a fogai is, mégis vonzó még
most is a lányok körében, hiszen a humora a régi, amivel igazán hódított a
lányoknál. Aztán előkerül egy újabb kép a metálkorszakból, melyen hosszú
sima haját lóbálja, vastag lánccal a nyakában… aztán anya próbabálja, melyen alig kivehető, ki kicsoda, olyan sokan vannak. Bezzeg manapság mindössze 10-15 gyerek díszeleg a csoportképen! Nagyot változott a világ. Színes zakók, fodros térd alatti ruhák, kunkori vagy feltupírozott haj, válltömés,
komor tekintet. Ez volt a 80-as évek divatja. S mi változott? Leginkább az
ember, az emberi magatartás, a belső szikra, az életöröm, a letisztultság. S ja?
A mobiltelefon. Régen nem eszközökön kommunikáltak és udvaroltak az
emberek, hanem valóságosan, kütyük nélkül. Életszerűbb életet éltek. Félő,
hogy ez hamarosan kiveszik az emberiségből. Szóval elő a színes zakókat és
irány a természet! Kalandra fel!
Mogyoródi Szabolcs

Kenderkötél, selyemszál
Írásom nagy része az ezerkilencszáz negyvenes években játszódik. Szereplői
valós személyek, nevezetesen a szüleim, nagyszüleim. A történeteket édesanyám meséi alapján jegyeztem le. Szeretnék örömet szerezni neki azzal,
hogy emlékeit papírra vetem, így örökítve át azt az utókornak, gyermekeimnek és unokáimnak. Szeretném, ha nyoma maradna, hogyan élt egy magyar
parasztcsalád az ezerkilencszázas évek derekán. Ezen kívül tisztelegni szeretnék az őseim előtt, nem volt könnyű életük. Meggyőződésem, hogy a múlt
megismerése fontos része a jelen megértésének, és az önismeretnek, de ahhoz, hogy magamat megismerjem, megértsem, reálisan értékeljem, vissza kell
nyúlnom a múltba. Meg kell ismernem az elődeimet a szokásokat, élethelyzeteket. Tudni szeretnék azokról az időkről, amikor én még nem voltam.
Gyerekkoromban keveset dicsértek. Biztos nem azért, mert nem szerettek,
vagy nem voltak büszkék rám, inkább nem volt ez még szokás annak idején.
A gyermek lelkének, önbizalmának, ápolása, szerintem ismeretlen fogalom
volt számukra.
Ettől függetlenül sok mindenért hálás vagyok a szüleimnek, jó példát mutattak nekem, és ez a legfontosabb. Van, amit elfogadtam, sőt büszke vagyok
rá. Például kódolták belém a becsületességet, a munkához való hozzáállást.
Alázattal, fáradhatatlanul dolgoztak világ életükben. Náluk nem volt divat a
fáradtság, betegség, lógás. A munka tisztelete alap volt számukra és ez fontos
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szerepet játszott az én életemben is. Ebből az örökségből sokat tudtam profitálni, és remélem ezt nekem is sikerült tovább örökítenem a fiaimba.
Mindig fontos volt nekik az, hogy mit szólnak majd mások, egy-egy tettükhöz, szavukhoz, viselkedésükhöz. Meggyőződésük volt, főleg anyámnak,
hogy hallgatni, tűrni kell, nem szabad vitatkozni! Az nem baj, ha nekünk
rossz, de ne bántsunk meg senkit azzal, hogy más a véleményünk. Hej, de
sokat hallottam, hogy nem szabad ellenkezni senkivel. Ha megbántanak, el
kell viselni!
Elültettek bennem, egy állandó megfelelni akarást, bizonyítási kényszert
feléjük és mások felé is, és sajnos ez generálta bennem a bizonytalanságot, a
kudarctól való örökös rettegést is. Ez az érzés a mai napig kísér, vagy inkább
kísért, de már nagyon sokat fejlődtem!
A történetek színhelye egy Hajdú-Bihar megyei akkor még falucska Komádi,
ami mára, már várossá nőtte ki magát. Elmúltam hatvanegy éves, rég elköltöztünk, de úgy érzem még ma is egy megmagyarázhatatlan kötelék fűz szülőfalumhoz, ahol gyermekkorom első hét évét töltöttem. Rövidke idő egy
ember életéből, mégis oly meghatározó. Tisztán emlékszem a szülőházunkra,
a kapu előtti padkára, ami egy sárból készült ülőalkalmatosság volt. Ide ültek
ki az asszonyok dolguk végeztével beszélgetni. Mint kisgyermek ott lábatlankodtam és füleltem a padkán pletykálkodó asszonyok körül. A beszélgető
társak mindig változtak, hol az egyik, hol a másik szomszédasszony jött a mi
padkánkra, vagy anyu ment valamelyikőjükhöz, persze mentem vele. A
pletyka tudjuk, szájról-szájra terjed. Négyszer, ötször is meghallgathattam
egy-egy történetet, ami nem lett volna baj, csak én nem tudtam elviselni, ha
az nem ugyanúgy hangzott el minden alkalommal. Az igazságérzetem nem
engedte, minduntalan belekotyogtam, vagy egyszerűen rászóltam a mellébeszélőre, hogy a másik kapuban, tegnap ezt másképp mondta.
Sokat alakított rajtam az a miliő, ahol, és ahogyan éltem és éltek körülöttem. Elbeszélésekből tudom, hogy kicsi gyermekkoromban én voltam a család kedvence, mindenki szeretett. Énekeltem, táncoltam, főleg mikor anyám
nagynénje galambos pénzt, az akkori tíz filléreseket szórt elém a földre. Cserfes, öntudatos emberkeként könyveltek el. Mindig kimondtam, amit gondoltam, nem ritkán okozva ezzel kellemetlen pillanatokat szüleimnek. Tévé nem
lévén, a gyerekek, a felnőttek meséin, beszélgetésein csüngtek. Én is ittam
minden szavukat. Az ilyen kihallgatott társalgások során, a másokról alkotott
negatív véleményeiket, megítéléseiket is bevéstem, és másnap boldogan meséltem az óvodában a dadusoknak, óvó néniknek, akik imádattal hallgatták az
olykor szaftos sztorikat.
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Fel tudom idézni a ház egyetlen szobájának berendezését is. A búbos kemencét, aminek az ajtaja és egyik oldala a konyhában volt, a másik oldala a szobában, így mindkét helyiséget fűtötte, körülötte a padkát, a belső sarokban a
sutot. Közvetlen a kemence mellett nagyapám ágyát, folytatásában a nővéremét. Tovább haladva a két kis ablakot, melyek az utcára nyíltak, közöttük a
kanapét, azelőtt az asztalt. A sarokban a kaszlit, ami talán a mai komód elődje
lehetett. Sötét barna, három fiókos, fehér gomb fogóval. Ez a bútordarab, az
apai nagyanyámé volt, mára már több mint százéves lenne. Megőriztük, mert
lelke van, elemeiből falikép készült, és nagyobbik fiamnál él tovább. Újabb
ablak, de ez már az udvarra néz. Apámék ágya is előttem van, mellette az én
kiságyam. Így nem volt nehéz, akár éjszaka is eleget tenniük a kérésemnek,
„rengessél” (ringass)! Reggelente átkéredzkedtem az ő ágyukba, és „adjatok
egy kis segghelyet” felkiáltással befészkelődtem közéjük. Az ágy végében egy
kétajtós, diófából készült sifon áll, majd a lavór állvány, alatta a báldog, vagyis
alumínium kanna, melynek a födőjéből ihatott, bárki, aki szomjas volt. A konyhában a bejárati ajtó mögött szennyesláda, kamra ajtó, konyhaszekrény, csikós
spór, ami egy kályha volt, főzésre, sütésre, melegítésre is szolgált. Itt éltünk
öten. Apai nagyapám, a szüleim, nővérem és én.
Kezdődjön hát anyukám keserédes élettörténete, sok helyen a saját szavait
idézve. Először azonban mégis apámról egy pár szót. Apámról, aki már több,
mint húsz éve nincs velem, akinél életében mindig éreztem, hogy rám figyel,
figyel rám, érdekli a sorsom, a lelkem, az érzéseim, az életem. Tudom, hogy
az idő megszépíti az emlékeket, de neki valóban elhittem, hogy félt, hogy
szeret. Igen, azt hiszem szeretetből és féltésből szabott határok közt nevelkedtem. Egyetlen szavából, nézéséből tudtam mire gondol. Ő volt számomra a
biztonság, még, ha korlátokat szabott is. Ettől viszont pontosan tudtam mettől
meddig mehetek el. Persze én is megpróbáltam ezeket a határokat feszegetni,
leginkább gondolatban. Mindig tudtam hol van a netovább. Ő megmondta, én
meg betartottam. Hogy félelemből, tiszteletből, szeretetből, vagy nem akartam, hogy csalódjon bennem, máig se tudom. Nem mindig értettem, mit miért
kell úgy tennem, ahogy ő kívánja. Honnan tudhatná, hogy nekem mi a jó? –
gondoltam ezt kamasz és fiatal felnőttfejjel. Pedig tudta, de erre csak akkor
jöttem rá, mikor már saját gyermekeim lettek. Az is lehet, hogy félt? Féltette a
saját imázsát, ami mindig is fontos volt neki? Tartott attól, mit szólnak majd
az emberek, ha én, az ő produktuma nem az általa és a társadalmi megítélésnek megfelelő úton haladok, nem aszerint cselekszem, vagy nem követem a
szokásokat?
Minden, amit csinált, sziklaszilárd, időtálló volt. Gyakran hallottam, hogy
amit ő megcsinált, az meg volt csinálva becsületesen! Vajon ő tudta ezt, vagy
csinálta zsigerből, mert otthon ő is ezt látta? Vajon hány generáción keresztül
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hurcoljuk magunkban ezeket a beidegződéseket? Bennem is megvan ez? S, ha
igen, mit adtam át én a gyerekeimnek ebből, mit visznek tovább belőlem,
miattam?
Ha valami apámnak nem tetszőt csináltam csak annyit mondott: Köszönöm kislyányom! Nem is kellett több. Ez jobban fájt, mintha pofon vágott
volna. Tíz éves lehettem, amikor már tevékenyen ki kellett vennem a részem
a házimunkákból. Néha már főztem is, lebbencslevest vagy paprikás krumplit.
Mostam is, kézzel, először csak a saját apró holmimat, bugyit, zoknit, kombinét, később mosógéppel az udvaron a család összes szennyesét. A hétvégi
takarítás is az enyém volt.
Nagyon szerettem. Tisztán emlékszem az arcára, mosolyára, hangjára, az
illatára, mely az izzadság és a lábszag savanyú keveréke meg a gázolaj jellegzetes szaga volt. Leveteti velem a kapcáját, ami nedves és büdös, a lába pedig
kiázott az izzadságtól. A hátán az ing, szinte kemény a verejtékből kicsapódott sótól. A konyhában ég a lámpa. Anyukám megfürdet a lavórban, tisztába
öltöztet és én várom apámat, aki úgy, ahogy volt, olajosan büdösen, az ölébe
ültet és énekelni kezdtünk. A Mikor Rúzsa Sándor… és az A faluba van egy
asszony… voltak a kedvenceink, ezeket szinte minden este elénekeltük. Rövidke nótázás után ő tett be a kiságyamba. Egyik ilyen este közölte velem,
holnaptól magáznom kell őket. Nagyon büszkének, nagylánynak éreztem
magam. Lehettem talán négyéves. Attól a pillanattól kezdve magázom a szüleimet. Érdekes, hogy anyukám, tőle sokkal fiatalabb embereket kér fel a
tegeződésre, de nekem még sose mondta, hogy tegezzem. Egyszer, tizenéves
korom végén, kiprovokáltam, hogy engedje meg. Belement a játékba, de nekem már nem állt a számra.
Ha valakire, apámra nagyon illik, hogy nótáskedvű volt. Szinte hallom a
hangját, ahogy énekel bele az éjszakába, mikor névestéről mentünk hazafelé.
Anyám méterekkel előttünk, mi apámmal hátul, kissé lemaradva. Fogta a
kezem, azt éreztem, hogy szomorú, vagy csak az ittas emberek mérhetetlen
önsajnálata ömlött ki a száján, miközben a Gyere Bodri kutyámat énekelte?
A másik nóta, amiről soha nem mondta, hogy nekem szól, az is lehet, hogy
csak én gondolom, de mindig abban a hitben éltem, hogy így mondja el: szeret. Ez pedig a Van, aki vár, ha haza mész…
Felnőttként találkoztam Babits Mihály örökérvényű gondolatával, miszerint
„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
A mi lelkünk is gyakran összeért egy-egy dal, kapcsán. Kamasz lányként,
mikor már megcsapott a szerelem lángja, és az éppen aktuális kapcsolatról
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hittem azt, hogy örökké fog tartani, felfogtam milyen lehet elveszíteni azt,
akit a világon mindenkinél jobban szeretünk, ő olyan átéléssel énekelte nekem a János vitézből Bagó dalát, hogy azt nem lehetett sírás nélkül végig
hallgatni. Nagyon megérintett. A mai napig apám jut eszembe, ha meghallom.
Azt hiszem, ő a nótákon keresztül tudott kommunikálni, érzéseket megfogalmazni, mert sajnos a beszélgetés a mi családunkban, főleg a lelkizés nem
volt divat. A szülei iránti szeretetét vélem felfedezni a Galambszívet örököltemben, és végtelen bűntudatát, bűnbánatát és az anyám iránti szerelmét a
Bíró uram, bíró uramban, vagy a Van egy szőke asszonyban.
Nem hiszem, hogy élete során sokszor mondta volna ki, amire minden nő
annyira vágyakozik, azt a bűvös szót, szeretlek, de a tettei, s a nóta beszélt
helyette. Úgy gondolom, mélyégesen bánta a múltat, azt a nyolc évet, amire
majd anyukám életmeséjében kitérek. Örülök, hogy akkor régen, még ha
megkésve is, úgy döntött, hogy a szerelmét, első gyermekét a nővéremet, a
családot választja. Ezt nem lehetett kis dolog felvállalni abban az időben.
Történetemből később kiderül miért! Meg különben akkor én, a kicsi, aki
tizenhárom év múlva született, sem lehetnék ma itt.
Kapcsolatunk milyenségét, nem tudom megfogalmazni. Az érzéseimet a
tisztelet, a szeretet és félelem keveréke határozta meg, és ezek az érzések,
különböző élethelyzetekben versenyt futottak egymással. Apám elvesztését
sokáig tartott feldolgoznom. Kétezer november elsején, Halottak napja éjjelén
hagyott itt. Két nappal a halála előtt orvost kellett hívni hozzá, aki kórházba
akarta küldeni, de apám nem egyezett bele. Miközben kikísértem elmondta,
hogy nem tudja megmondani, mennyi ideje van még hátra a papának. Lehet,
hogy két óra, lehet, hogy két nap, de készüljünk fel, mert itt a vége. Igen,
tudtuk, tudtam, de ezt hallani… szóval kikísértem, bementem, mosolyogva
leültem az ágya mellé. Kinyújtotta a kezét… nem beszéltünk, csak néztük
egymást, és fogtuk egymás kezét… gondolatban mondtam el neki, elengedem, menjen, ha mennie kell, míg még méltósággal megteheti, hisz ez volt a
vágya. Nyugodt volt, tán még mosolygott is. Becsukta a szemeit, elpihent.
Hazamentünk. Halottak napja lévén gyertyát gyújtottunk többi halottunkért és
mi is nyugovóra tértünk. El is aludtunk, s majd úgy tizenegy óra körül felriadva láttam, hogy a gyertyákat égve felejtettem. Elfújtam őket, visszafeküdtem. Szinte abban a pillanatban megszólalt a telefon. Anyám volt. Csak annyit
mondott – gyertek! Nem kérdeztem semmit, tudtam miért! Mikor felidézem
azt az estét, mindig úgy érzem, mintha a lángok kihunyásával egyidőben
hunyt volna ki az ő életének lángja is.
Félek a haláltól. A hozzám közel állókétól is, és a sajátomtól is. Nem az
elmúlás pillanatától, hanem az odáig vezető úttól, vagy talán az öregedéstől, a
feleslegessé válástól félünk? Vajon, ha megöregszem, felesleges leszek?
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Egyelőre csak remélni tudom, hogy nem! Mint utaltam rá, apám is mindig azt
mondta, arra vágyik, hogy este elalszik és reggel nem ébred fel. Hálás vagyok
a Gondviselésnek, hogy Neki ez megadatott. Ő is, én is, és mindenki a világon a kegyes halálról álmodozik. Mindenki tudja, hogy be fog következni, de
szeretnénk, hogy ne kiszolgáltatottan, ne egyedüllétben, magatehetetlenül
érkezzen el az utolsó pillanat, hogy meg tudjuk őrizni méltóságunkat. Hiszek
abban, hogy mindenki olyan véget kap, amilyet érdemel, ahogy élt.
Nekrológját én írtam.
Szabó Sándor 1924. május 24-én született Komádiban.
Édesanyja Tarsoly Juliánna, apja Szabó Mihály. Az akkori szokásoknak
megfelelően, az általános iskola elvégzése után azonnal dolgozni kezdett.
Dolgozott a téglagyárban, vályogot vetett, Tsz tag volt, szántott, vetett,
aratott. Majd traktoros iskolái elvégzése után növényvédelmi területen
helyezkedett el. Maximálisan helytállva, becsülettel dolgozva.
54 évnyi boldog együttlétben élt hites feleségével Zs. Nagy Erzsébettel.
Házasságukból két lányuk született Lenke és Erzsébet. Igyekeztek őket
szeretetben, békességben, felnevelni, taníttatni.
1968-ban költöztek Szigethalomra. Nagy örömmel fogadta 4 fiú unokáját.
Mindig örömmel töltötte el, ha együtt volt a család. Munkáját nyugdíjig
lelkiismerettel, becsülettel végezte, munkatársai szerették, tisztelték.
Nyugdíjas éveit, míg egészsége engedte, a kertészkedés töltötte ki. Imádott szőlőjében tevékenykedni, s élvezni saját termesztésű borocskáját is.
1986 óta a szigethalomi Nyugdíjasok Baráti körének tagja volt. Emberszerető közvetlen természete miatt, a klub tagjai nagyon szerették, mindig
számítottak rá. Meghatározó volt felszabadult vidámsága, nótáskedve. Jól
érezte magát a barátok között, de sajnos 3 éve betegsége már megakadályozta abban, hogy eljárjon az összejövetelekre, kirándulásokra. Feleségét azért mindig küldte, menjen nyugodtan, s izgatottan várta a beszámolót a többiekről, az eseményekről.
Betegségét nagy alázattal, türelemmel viselte. A legnagyobb megpróbáltatások közepette is őszinte emberséggel fogadta el a megváltoztathatatlan tényt.
Így távozott el közülünk, akit szerettünk, és akinek hiánya pótolhatatlan.
Nehezen engedtem el. Három-négy évig nem tudtam sírás nélkül beszélni
róla, vagy meghallgatni egy-egy nótáját. Ma sincs nap, hogy ne gondolnék rá. Milyen büszke lenne az unokáira, és mennyire imádná a dédunokákat. Nyugodjon békében!
Édesanyám keserédes élettörténetét, idestova négy éve gyűjtögetem.
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Nagyon szegény család harmadik gyerekeként született 1925.09.26-án.
Apja, Zs. Nagy József foltozó suszter volt. Nem cipész, mert a mestere nem
jött haza a háborúból és ő nem tudott levizsgázni, a szakmából, így nem volt
papírja. A megjavított cipőket anyám vitte haza a tulajdonosoknak, fizetségként ennivalót, babot, szalonnát kapott, de volt, aki fizetett is pár fillért. Ez
volt a suszter pénz, amit megkaphatott.
Nagyanyám, Aszalós Anna 1903-ban született.
„Tésztagyúró asszony vót egy zsidó családnál. A filagória alatt gyúrt, nem
a házban. Kísőbb ű is napszámos lett, hathónaposra vitték. Tavasztúl őszig
oda vót. Rebeka nagyanyám vigyázott rám! Öt gyereket szült, mindet otthon.
Bábára nem vót píz. Így jöttek sorba: Irma, Margit, mind a kettő meghalt még
pici korában, mer anyámnak nem vót elíg, a teje! Ami vót is, olyan színű vót,
mint a kík víz”. Én a harmadik vótam. Nagyanyám, úgy hítták Kovács Rebeka azt mondta, hogy – ezt a kis göndört nem hagyjuk! – oszt azonnal tehéntejre tett. Összespórolgatta a kis pízt, így vett nekem 2-3 deci, vagy lehet, hogy
egy fél liter tejet, oszt azzal etetett. Megrágták a kenyeret egy kis cukorral,
gyócsba köptík, belegöngyöltík, oszt azt nyomták a gyerek szájába, az vót a
cumi. Aztán jött egy fiúgyerek Józsep, aki szintén meghalt, és a vígin, ezerkilencszáz harmincötben Annus. Rebeka nagyanyám, űtet is megmentette, így
maradtunk, ketten. Én, meg Annus nénéd.”
Tanulmányaimból tudom, hogy akkoriban nagy volt a csecsemőhalálozás,
és nemcsak a szülésből adódóan, hanem különböző betegségekből adódóan is.
De lehet, hogy voltak olyanok is, akik éhen haltak?
Nanám, mert én így szólítottam, hosszú életű volt. 1989-ben halt meg.
Anyám, általános iskoláit 1932 őszétől 1936 tavaszáig, mind a négy és fél
évet, Komádiban végezte. Egy fejre való kendőbe kötve vitte palatábláját. A
készlethez tartozott még egy Ábécés könyv, amiben a matematika is benne
volt, valamint egy darab rongy, és egy íróka. Gondolom ez volt a palavessző.
Ennyi volt az iskolai felszerelés. Nem tizenöt kiló, mint manapság. Jól tanult,
tanárai szerették, már másodikos korában verset szavaltattak vele, fellépett a
március tizenötödikei ünnepségen. Az akkor mondott versére még ma is emlékszik. Petőfi Sándor: A márciusi ifjak. Emlékei szerint mezítláb, bugyi nélkül állt az emelvényen, úgy szavalt.
„Az ötödik osztályt kezdtem vóna, mikor Rebeka nagyanyám azt mondta:
- a nevedet le tudod írni, a pízt meg tudod számolni, itt az ideje, hogy
elmennyél, dógozni! A fizetségem éted-béred vót, ami azt jelentette, hogy
ennivalót meg ruhát kaptam a munkámír. Kapitány úréknál dógoztam egy
nagy házba. Csak a portörlés vót a dógom. Hát, kicsi vótam, másra nem
vótam jó! Utána, olyan tizenkét éves korom körül, egy zsidó családhoz kerültem, ahol az öregnaccságát kellett ellátni. Cukorbeteg vót, felhúzták az órát,
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oszt amikor az jelzett az ennivalót falatokra vágva meg kellett etetni. Szalonna mindig vót! Egyéb munkát itt sem kellett vígezni. Szeretett ez a család.
Évekig szógáltam náluk.
Szíp hosszú hajam vót. Mindig a fiatal naccságos asszony fonta be.
Szallagot is kötött bele. Ha jött valaki a házhoz, úgy mutattak be, hogy a mi
lyányunk, és úgy is bántak velem. Etettek, ruháztak, velük ehettem bent a
házban, mintha a családhoz tartoztam vóna. Két fiuk vót, azok napközben a
szatócsbótban dógoztak. Vót ott minden, de nem vittek sokat az emberek, hát
szegínysíg vót. A petróleumból, csak két-három decit, a lisztbűl, cukorbúl
húsz-harminc dekát a házi szappant meg dróttal vágták darabokra, annyit,
amennyit a vevő kírt.
Negyvennígyben az ápilisi nagyvásárkor a zsidókra sárga csillagot tűztek.
A nagyccságáék is, mintha érezték volna, szabadulni kezdtek mindenüktűl.
Nekem is a derekamra tekertek több lepedőt, a lábomra annyi zoknit húztak,
amennyi csak ráfért. Mondták, hogy vigyem haza! Igen ám, de jött a
kokastollas, visszafordított, oszt mindent elvett tűlem. Végül elhurcolták az
egísz családot. A szőlőskert előtt az árokparton gyűjtötték űket. Itt még meglátogattam űket, diós csigát meg zserbót vittem nekik. Innen Nagyváradra
szállították az embereket, ahuvá egyszer gyalog, a vasúti stekken is utánuk
mentem többedmagammal. Nagyváradra egyébként feketézni is átjárunk.
Lisztér, olajér, disznóvágás után kis hurkáér, kolbászér ruhákat vettünk.
Az öreg naccságos úr, és a felesíge sose került haza, de a fiúk, Laci meg
Karcsi azok igen. Újra kinyitották a szatócsbótot, ahuva egyszer egy héten
eljártam takarítni. Közbe pesztra is vótam, vigyáztam egy kisfiúra, Bandikának hítták, aki a helybeli papék gyereke vót. Abban az időben nem vót ám
ritka, hogy megszólaltak a szirénák, oszt futni kellett le az óvóhelyre, de egy
ilyen alkalommal a nagytiszteletes asszony, a papné éngem haza zavart, nem
törődött az a veszéllyel. Máskor meg nem engedett be a házba mikor ettek.
Krumplis tíszta vót a vacsora. Egy másik szógáló, a Juliska, meglátta, hogy az
én tísztámra a krumpli főzővizibűl, azzal a sűrű aljával locsolta meg, nem
zsírral, mint az övékét. Otthon elpanaszkodtam Rebeka nagyanyámnak, na, az
soha többet nem engedett ehhez a családhoz. Dógozni viszont muszáj vót,
ezért eljártunk a fődekre. Reggel hat órakor vót a gyülekező. Ha valaki kísett,
a pallér az napra hazakűtte, nem dógozhatott, így pízhez se jutott. Amikor
Tóth Erzsivel együtt dógoztunk, aki kísőbb a nászasszonyom lett, én csak
hatvan fillér fizetést kaptam, mer kicsi vótam, alacsony, ű meg nyócvanat,
mer nagyobb vót. Vót, hogy tavasztól őszig, egy fél évre is elszegődtem Dobaiba kapálni, fődet művelni, de dógoztam juhtúró gyárban, meg a Komádi
kendergyárban is.”
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Apám negyvenöt őszén kezdett udvarolni anyámnak. Levente volt. Minden olyan tizenkét és huszonegy éves kor közötti fiút, aki már nem járt iskolába, a mozgalomban való részvételre köteleztek. Kimondottan a fiúk katonai
szolgálatra való felkészítése volt a feladatuk. Szigorúság, katonás fegyelem
jellemezte, ezért a leventemozgalom nem volt túl népszerű a fiatalok körében.
Azok közül, akiket negyvennégyben a második világháborúban frontszolgálatra köteleztek sokan meghaltak. Mások hadifogságba estek. Valószínűleg
apám ez elől szökött meg. Bevonuláskor elvették tőlük a cipőt, nadrágot, kabátot, csak a gatya és az ing maradhatott rajtuk. A kincstári gúnyát este le
kellett tenni, de ő, az egyik barátjával, még így is vállalta, hogy angolosan
távozik. Mezítláb, egy ingben-gatyában szöktek haza a faluba. Mivel nagyapám suszter volt, felkeresték, hogy készítsen nekik valami lábbelit. Anyám
éppen tésztát nyújtott, mikor a fiatal emberek megérkeztek a házhoz. Ügyelt
arra, hogy kellőképpen ringjon a csípője sodrás közben, így kellette magát.
Ekkor vetett szemet rá az én apám. Barátjának a kedvese a szomszéd házban
lakott, így a két jó barát együtt járt a lányokhoz. Többedik látogatás után,
nagyapám intett a szemével anyámnak, hogy rendben van, ki kísérheti a fiatalembert. Ő ezt boldogan, megtette, mert neki is tetszett a dús fekete hajú kék
szemű fiatalember. Beszélgettek erről-arról, és megkezdődött az udvarlás,
ami két évig tartott. Közben, főleg a téli időszakban eljártak a cuháréba. Az
olyan volt, mint manapság a házibuli. A fiatalság már akkor sem fért a bőrébe, a fiú a lányt kereste, a lány a fiút akarta, de ennek szabályai voltak, nem
lehetett csak úgy ismerkedni. A legények megkörnyékeztek egy-egy szegényebb családot, akik némi természetbeni juttatás fejében egy estére átadták az
otthonukat a fiataloknak. Ilyenkor a legények kipakolták a házat, vagyis a
lakószobát, hogy legyen tér a tánchoz, aztán hoztak, ki fát, ki szalmát, esetleg
kukoricaszárat, jól befűtöttek a kemencébe, és jöhetett az ifjúság. Aki a
cuháréba jött, az hozott magával egy kis enni-innivalót is. A lányok fánkot,
fonott kalácsot, pogácsát, a legények bort vagy pálinkát, és mindig került egy
harmonikás vagy citerás is, aki húzta a talpalávalót. Máris adott volt az alkalom az ismerkedésre. Ezen kívül divat volt még esténként a tanyázás is.
Ilyenkor hímeztek, kukoricát morzsoltak, tollat fosztottak attól függően, hogy
az adott házigazdának mire volt szüksége. Csak úgy, mint a cuháréknál, mindig másnál jöttek össze az emberek. Ha nem volt munka, a férfiak kártyáztak,
dóznijukból töltötték dohánnyal cigarettájukat, az asszonyok kenderből fontak, az öregebbek a kemencepadkán üldögéltek pipáztak, bagót rágtak, köpködtek, beszélgettek, meséltek, énekeltek. A fiatalabb lányok a szoba hátsó
részébe tömörültek. Legtöbbször fontak, sietve, mert tudták, hogy a legények
az állatok etetése, itatása és istálló takarítás után érkeznek. Később nótázásra
és különböző játékokra került sor. Például, ha a lány leejtette az orsóját a
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legény felkapta és csak csókért adta vissza. Citeraszó mellett sokszor táncra is
kerekedtek. Sokáig azonban nem maradhattak, mert, ha gazdasszony elkezdett pakolni, vagy sepregetni egyszerre távozniuk kellett. Később a megfont
fonalból a férfiaknak alsó neműt, az asszonyoknak alsó szoknyát és a háztartásba való textíliákat szőttek.
Anyukám szép lány volt, ezt fényképek bizonyítják. Nem csoda, hogy
apám beleszeretett. Ez az érzés kölcsönös volt. Rengeteget sétáltak, beszélgettek, moziba jártak. Fiatalok voltak, fülig szerelmesek, ebből egyenesen következett, hogy egyszer csak engedtek vágyaiknak, s végül egy Körös-parti
csőszkunyhóban beteljesedett a szerelem, melynek meg is lett a következménye, anyukám áldott állapotba került. Pedig jobban illene ide a terhes szó, és
most nem a gyermek terhére gondolok. A tisztesség úgy kívánta volna, hogy
azonnal összekössék életüket, de nem, házasságról nem esett szó. A teher
pedig, amivel anyunak szembesülni kellett a szülei, a falu szája, a megvető
pillantások. Az állapotát nem lehetett sokáig titkolni, és ő nem is akarta. Lány
fejjel is felvállalta, hogy megesett, ráadásul úgy, hogy a tettes mosta kezeit. A
kapcsolatnak vége lett. Átmenetileg… Negyvenhét május hetedikén megszületett a nővérem.
Eközben apámra rászállt egy gazdagabb nő. Anyám elbeszélései alapján
tudom, hogy a földeket kellett összeházasítani, a fiatalok érzései mit sem
számítottak. Így aztán apám szülői nyomásra, ezt a másik nőt vette feleségül.
A két asszony ismerte egymást, de nem volt harag közöttük. Még azt is
megbeszélték, hogy apám jobban szeretett olvasni, például a nászéjszakán,
mint házastársi kötelességének eleget tenni. Hét hónapig tartott ez a házasság,
de arra pont elég volt, hogy ott is megfoganjon egy új élet. Úgy látszik apámnak az olvasás mellett azért mégis voltak más igényei is. Úgy tartotta, hogy
nem azért fekszik a kecske a káposzta mellett, hogy szagolja! Mire megszületett a kislányuk már el is váltak. Szóval van egy mostohanővérem is.
Mint már írtam, a Zs. Nagy család Komádiban lakott egy pici házban.
Anyám, a nővéremmel nem mehetett haza, mert nem volt hely. A nagynénje
engedte őket magához. A megélhetésért keményen meg kellett küzdeni főleg,
mikor már egy kisgyerek eltartása is indokolta ezt. Munkalehetőségként a
napszámba járás volt adott. Míg anyu dolgozott, anyu húga vigyázott a testvéremre. Ha enni kért, inni kapott, ha bekakilt, a kertvégi patakban mosta le a
fenekét. Anyunak később sikerült a Kendergyárban munkát kapnia. 5 és fél
évet húzott le itt. Apám közben élte világát. Eljárt a barátaival, szórakozott,
látszólag mit sem törődve egyik asszonnyal sem. Előfordult, hogy anyu az
egyik oldalon sétált a nővéremmel, apu a másikon a barátokkal és úgy mutatta
gyermekének, hogy – ott megy az apád!
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Időközben anyai nagyapám, rokkantsága révén, kapott egy másik kis házat, amit az akkori építkezési szokásoknak megfelelően, vályogból toldozottfoltozott, sárral tapasztott. Hatan laktak egy szobában, mely döngölt földes
volt, és néha marhaszaros agyaggal mázolták fel. Ide már anyu is haza költözhetett akkor még egyetlen gyermekével. Egy szalmazsákon kaptak helyet
a kemence mellett. Az öröm nem tartott sokáig, mert a húgának komoly udvarlója akadt és nagyon el akarta már venni, ami azt jelentette, hogy ő is odaköltözik. Egy véletlen kihallgatott beszélgetésből tudta meg anyám, hogy nem
nézték már jó szemmel őt és a gyereket ebben a házban.
Innen járt el dolgozni az említett nagyon-nagyon poros, koszos Kendergyárba. Történt egyszer, hogy egy biciklis ifjú várta a gyár kapujában. Az
apám. Úgy látszik, megszólalt a lelkiismerete, győzött a szerelem! Útjuk a
Körös partra vitte őket. Egy leterített kabáton üldögélve romantikáztak. Talán
a jövőt tervezgették? Hét évig, ment ez így. Együtt, mégis külön. Apu mindennel ellátta őket. Vitt szalmát, krumplit, búzát, disznótorost, csak éppen
nem éltek együtt. Ebben a bizonyos Kendergyárban dolgozott apám nővére is.
Ő tilolt, anyu seperte a töreket. Egyre győzködte anyámat, hogy vegye elő a
jobbik eszét, az öccse igazán szereti, csak őt akarja, költözzenek össze. Apámék jobb módban éltek, nagyobb házban. A szülei és nővérei nem rajongtak
az ötletért. Anyu végül mégis beadta a derekát. Egy nagyon hideg februári
estén a megbeszéltek szerint, az ablak külső szárnyát nyitva hagyta, csak a
belsőt csukta be kilincsre. A család nyugovóra tért.
„Eccer kopogtak a belső szárnyon. Apád jött szekéren a barátjával, meg az
egyik unokatestvírivel. Beengedtem űket. – Jó estét! Jöttem a lyányér meg a
gyerekír! Kezet fogott nagyapáddal, mindenkit megcsókolt, éngem, anyámat,
Annust is, a nővéredet is megölelte, és azt mondta: - Enyím ez a gyermek!
Vinném űket! Anyámék engedtek. Azt mondta nagyapád, hogy – ha megírik
az alma, leesik a fárúl, legyetek boldogok! – és útunkra bocsájtott bennünket.
A szekér már kíszenlétben állt az ablak alatt. Felpakoltunk rá, a gyereket egy
nagy dunyhába bugyoláltuk. Én, apád unokatestvérével a szekér után ballagtam. A hozományomat, ami mind ócska vót, ismerősök adták össze. Egy
szekrényt, tizenkét méter ágyneműre való anyagot, amit majd anyósom varrt
meg, egy ágyat, két karszéket, egy asztalt, kísőbb hozta el apád! Így, éccaka
jó nagy kerülővel, a Fő utcára kőtöztünk, a kontyosok közé a kű házba.
Asszonta nagyanyád a lyányának mikor megírkeztün: – Süss nekik pár tojást!
De az, már előrelátó vót, tutta, hogy jövünk, így oszt naponta kilopkodta a
tyúkok alól a tojásokat és gyűtötte, hogy jól lakjunk. Nem nagyon örültek
nekünk, és ezt éreztették is velünk. A gyereknek a fűtött szobában, a kemence
sutban ágyaztak meg, mink meg apáddal a fűtetlen kamorában, a lisztes meg
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krumplis zsákok mellé kőtöztünk be. Egy szál pokróccal takarództunk, amire
télen, mikor szuszogtunk ráfagyott a lehellet.”
Nem volt ez egy leányálom. De milyen is lehetett a hajdani kis cselédlány
élete egy zabigyerekkel, aki a szegénységből egy viszonylag jó módban élő
családba került, nem tudom megítélni, nem volt részem benne. Csak elképzelni tudom, ahogy naponta szembesülnek a kirekesztettséggel, a megkülönböztetéssel, megaláztatottsággal, még a családban is. Reggelinél az öt vágás
kolbász vagy oldalas közül, három egyforma, kettő kisebb volt. A vasárnapi
ebédnél, a csirke felosztása is íratlan törvényként működött. A két comb apué,
a melle nagyapáé, a két szárny Lenkéé, fej, nyak, hát, far, láb anyué és nagyanyámé volt. A nővérem az iskolába két darab kockacukrot, meg egy szelet
kenyeret vihetett, az volt az uzsonnája, ezt is a kamra ablakba kellett dugni,
hogy nagyanyám észre ne vegye. Anyu a befőttekről lelopkodta az egyik réteg celofánt és abba csomagolt. Ha a tyúk kettőt tojt, anyu egyet elhazudott,
ha venni akart gyermekének némi kis nyalánkságot.
1958 február huszonkettedikén apu elvitte anyut a közfürdőbe. Megtisztálkodtak, majd a tanácsháza felé vették az irányt. Két tanú várta őket, idegenek.
Senki más nem volt jelen, és ők házasságot kötöttek. Addig a nővérem anyám
családnevét használta, ám ekkor átjavították az apáméra. Tizenegy éves volt.
Apai nagyanyám, ha a háznál sok munka volt, gondolom mosás, kenyérsütés, kiment a földekre kapálni, anyu maradt otthon. Ha kevesebb volt a házi
munka, otthon maradt, és anyunak kellett a földekre indulnia. Egy napon
éppen nagymosás volt, kézzel, házilag főzött, nem túl illatos szappannal, fából készült teknőben. Természetesen anyu végezte. A család közös kasszán
volt, a pénzt nagyanyám osztotta be. Természetesen ez anyunak nem tetszett.
Apu, Pesten dolgozott, kéthetente járt haza. A fizetését sem anyunak, sem az
anyjának nem adta oda, letette az asztalra, hogy döntsék el ők. - Tedd mán el
onnét azt a pízt! – mondta nagyanyám anyunak. Ő azt válaszolta, nem tudja,
hol tartja az ura a fizetését! Este persze panaszkodott apámnak, aki csak anynyit mondott jobb kezének kisujját mutatva. „ha ezt harapom ez is fáj…”
majd a bal keze kisujját mutatva folytatta „ha ezt harapom, ez is fáj!”
Másnap reggel nagyanyám rendelkezett. – Tedd a fiókba a többihez, oszt
onnan vehetsz, ha valamire kell! Ez igen nagy kegy volt a részéről, mert azt
beszélik, komisz asszony volt, még saját magával is. A testvéremet nem lehetett előtte simogatni, megölelgetni, mert szerinte nem arra való egy gyerek,
hogy csókolgassák. Ez jól bevésődhetett anyámba, mert megjegyzem, én sem
emlékszem ilyesmire! Mikor már a mama nagyon gyenge volt, anyuval fésültette a haját, és ő is etette. Azt mondta: - Sosem gondoltam volna, hogy egyszer rád leszek utalva.
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Eltelt tizenhárom év, anyu újra gyereket várt – engem. Nagyanyám már
nagy beteg volt, és azért imádkozott, hogy megérje a születésemet. Mindenképpen fiút vártak, főleg ő. Hát, nagyanyám sem ezt nem kapta meg, sem a
születésemet nem érte meg, 1960 március tizenkettedikén, Gergely napkor
meghalt. Halála után a lányai osztozkodtak a hagyatékon. Egy fekete korcos
szoknyát löktek oda anyunak, hogy bontsa szét és csináljon belőle terhesruhát
magának. Az egyik sógorbácsi közbe szólt, és utasította a két asszonyt, hogy
igenis anyu is részesüljön a ruhákból és az ágyneműkből.
Egy ment, egy jött. 1960. augusztus tizenegyedikén, egy csütörtöki napon,
szüleim gyalog indultak a körülbelül három kilométerre lévő szülőotthonba.
Tolták a biciklit, hogy apu haza tudjon majd kerekezni. Délután fél négykor,
háromezer hatszáz grammal jöttem e világra Komádiban. Sima, gyors szülés
volt. Mire apu hazaért, már meg voltam. Akkor még egy hétig tartották bent a
kismamákat. Semmi probléma nem volt, tudtam szopni és volt is mit. Nagyvásár volt azon a napon, mikor haza mehettünk. Anyu már azon a napon ebédet főzött a családnak. Hamarosan nagyszabású keresztelőt rendeztek. A templomba keresztanyám vitt el, anyu főzött, mint máskor. Mikor haza hozott, már
áll a bál. Rengeteg barát és ismerős gyűlt össze, az amúgy is elég nagy létszámú
család mellé. Apu a saját készítésű citeráján játszott, folyt a tánc.
A Gyes-t akkor még nem találták fel, úgyhogy a kismama két szoptatás
között elmehetett kapálni. Addig imádott nagyapám vigyázott rám. Az első,
ami eszembe jut róla, a hatalmas bajusza, amit mindig engedett fésülni. Eljátszotta, hogy élvezi, majd úgy tett, mintha be akarná kapni a kezemet. Megijedtem, de ezen, nagyokat nevettünk. Nyáron kalapot, télen kucsmát viselt.
Kopottat, zsírosat. Ő vigyázott rám, míg anyámék dolgoztak. Ugyan volt már
bölcsőde, be is írattak oda, de három nap után a sors és nagyapám lerendezte,
hogy az nem nekem való. Történt ugyanis, hogy egy kollektív bilizés alkalmával, én engedély nélkül felálltam erről a kínzó eszközről. Miért is ülnék én
itt, hiszen már elvégeztem a dolgomat – gondoltam és bementem a gondozó
nénik után a csecsemős szobába, közöltem: - kész vagyok! Anyu barátnőjének a fia trónolt mellettem, neki panaszkodtam, hogy nem értem miért kell itt
ücsörögni, ha már nincs dolgom. Hívtam, jöjjön velem, szóljunk, hogy fel
akarunk állni. Ez meg is történt, de már nem volt olyan türelmes a gondozónő. Többször ráhajított a fenekemre és újra visszaültetett. Több se kellett nekem, elkezdtem sírni, amit nem is hagytam abba, míg anyukám értem nem
jött. Kérdezte mi történt? Közöltem, hogy - megvertek a nők! Hazavitt, otthon
elmesélte mi történt, és az én drága nagyapám azt mondta anyámnak - te, a
kutya se dobja el a kölykit, nem viszed oda többet! Gyere kis Perkóm, itthon
maradsz velem! Hát így történt, és eddig tartott az én bölcsődés pályafutásom.
Papa sokat kártyázott velem. Hatvanhatoztunk, ennek a mai snapszer a
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megfelelője. Megtanította a kártya színeit, figuráit, a római számokat, és mindig hagyott nyerni!
1966 szeptemberében alig hat évesen iskolás lettem. Akkor még nem volt divat óvodában maradni a május harmincegyedike után születetteknek. Két műszakba jártunk. Délelőtt nyolctól tizenkettőig, és délután egytől ötig. Napi négy
óra, mégis megtanultam írni, olvasni, számolni, nem volt mázsás súlyú a táskám,
nem jártam százféle szakkörre, külön foglalkozásra, és hogy hogy nem felnőttem,
sőt tovább is tanultam. Papa akkor már nagyon öreg volt, túl a nyolcvanon, sokat
pihent. A hátán feküdt, kezeit összekulcsolta a mellkasán, kalap az arcán, fogatlan tátott szájjal hörtyögött. Izgultam, hogy elkések az iskolából. Azt tudtam,
hogy délben kell indulnom, de az órához még nem értettem, talán nem is volt a
háznál. Felkeltettem, hát, hogy nem kell-e még indulnom? Öregesen, fáradtan, de
nem idegesen felkelt, kicsoszogott az udvarra, körülnézett és azt mondta - majd,
ha eltűnik az árnyék az udvarról, akkor lesz dél, akkor kell indulnod! - És visszafeküdt. Ültem a padlásfeljáró küszöbén, táska a hátamon és vártam – egyedül.
Vártam, hogy az árnyék végre eltűnjön az udvarról.
1967 szeptemberében halt meg, nővérem első gyermeke három hónap
múlva született. Megint egy ment, egy jött. Anyukám azt mondta, mikor már
sejtették, hogy közel a vég, ha egy reggel nem az ágyamban ébredek, az azt
jelenteti, hogy papa meghalt. És egy reggel valóban a konyhában, az ajtó
mögötti szennyesládán ébredtem, senki nem volt mellettem. Eszembe jutottak
anyám szavai, megijedtem. Máig sem értem, hogy tudtak úgy kivinni a szobából, hogy nem ébredtem fel. Hogy tudtak ott nyüzsögni, hogy abból én
semmit nem érzékeltem? Nem mertem bemenni a szobába, inkább kilopakodtam az udvarra nyíló kis ablakhoz. Bekukucskáltam, és láttam nagyapámat
felravatalozva a ház közepén. Mintha csak aludt volna. Azon az éjjelen agyvérzést kapott, és örökre elaludt.
Édesanyám viszont hála Istennek még közöttünk van, kedvenc orvosa által
igazoltan, semmiféle szervi baja nincs. Néha támadnak rossz gondolatai, feszült
lesz, nyugtalan. Nem tudja megfogalmazni az érzéseit, soha nem is tudta. Szerintem fél, meg egy kicsit hipochonder is. Mint ismeretes, a lélek nyelve a betegség, na, ő ennek az élő példája. Azt gondolja, ha betegséget képzel és kommunikál, azzal indokolja az öregedést, a gyengülést, a leépülést. Talán azt gondolja, így a környezete könnyebben elfogadja az ő állapotát? Pedig legelőször
neki kéne ezt tennie. Ez kegyetlen nehéz lehet számára. Megértem. Ő, aki világéletében tevékeny, sürgő-forgó, dolgos asszony volt, bizony lelassult. Testileg
is, agyilag is. Kicsit feledékeny már, leginkább a vele kapcsolatos dolgok maradnak meg tartósabban az emlékezetében. A félelem, a bizonytalanság, a legszörnyűbb érzések a világon. Borzasztó lehet szembesülni a ténnyel, hogy nincs
sok hátra, és milyen lesz a vége? Rengeteg beszélgetés után tudtam csak kihúz300

ni belőle, hogy attól fél rosszul lesz, összeesik, meghal, és pont akkor egyedül
lesz. Nem egyszerű kibillenteni ebből az állapotból még így se, hogy heti váltásban vendégeskedik a nővéremnél vagy nálunk. Ez az ő kívánsága volt, mert
azt mondja, ő mindkettőnket egyformán szereti. Szerencsére a régi események
még most is elevenen élnek emlékezetében, szívesen mesél róluk, és ez jó neki
is, nekem is, mert, ha nem így lenne, akkor most nem írhattam volna le élete
történetének néhány főbb mozzanatát. Sajnos már nem olyan tevékeny, mint
három-négy évvel ezelőtt, de mit is várok egy kilencvenhat éves anyókától?
Addig viszont rengeteget tésztázott, szívesen készített másoknak is. Nem pénzért, csak, mert adni, örömet szerezni jó, és jó volt megtapasztalnia, hogy még
szükség van a munkájára. Repertoárján a kiskocka, nagykocka, eperlevél, széles metélt, cérnametélt, tarhonya és a sláger a csigatészta szerepelt. Az önmagával kapcsolatos teendőket még ma is ellátja. Vidámsága kicsit alább hagyott
már, nehezen tudja élvezni az életet, ami teljesen érthető. Már elő készíttette a
halotti ruháját, készül a nagy útra. Gyakran emlegeti, hogy még tíz-tizenöt évvel ezelőtt ő is bírta, és ez így igaz, pedig már akkor is nyolcvanon felül volt.
Csak két éve, hogy nem jár a Nyugdíjas klubba, ahol nemes egyszerűséggel
mindenki ángyomnak hívta. Nem múlhatott el ünnep, hogy ő verset ne mondott
volna. Oszlopos tagja volt az énekkarnak is. Szomszédjai szeretik, elismerik,
rendszeresen látogatják. Többek szerint ő egy csoda! És valóban. Nem okos, de
végtelenül bölcs. Olyan lelki intelligenciával rendelkezik, hogy az tényleg csoda. Konfliktuskerülő volt világéletében. Tűrt, tapintatosan hallgatott, ha kellett,
vagy egyetlen jól irányzott jókor, jó időben mondott mondatával helyre tett
bárkit. Nem emlékszem, hogy valaha is indulatból kiabált, vagy panaszkodott
volna, ha megbántották. Egy kezemen meg tudom számolni hányszor láttam
sírni. Inkább mindig csitított másokat, észrevétlenül irányított a háttérből és
simított el összetűzéseket. Soha nem ítélkezett, vagy átkozódott. Olyan mélységes emberszeretet árad belőle, hogy az példaértékű.
Végezetül álljon itt egy, az ő imádságai közül.
Ó, édes Istenem! Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet, szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen szívemet fehérre!
Virrasszon felettem gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel testemet, lelkemet!
Szűz Anyám s őrangyal, legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.
Molnár Gyuláné
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Tavasz
Ahogy a korom halad előre,
Emlékeim úgy jutnak eszembe,
Eszembe jut a kiskert a ház körül
Ahol színes virágok mosolyogtak
a zöld levelek közül.
Tavasszal jó volt kiülni a kispadra,
Nézve a csillagos égre,
sok mindenre gondolva,
Érezni az éjjeliviola, az estike illatát,
Mely a béke szigetét hozták közel hozzám
Jó volt emlékezni a szép gyermekkora,
Mikor kiskezem apám, anyám fogta
Meséltek életükről nekem
Pedig tele voltak gonddal, küzdelemmel.
Rég volt! Elmúlt! Vége lett!
Ma én is fogom gyermekem kezét
Próbálom megkímélni a kegyetlen élettől
Mellyen mindnyájunknak végig kell menni!
Mzsuzsó /Papp Lajosné

Nagymamám mesél
Elfeledett szavak
Az én mamám, ha néha elfeledkezik magáról, olyan érdekes szavakat tud
mondani, hogy nem is értem. Magyarul mondja pedig, mégis meg kell
kérdeznem: - Mit mondtál mama? Ez mit jelent?
Egy ilyen alkalommal leültetett engem maga mellé, és elkezdte mesélni a
gyerekkori élményeit, emlékeit, melyeket falun élt meg. Ugyan már régóta
városban lakik, de nagyon gyakran visszajár szülőfalujába, Dereskre (Felvidék,
Besztercebányai kerület). Mamám szavaiból megtudtam, hogy a szülői háza
szegényes volt ugyan, de mindig tiszta volt. Az udvar, kert tele volt virágokkal.
Sajnos, én ezt a portát már csak fényképről láthattam. Igazi parasztház, apró
ablakokkal. Az udvarban gémeskút és egy nagy kemence is volt.
- Képzeld kisunokám – kezdte mamám a mesélést. Deresken, ahol felnőttem, a szobát nem úgy hívták, hogy tiszta szoba, hanem „elsőháznak”
mondták. Deresken minden más volt. A konyhát „pitvarnak” hívták. Innen
nyílt a „komora”.
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- Ez kamrát jelent? – kérdeztem érdeklődve.
- Pontosan. – helyeselt mamám. Ez mai szóval spajzot, éléskamrát jelent.
Az elsőházban, középen helyezkedett el az asztal négy székkel. Mögötte,
két oldalt volt a „sifony”. Ez szobai szekrényt jelent.
- Mit tartottak a sifonyban? – kérdeztem nagyitól, az ő szavait használva.
- Az egyik sifonyban a nehezebb, vastagabb ruhák voltak berakva. Például
a vastag kabátok, sipkák, kalapok. A másik sifonyban tartották a „lajbikat,
surcokat, gatyákat”.
Ekkor megint kikerekedett a szemem.
- Mama, ezek mit jelentenek?
- A lajbi mellényt jelent, a surcok pedig kötényeket, amit az asszonyok
hordtak. Képzeld kisunokám, még a szekrény belsejét is kidíszítették. A
polcokon „stráfok” voltak. Szemben az ajtóval volt a „komót”. Ez a szó
már ismerősnek tűnt, mivel otthon nekünk is van az ebédlőben komód.
- Ezen a komóton – folytatta mamám – szent szobrocskák, díszes poharak,
bögrék voltak kirakva. A falat pedig szentképek díszítették. Az ablakon
„firhangok” voltak.
Ennél a szónál elmosolyodtam. Mamám látta rajtam a huncut mosolyt és
rendre intett.
- Függönyről beszéltem – mondta komolyan. – Tudod Gergőkém – folytatta az emlékezést – az én atyuskám, vagyis a te üknagyapád sokszor így
mondta nekem: „Kisunokám mënny be az elsőházba, oszt hozd ki onnét az
imádságos könyvem mëg az olvasót!”
- Elmondhatom, mit jelentett ez? – kérdeztem izgatottan. – Ki kellett hozni
a szobából az imakönyvet meg a rózsafűzért.
- Honnan tudtad, mit jelent az olvasó?
- Már anyutól is hallottam, hogy a rózsafüzérre azt mondja olvasó. –
mondtam büszkén.
- Képzeld fiam, a szegény ember soha nem húzta le a lábbelijét. Emlékszem, télen is nagy csizmában, nyáron meg bakancsban, az asszonyok meg
„slipicbe” jártak be. A slipic oldalt gombolt fekete vászon papucs volt. A
takarítást a te déd- és ükmamád végezte. Mivel a házak padlózata földes
volt, a „ház főggyét” is rendbe kellett hozni. Álltam a dédmamád mellett
és láttam, ahogy a tehénistállóból szedett marhatrágyát vízzel elhígította és
egy elhasznált rongydarabkával bemázolta a „házfőggyét”, meg a tornácot,
és a „garádicsot” vagyis a lépcsőt.
- Jól elfáradhattak az asszonyok. – csodálkoztam. - Ma már milyen gyorsan és egyszerűen lehet padlót tisztítani.
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- A konyhánkban volt egy „vakablak”. Ez egy beépített szekrény volt az ajtó
mögött. Ebben tartotta a déd- és üknagyapód a borotválkozó eszközeit. Itt
volt a szappan meg a tükör is. A konyhában volt még a „dikó trozsákkal”.
Fogalmam sem volt, hogy mit jelenthetnek ezek a szavak. De hamarosan
megtudtam, hogy a dikó ágyat jelent. A trozsák pedig szalmazsák volt, ami az
ágyban matracnak felelt meg. A „sparhéton” pedig sütött, főzött a
dédmamám.
Mamám folytatta az emlékezést.
- A ház falai tele voltak különböző méretű szentképekkel. Látod, nekem is
ott van a nagy szentkép.
- Mama, ha nem volt gyerekszobád, hol játszottál? - kérdeztem érdeklődve.
- Nekem a hátsó udvarban volt kialakítva „játszóka”. Ez egy régi alacsony
lóca volt, amin pléhdobozok, régi kannák voltak. Dédmamád sokszor kiküldött engem oda játszani, dereskiesen mondva „kotólnyi”. Ott sütöttemfőztem. Nagyon szerettem még régi golyókból „garálist”, nyakláncot fűzni
és babázni. Az udvarban volt az üknagyapád méhese, régi kasokkal, kaptárokkal. Ha véletlenül megszúrt egy méhe, rám szóltak: „Ne picsogj már!”,
vagyis ne sírjak. Amikor a sifonyban kerestem valamit, akkor meg azt
mondták: „Ne kusztyinkodj!”.
Az én nagyim sok-sok ilyen érdekes szót tud, ezeket egy füzetbe le is írta.
Nekem ezek a régi szavak idegennek tűnnek, tűntek mostanáig. Tudom, nem
használjuk már őket, de értékesnek tartom lejegyezni az utókor számára. Bízom benne – mondta mamám is – hogy lesznek még olyan fiatalok, akik érdeklődni fognak a régi dolgok iránt, és egyszer keresni, kutatni fogják az
ilyen régi, feledésbe merült kifejezéseket.
Azért én otthon, családi körben megpróbálok belecsempészni a beszédembe néha egy-egy dereski tájszót. Mi már értjük őket.
Szerencsés vagyok, hogy ilyen mamám van, aki még emlékszik, lejegyzi,
gyűjti a régi falusi világ kincseit. Büszke vagyok rá, hogy mindig új élményekkel, mesékkel gazdagít én pedig elraktározom magamban ezeket az igazi
értékeket.
Nagy Bálint Gergő
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Vicces történetek gyűjteménye a papámról
Azért kezdtem el írni a papámról, mert anyukám és mamám beszélt csak róla,
nem tudtam megismerkedni vele. Meg mondjuk azért is, mert róla rengeteg
vicces sztori van. A papám nagy családban élt, hat testvére és öt unokatestvére volt. Nagyon kedves és vicces ember volt.
Pisti papa és Miki bácsi szurkos sztorija

Az úgy történt, hogy kint az utcán állt egy hordó. Az a hordó tele volt szurokkal, és a két testvér éppen kint játszott. A papám elhatározta, hogy megvicceli Miki bácsit és odament a hordóhoz.
- Nézd Miki nem megy bele a kezem, már meg is száradt! - ezzel a tíz ujját rátette a szurokra.
Erre Miki majdnem hónaljáig belenyomta kezét a szurokba. Nagyon megijedtek, hogy apukájuk mérges lesz rájuk ezért haza futottak és anyukájukkal
elkezdték petróleummal leszedni a ragadós anyagot.
A biciklis lány

A faluban volt egy lány, Etának hívták és titokban nagyon tetszett neki Imi
bácsi. Pisti papa és Miki bácsi mindig tőrbe csalta szegény nagy tesót: Minden nap arra biciklizett Eta néni, és amikor csak tudták megállították a testvérek. Mindig azt mondták neki, hogy Imi hív. Aztán meg gyorsan befutottak a
házba és Imi bácsinak is elmondták, hogy Eta hívja. Akkor bátyjuk kirohant,
ahogy kiért értetlenül nézett Etára, a lány pedig ugyanúgy nézett rá.
Így járatta hát meg a két kis rosszcsont a nagy testvérüket.
A demarkációs vonal

Szép nyári reggel volt amikor a hét testvér és az unokatesók focimeccset játszottak. Egy hosszú ház két felében élt a két család.Nagyon izgalmas volt,
ugyanakkor nagyon sokszor össze is kaptak. A meccs végére már nagyon
elfajult a dolog: A két oldal egymásnak feszült és hangosan veszekedni kezdtek. Meghallották ezt az anyukák és kimentek, s pár szavukba került, máris
megnyugodtak a kedélyek. Később a gyerekek újra vitázni kezdtek. Kitalálták, hogy demarkációs vonalat húznak a kertben a porba, így elválasztva a
közös területet. Viszont egy idő után megunták, hogy így nem tudtak focizni,
ezért újra játszani kezdtek. Eközben az anyukák megsértődtek egymásra a
gyerekek veszekedése miatt. Kimentek, hogy mi a helyzet odakint és elcsodálkoztak, hogy milyen nyugodtan fociznak az unokatesók. Jót nevettek magukon és kibékültek ők is.
Így lett jó vége ennek is.
Nagy Dénes
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Anyám száz éve
Szekrénye ajtaján tintaceruzával írva ez áll,
Elhurcolták 1945. január másodikán.

Hogyha ma is élne,
száz éves lenne.
Megjárta a világot,
többet is mint amit vágyott.
Marasztalták a gazok,
ott a vadkeleten,
végül is hazautazott,
vonattal, vagy gyalog,
szinte egyre megy,
hogy sokára megszülethessek,
én, és a testvérem.

Málenkij robot,
magyarul is alig tudott,
a politika nem rá tartozott.
A kétféle vonat ellenkező irányba
dohogott,
nehéz szíveket hordozva
vidáman robogott,
Orosz, Lengyel, majd Német
országok felé,
kinek, kinek, végzetes sorsa elé.
Messziről egy elhalkuló
vonatfütty búcsút integetett,
görbe fát rakj a tűzre,
mert nagy kanyarulat jöhet.

Kislányként, Kakasdtól Bonyhádig
tartott számára a szűk világ,
ijedten nézett körül,
mikor átmentek a topegán,
rávitte őket a makadám,
beszélnek itt még németül?

Ha úgy hiszed, meghaltál,
testvéred után vágyva,
lázas álmodban csupán,
Tífusz forróságában
Mint hasábfát
Dobnak a katlanba,
Legalább egyszer,
Meleg lesz a barakban.
A vízcsap előtt álltál,
S vártad
Víz folyik- e
Vagy gáz,
A csövekből,
Vér szivárog olykor
A barna kövekből.
Beitta magát,
Mint a szag,
Melyet árasztanak
Ma is a falak.

Sváb lányként főzte
zsidóknak a libát,
sütötte a máját,
a sok ludaskását.
Nevelte a krumpli kereskedő
kisasszonyka lányát,
ki évekkel utána megköszönni
visszajárt,
Anyám önzetlen jóságát.
egyszer látta csupán
az Aponyiak lengyeli kastélyát,
hol gyűjtötték a maga fajtáját,
aztán megismerte
az idegen Ukrajnát.
Nem tudta mi az a
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Az émelygő édes
Illat a légben,
Beszivárgott vér,
Két méter mélyen.
Nem oszlik el
Soha, soha.
A vonat füstje
Rátapadt a peronra.
Gyűlölettel gondolsz
A marhavagonra.
Megszökni nem lehet,
Neveltetéstől fogva,
Hiszen fenn van a vonaton
A dunyha, meg a sonka.
Indulsz Bácskába kukoricát
szedni,
Januári nagy hóban,
marhavagonban.
Mert a pártunk, és a kukoricánk
töretlen, mondván, s nem viccel.
Milyen messze van még
Az a fránya Ukrajna?
Kérdezed suttogva,
Ahová visznek a dologra,
ott dívik a trojka, és a balalajka,
a vodka, és a gimnyasztyorka,
a barisnya, és a patent harisnya,
neki melegebb volt a tutyija,
legalább is így lett mondva.
Majd hirtelen, karikába állva,
éneklik, hogy dászvi dánja
Katyúsa, vagy Szása,
fogy a sok szotyola.

Sikoltozó nőt.
A gimnasztyorkás, davajpuskás
Katona mosolyát.
Jaffaje matty,
így kiabált.
Sorakozóknál kiáltják,
hány ember áll?
Megszámolni sohasem tudták.
Hogy tudjál sírni,
A keréknyomból
Megtanultál inni,
langyos vaskályhán,
konzerves dobozban,
csollánylevest főzni.
Későbbi bő ebédeknél
sírva visszaemlékezni.
Fejed tetejétől
Gerinceden át
A talpadig
Nyomott a szén,
hajnaltól estélig.
Feketén csillogott,
Mint dülledt szembogár
Ha a súlyos kosár
A fejedre állt..
Anyád sem ismert rád,
Mikor kopaszon,
Katona ruhában,
sok ezer kilométer után,
a hostelon haza osontál.
Még ma is megtalálhatnánk
padlás gerendáján a katona gúnyát.
Vissza lehetne-e
Forgatni az idő
gyorsuló folyamát?
Hiszen házadban Már
idegen ember lakik,
S betámasztja a kaput,

Csak azt a hosszú,
szőke hajfonatot
Tudnád feledni,
S az ezernyi cipőt,
A gyengeségtől
Latrinába esett
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Hogy nehogy visszajuss,
kint állhatsz hajnalig.
S megkérded akkor
Az egy igaz Isten
Ilyenkor hol lakik?
S mi miért imádjuk
Százféle képpen Őt?
Mikor reszkető testtel
Térdepelsz éppen,
az oltár előtt,
a hideg köveken?
Családtagok nevét olvashatod
üres sír halmokon,
neveiket befogadta a hon,
s falu közepén láthatod
felállított márvány falon.

ilyent nem ismerhetek,
a fekete gólyák
emeletes verebek,
de azért nekiveselkedett.
Magyaros bölcsőmet
sváb dallal ringatta,
főkötős fejét
sramlira ingatta,
izzadó tenyerét
köténnyel takarta,
táncát polkára rophatta,
hoppszassza, hoppszassza.

Ha elesnél,
eggyel többször keljél fel,
mint ahányszor elestél.
Ne légy okosabb a bölcseknél,
ne gondolj ki többet senkitől,
erről a bölcseletről.
Használd az anyanyelved,
másikat sohase nyelveld,
főleg, ha nem ismered,
abból csak nevetség lesz,
az idegen szót akkor bírod,
ha nem kell a fejedben
előbb lefordítanod,
mielőtt kimondod.
Mert nyelvében él a nemzet,
s ha nem beszéled, elveszejted,
bár nyelvvel senki nem nemzett,
az a nyelv, melyen eszelsz,
az az anyanyelved.

Furcsán ejtett szavait
apám magyarra igazgatta,
flancos szomszédasszonya
orra alatt
mindig megmosolyogta,
Részi néni, rosszul mondja,
kissé gúnyolódva,
de büszke asszony lévén
ez sohasem zavarta,
néha, néha, csak
fejét ingatta,
nem ez volt a
legnagyobb gondja,
dolgozott ha a hatalom akarta,
vagy ha engedte,
azért, hogy fiait eltarthassa,
tisztességben felnevelje,
serényen, és szerényen,
de nem mindig engedte,
hoppszassza, hoppszassza,
végén pedig umtatta,
soha nem untatta.

Sváb anyám velem perlekedett,
veszett szerkezet ez,
én erről nem tehetek,

Menettáncban
énekelte
legkedvesebb dalát,
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gólya, gólya,
hosszú lábú
gólya madár.

A családunkban is van
többféle népek egysége,
Magyar, Sváb, Székely, Cigány
szövetsége,
s ha egy asztalhoz sodornak a
borok,
megnyílik az elme, és a torok,
akkor vagyunk ám mi igazán
Magyarok.
Somogy, Tolna, Baranya,
Magyarország aranya.
anyám kakasdi német lány volt,
apám bőgatyás Faddi magyar,
soha nem fogadta el igazából
egymást a sokféle faj.

Magyaros bölcsőmet
Sváb dallal ringatták,
Aprócska batyunkat
Hajókon úsztatták
Le a Dunán.
Látjuk-e valaha még
Passau cifra tornyát?
Hajónk megállt Tolnán,
szekerek zúdultak oda,
hol tágasabb a világ.
Hoztuk magunkkal
Nyugatnak iparát
Régi céhmesterek
Ősi szaktudását
A föld szeretetét,
szőlőknek vesszejét,
Nemzetünk szorgalmát,
Konok spórolását.
gyarapodásnak magvát.
Sokszor kérdéssé vált,
A Magyarok nagy többsége
Igényt tart-e reánk?
hiszen ez is a mi hazánk.
kitelepítéskor
vagon falán ez állt,
krétával felróva,
szálkásan öles betűkkel,
bölcsővel ringattál,
batyuval kidobtál.
Ez a mi közös tragédiánk.
van itt Oláh, Román, Székely,
egy nagy olvasztótégely,
Szerb, meg Horvát,
cigány is többféle,
svábok szépen elterítve
Pest, Tolna, Baranya megyébe.

Akkor én most mi vagyok?
Soha nem dől el.
Kettő, más irányba induló
erők közös eredője?
Vérek keveredése,
mai vérszerződésben,
egy fénylő aranykehelyben.
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Édesanyámnak ajánlom e verset, századik születésnapjára.
Őszintén örülök, hogy vakságomat nem érhette meg, mert bánatában
meghasadt volna a nyughatatlan szíve.
Nagy Vendel

Háborús élmények a családomból
Napjainkban az emberek tele vannak félelmekkel. Két éve már ismeretlen
vírustól félnek, ráadásul a szomszédos országban, Ukrajnában kirobbant háború is nyugtalanít bennünket.
Családom számára ezek az érzelmek sajnos nem ismeretlenek. Amikor
1991. június 27-én kitört a délszláv háború, akkor apukám és családja a horvátországi Kopácson éltek. Ebben az évben még csak kilenc éves volt édesapám. A körülöttük zajló események annyira megviselték a nagymamámat és
két fiát, hogy elhagyni kényszerültek otthonukat. Sok rettegés után egy kézipoggyásszal az eszéki buszvégállomásra vitték apuékat. Abban az időszakban
légitámadás volt a városban. Egy becsapódó gránát repesztől a mamám védte
meg a fiait úgy, hogy ráborult a gyermekeire. Fejét felsértette egy repeszdarab, de szerencsésen sikerült elhagyniuk az országot. Nagypapám akkor még
hadköteles volt, nem hagyhatta el Horvátországot, nem menekülhetett Magyarországra a családjával.
A Kopácson maradt hadköteles férfiak a Duna-Dráva holtágnál egy szigeten bujkáltak a katonák elől, amíg a vészhelyzet el nem múlott és lehetőség
nem adódott a szökésre. Hetekkel később jó lelkű emberek segítségével, mint
haditudósító riporter sikerült átjutnia a papámnak a határon.
Apáék a szavai református paplakban kaptak menedéket, ahol új életet tudtak kezdeni és biztonságban élhettek 1997-ig. Ekkor a mamáék visszaköltöztek Kopácsra, de mivel apa addigra itt járt középiskolába, ő itt maradt.
Apukám és anyukám akkor ismerkedtek meg, amikor apuék Szavába költöztek, de egy párt csak felnőttként alkottak. Apa rokonsága azóta is Horvátországban él, ezért sokat utazunk Kopácsra. Remélem, hogy a szomszédos háború mihamarabb véget ér és béke lesz a világban, hogy ne kelljen a gyerekeknek, felnőtteknek olyan szörnyűségeket átélniük, amelyeket apukáméknak kellett.
Novak Viktor
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Angyal
Egy érdekes történetet szeretnék elmesélni nagybátyámról, Albertről, aki ma
már Bécsben fuvola szakon tanul.
Tíz éves korában népi énekre járt hetente Siklósról Pécsre, mert nagyon jó
hangja volt. Mindig nagyszüleim vitték autóval a pécsi iskolához. Az intézmény előtt tilos volt várakozni, ezért Albert csak kiugrott az autóból, és bement az órára egyedül. Eközben nagyszüleim intézték a dolgukat a városban,
majd az óra végén a megbeszélt helyen felvették a nagybátyámat. Egyszer
hiába várta nagypapám, nem volt az iskola előtt. Nagy nehezen leparkolt,
bement a suliba, ahol a portás elmondta, hogy az óra elmaradt és Albertet
hazaküldte. Nagypapám azonnal keresni kezdte a környéken, kérdezősködött,
telefonált nagymamámnak, hogy nem került e közben haza. De sajnos neki
nem tudott róla semmit. Egy idő után már a rendőrség is a tíz éves fiút kereste. A család az idegösszeroppanás szélén állt. Eközben a nagybátyám elindult
hazafelé Siklósra, mert azt hitte elfelejtettek érte menni. Érdekes módon senkinek nem tűnt fel, hogy a főút szélén egy gyerek bandukol egyedül. Késő
este volt, amikor a nagyszüleim háza előtt egy fekete autó megállt, Albert
kiszállt, és az autó továbbment. Mindezt az utcán beszélgető családi barátunk
látta, akinek volt annyi lélekjelenléte, hogy felírta az autó rendszámát.
Miután mindenki megkönnyebbült, hogy az „elveszett” előkerült, elmesélte az általam leírtakat, válaszolt a sok kérdésre. Megtudták nagyszüleim, hogy
a repülőtér környékén állt meg mellette az autó és kérdezte meg a sofőr, hogy
hova megy. Miután közölte, hogy Siklósra, mondta neki, hogy elviszi. Ezután
szállt be az idegen autóba. Nagyszüleim a rendszám alapján már megtudták,
hogy a sofőr vezetékneve Angyal volt.
Mindez március 24-én, Gábor angyal ünnepén történt. Családunk hite szerint az
angyalok különösképpen vigyáznak a gyerekekre. Ez az eset is ezt mutatja.
Ősi Boldizsár

Betekintés az életembe
Nem is tudom, hogy kezdjem e verset,
Hisz amit én érzek a világon a legszebb.
Ezt az érzést se leírni se elmondani nem lehet,
Az életemről szól e megható történet.
Az én anyukám, ki oly drága nékem,
Vele kezdem csodás történetem.
Kezdetekben -48 éve-megszületett ő és az ikertestvére,
Nagy volt az öröm, de nem sokáig tartott
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1,5 évesek voltak, mikor papám a mennybe távozott.
Mama egyedül nevelte fel őket,
És persze a testvéreiket.
Taníttatta, csak a jóra nevelte,
Felnőtté vált és elkezdődött élete.
Megismerte apát, ki szerette, féltette,
Gyűrűt húzott az ujjára és az oltárhoz vezette.
Esküvőjük után csak egyre vágytak,
Gyermekzsivaly töltse be a hitvesi házat.
De ez a vágyuk sokára teljesült,
Hisz nővérem érkezése 8 évükbe került.
Aztán megszülettem én, rá pont 4 évre,
Küzdelmes életnek néztem én elébe.
Korán érkeztem, és a szívem is beteg volt,
De családom szeretete mindent bepótolt.
Megkezdődött hát egy nagy harc az élettel,
Kórházból kórházba járás sok-sok erővel.
Sokat segítettek orvosok és nővérek,
Kik egy picinyke testbe életet leheltek.
Teltek az évek, oly sok kontroll, műtét,
De szeretteim mellettem álltak végig.
Nem kellenek szavak, csak a tettek beszélnek,
Az életem ennek a sok-sok embernek köszönhetem.
A napok oly gyorsan peregtek,
De hála Istennek a családommal lehetek.
Az élet, mint egy hullámvasút le, vagy fel visz éppen,
De érzem, biztonságban vagyok ebben az életben.
Hisz hosszú volt megtenni ezt az utat,
Mely visszanézvén sok rosszat és jót mutat.
Ért már ezer öröm és akadt olykor bánat,
De velünk a jó Isten rögös utat járat.
Nem lehet veszteség az idő múlása,
Ha folyton növekszik a lélek gazdagsága.
Egyre több bölcsesség rakódik el bennem,
Nincs is másra szükségem, csak a szeretetre.
Rohanó időnek gátat szabni nem tudunk,
Az élet tengerében csak kis cseppek vagyunk.
Itt vagyunk és vannak terveink és álmaink,
Küzdünk érte és hisszük, hogy beteljesedik.
Pálfi Dorka
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A mi „kis Csodánk”!
Négy gyermekes édesanya lévén, gyakran néznek rám csodálkozva, tartanak
bátornak s nem maradhat el az állandó kérdés: Egy apától van mind a 4 gyermek? Az „igen” válasz után, jön egy újabb „általánosnak” mondható kérdés:
Terveztétek a negyediket is??? – Ha van időm, mert ugye 4 gyermekes anya
munka mellett nem mindig mondhatja ezt! -, megkérdezem, hogy: - Kíváncsi
a történetünkre? Amennyiben igen a válasz, elmesélem:
Magam is egy számomra igazán különleges, szerető, összetartó nagycsaládban nőttem fel, két fiú között egyetlen lány gyermekeként szüleimnek.
Valószínűleg ezért is, mindig nagycsaládot szerettem volna én is. Miután
megismerkedtem férjemmel (közel 30 éve!), és szóba kerültek terveink a gyerekeink számát illetően én 3-at mondtam. Férjem, aki szereti a humort, általában azt mondta 4-5, vagy egy focicsapat. Mivel ők ketten testvérek, ezért
igazán nem vettem komolyan a focicsapatot, de a 4-5-öt sem!
Aztán „jöttek” a gyermekeink, ahogyan elterveztük. 8 év alatt 3 lány
gyermekünk született, így lettünk nagycsaládosok. Nekem ezzel teljessé vált
az életem, velük voltam és igyekszem mai napig lenni, amennyit csak lehetséges. Élvezem az anyaság minden percét!
Mikor legkisebb lányunk 10 éves kora körül volt, elkezdett „nyafogni”,
hogy neki miért nincs kistestvére??? Annyit nyafogott, és igazán kérdésére
nem nagyon volt számára elfogadható válaszom, felmerült bennem, hogy mi
lenne, ha…! Természetesen férjemnek nem volt „kifogása” ellene (itt kezdtem elhinni, hogy talán mégis komolyan gondolta a 4-5-öt?). Ebben az évben
töltöttem a 40. évemet. Úgy gondoltam, ha most nem, később biztosan nem
merem bevállalni az újabb terhességet és kisgyermeket! Már egy ideje gondolkodtam a kistestvéren, amikor édesanyám, annak ellenére, hogy nem tudta
mi játszódik a fejemben, elmondta, hogy édesapám kb. 60 évesen mondta: Mama! Miért is nem lett nekünk egy negyedik? Milyen jó lenne! - Ez volt az
utolsó lökés a döntésem felé, hogy én nem szeretném 60 évesen megbánni,
hogy miért nem volt bátorságom vállalni a negyedik gyermeket is.
Elindultam hát az orvosokhoz, hogy felmérjék egészségügyi állapotomat,
hiszen a terhességek alatt középsúlyos magas vérnyomással küzdöttem. Hála
Égnek minden eredmény rendben volt és a nőgyógyászom megerősített az
elhatározásomban, hogy egy egészséges „fiatal” nő vagyok és bátran vállalhatok újabb kis családtagot.
Jött a 40. születésnapom, amit a tágabb családdal, szülőkkel, testvérekkel,
unokatestvérekkel ünnepeltünk meg. Jó alkalom volt, hogy bejelentsük a nagy
hírt: 8 hónap múlva érkezik a pici babánk. Édesapámat előtte nem láttam sírni,
de akkor örömkönnyekkel a szemében ugrott fel és ölelt meg. Hatalmas volt az
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öröm! … Sajnos 2 hét múlva az ultrahangszűrésen kiderült, hogy nincs szívhang! … Elvesztettük a várva-várt picikénket. Kellett idő, hogy feldolgozzam a
gyászt, amit éreztem akkor. Biztattak a rokonok, a nőorvosom, hogy még van
remény, de eltelt fél év, 1 év, másfél év és nem „érkezett” újabb baba!
A lányok is kérdezték, hogy: Nem lesz már kistestvérünk? Legkisebb lányunk sírva nézte hetente az ő születéséről szóló videókat. Férjemben is és
bennem is szinte ugyanakkorra fogalmazódott meg, hogy ne reménykedjünk
tovább, engedjük el, hiszen van 3 egészséges gyermekünk. Fájó szívvel, de
lemondtunk a negyedik gyermekünkről. Megbeszélt időpontom volt a nőgyógyászomhoz a továbbiakat megbeszélni… És akkor ért a felismerés, hogy
bizony valami „elkezdődött” a pocakomban!!! A férjem épp több napos üzleti
úton volt, így magam maradtam a felismeréssel, de legalább próbáltam felkészülni mit is mondjak neki. Pár órával azután, hogy hazaért, volt egy kis
időnk kettesben lenni, mikor elmondtam, mire jöttem rá, míg ő távol volt.
Néma csend, az arcáról semmit sem tudtam leolvasni. Mikor már kezdett
kínos lenni, megkérdeztem: - Mi van? Nem szólsz egy szót sem??? – erre Ő:
Várj egy kicsit, sokkot kaptam!!! Aztán persze együtt sírtunk örömünkben és
megbeszéltük, amíg nem telik el legalább 3 hónap és nincs meg a genetikai
vizsgálat nem mondjuk el senkinek. Nem volt könnyű ez a három hónap,
hiszen mindig én jártam bevásárolni. Próbáltam csellel elérni, hogy a lányok
segítsenek a nehezebb dolgokban: hirtelen megfájdult a derekam, vagy a vállam, mikor hazaértünk sürgős dolgom akadt a bepakolásnál stb. Már betöltöttük a 12 hetet, Hála Istennek minden rendben alakult. Közeledett a karácsony.
Egyéb időszakban már meg lett volna a genetikai vizsgálat eredménye, de a
karácsonyi leállás miatt átcsúszott januárra. Sokat tanakodtunk a férjemmel,
még megvárjuk-e az eredményt, vagy a karácsony egy nagyon jó időpont,
ilyen hírt megosztani a családdal. Végül úgy döntöttünk, elmondjuk, hiszen
már mi is égtünk a vágytól, hogy velünk együtt örülhessenek a lányaink, szüleink, rokonaink. Éva napot ünnepeltünk bátyáméknál, mikor valahogy szóba
jött egy esetleges kistestvér a családunkban. Legnagyobb lányunk Zsuzsika,
heves tiltakozásban tört ki, hogy neki már nem kell kistestvér. Férjem aggodalommal mondta otthon: - Nem fognak neki örülni!!! – de én tudtam, Zsuzsika csak engem óvott egy újabb fájdalomtól, hiszen utólag elmondta, menynyire fájt neki, hogy látta, hogy viseltem a baba elvesztését. Akkor már volt
ultrahangos képem a kis pocaklakóról. Beletettem egy borítékba, ráírtam,
hogy: Pap Család és betettem a karácsonyfa alá.
Másnap érkezett hozzánk a Jézuska. Mindenki elkezdte kicsomagolni az
ajándékait. Zsuzsika találta meg a borítékot, azt kérdezte: - Ez kié? – mire én
mondtam, hogy: - A családé! Sosem felejtem el a tekintetét és ezeket a perceket. Elkezdte felbontani a borítékot. - Később bevallotta, hogy azt hitte egy
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családi nyaralás lesz benne. - Nem vette ki a képet, csak belenézett. Nagyon
elcsodálkozott, nem szólt egy szót sem, csak hullottak a könnyei. A húgai értetlenül álltak ott, hogy mi van a borítékban? Majd középső lányunk, Enikő vette
át tőle a borítékot, aki már kivette a képet. Ő is sírni kezdett. A legkisebb nem
értette, mikor elmondtuk neki is. Mindannyian sírva borultunk össze.
Természetesen a tágabb család is nagyon örült. Legkisebb lányunk,
Timike szinte repült a boldogságtól, hogy mégiscsak lesz neki is kistestvére.
Legidősebb lányunk Zsuzsika, kijelentette: csakis kisfiú lehet. Izgatottan vártuk a genetikai vizsgálat eredményét, hogy minden rendben legyen. Mivel
már annyiszor hívtam az orvost ez miatt, ezért aznap csak üzenetet küldtem,
hogy még mindig nincs eredmény?! Pár percre rá, hívott az orvos, hogy minden rendben, jó lett az eredmény. Határtalanul boldog voltam, majd elfelejtettem megkérdezni, hogy és a neme is megvan! Mire ő csak lazán: - Ja, persze:
fiú! Mivel ez a munkahelyemen volt, megpróbáltam eltüntetni a könnyeim
„jeleit”, majd odamentem a férjemhez és ezt mondtam neki: - Meg jött a genetika eredménye: minden rendben! Viszont Apa úgy néz ki, hogy lányod… egy kis hatásszünet! - NEM lesz már, mert KISFIÚ!!!! Persze, igazából akkor
hitte el, amikor a kezében tartotta a genetikai eredményt, amire rá volt írva:
neme: FÉRFI! – Tehát Zsuzsikánk vágya is teljesült: kisöccse lesz!
Számomra csodálatosan teltek el a kisfiunk érkezéséig eltelt hónapok, nem
csak a családom óvott és vigyázott ránk, hanem nagyon jó érzés volt, hogy az
akkor 18 éves legidősebb lányunk barátai is rendszeresen kérdezték, hogy
vagyok, sőt kérték Zsuzsikát, hogy mutasson nekik képet rólunk! Mikor már
jó nagy volt a pocakom, beszélgettünk a lányokkal, hogy ugyan milyen lesz,
mekkora, lesz-e haja! Erre középső lányunk Enikő, rávágja: - Lesz és vörös
lesz! Értetlenül néztem rá, és mondtam neki, hogy: - Enikő! Apa haja szinte
fekete, az enyém sötétbarna, ebből nem lesz vörös!!! – Ő azonban vörös hajjal
képzelte el a kisöccsét.
Egyik éjjel pici fiunk rúgásától megrepedt a magzatburok, elkezdett szivárogni a magzatvíz, folyamatossá váltak a görcsök, jelzett a picikénk, hogy idő
van. Férjemmel mentünk be a kórházba reggel fél 6-kor. Felébresztettük a
lányainkat, hogy elköszönjek tőlük, majd mondtam, ha apa szól, hogy megszületett Lalikánk, szóljanak mamának, aki áthozza őket hozzánk a kórházba.
Mivel édesapámék a szomszédunkban gazdálkodtak, persze, hogy összefutottunk a sarkon apukámmal, aki rögtön rájött, hogy „szülni megyünk”! Szólt
anyukámnak, aki azonnal indult a lányokhoz és jöttek a szomszéd városba,
ahol a kórház van. Hallották az első sírását Lalikánknak, ott voltak velem a
szülőszobában. S hogy középső lányunk, Enikő kívánsága is teljesüljön, persze, hogy vörös hajjal született!!! Ami mára egy egyedi: hátul barna, felül és
néhol foltokban vörös!
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Lalikánk azóta is bearanyozza mindennapjainkat. Végtelenül hálás vagyok, hogy 42 évesen negyedszer is újra átélhettem az anyává válás perceit,
hogy négy gyermekes anya lehetek, hogy van 3 csodálatos lányom, akik már
felnőttek és van egy „csoda” kisfiunk, aki 6 éves lesz a nyáron.

Pap Lajosné Farkas Zsuzsanna

Tanyázások borocska mellett
A múlt század közepén a falusi esték társasági élete a tanyázásokon zajlott. A
tanyázás eredetileg a tanyákon tartott esti összejöveteleket jelentette, később a
falvakban is elterjedt.
Az emberek falun a mezőgazdaságból éltek. Télen nem volt munka a földeken, elsősorban a jószágok etetése volt feladatuk, emellett hosszú téli estéken
jutott idejük arra, is hogy a rokoni és baráti kapcsolataikat ápolják. A sötét téli
estéken családostul átjártak egymáshoz tanyázni. Kialakult rendje volt a tanyázási szokásoknak, előre megbeszélték melyik család mikor várja egymást.
Járda, és világítás sem volt akkor minden utcában. Este, vacsora után meggyújtották a viharlámpát, és a család apraja-nagyja elindult a vendégváró
családhoz. A lámpavivők elől jártak - mutatták az utat - a többiek követték.
Ha hó borította az utcákat vidámabban haladtak. A gyerekek közben hógolyóztak, vagy csúszkáltak a befagyott pocsolyákon. Mikor megérkeztek a
vendéglátókhoz köszöntötték a háziakat, és a már megérkezett tanyázókat. A
szobában kellemes meleg, felfűtött kemence és a viszontlátás öröme fogadta
őket. Mindenki megkereste a szokott helyét, és kényelembe helyezte magát.
A férfiak az ablak alatt álló kanapéra vagy az asztal mellett álló lócára ültek
le, az asszonyok szívesebben kerestek helyet a kemence közelében, ahol az
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idősebbek néha szundikáltak, közben segítettek a háziasszonynak kukoricát
morzsolni, diót törni, hiszen úgyis ráértek.
A kanapé közepén ült a házigazda, aki a beszélgetés közben könnyű házi borral kínálta a vendégeket, a háziasszony forró főtt kukoricával, vagy friss pogácsával kedveskedett. A bornak fontos szerepe volt a társalgásban. A falusi
ember mindig kedvelte a bort, pálinkát főleg disznótorok idején ittak. Csaknem mindenkinek volt a ház körül egy kis szőlőskertje, ahol szorgalmasan
metszették és permetezték, gondozták a jó fajta szőlőt, melyet a család segítségével leszüreteltek, és finom bort préseltek belőle. Nem volt ez nagy menynyiség, névnapok, születésnapok ünneplésekor vették elő, no és tanyázáskor
szopogattak egy keveset belőle. Dicsérték a házigazda szakértelmét, a bor
izét, zamatát. Közben a saját borukat is szóba hozták, amit majd a következő
tanyázás idején fognak megkóstolni.
A gyerekek a szőnyegre telepedtek, malmoztak, gombfociztak, a lányok babáztak, ha kinn hó esett kimentek hógolyózni is.
Közben a felnőttek élénken társalogtak. Ha volt újság a házban abból olvastak
fel, egy-egy érdekes cikket, mert az újság előfizetést nem mindenki engedhette meg magának, de mindenki kíváncsi volt mi történt nálunk és a világban.
Ha nem volt újságjuk elővették a Kincses Kalendáriumot, mert az is kedvenc
olvasmánya volt a falusi embernek. A felolvasások után megbeszélték a helyi
eseményeket, gyakran felidézték a múltat, a férfiak háborús élményeiket idézték fel újra, de tréfálkozni, kártyázni is jutott idő. Este 10 óra körül szedelőzködni kezdtek, hiszen korán kellett kelniük, hajnalban várt rájuk a jószágok
etetése, a férfiak többsége dolgozott is a Vasútnál.
A fiatalok szórakozása, a cuháré
Ahol eladósorba került lányok voltak a háznál, ott a szülők gyakran rendeztek
cuhárét. A cuháré olyan táncmulatság volt, mint a bál, csak sokkal szerényebb. Nem mindenki tudta a drága báli belépőt megfizetni. Hamar elterjedt a
híre a legények és lányok között, kinél lesz a cuháré. Ilyenkor a legények
meghívás nélkül jelenhettek meg a lányos háznál, és a lányoknak sem volt
szüksége kísérőre.
A háziak kihordták a szobából a nagyobb bútorokat, székeket szereztek a fal
mellé, előfordult, hogy zenészeket, is fogadtak, akik szerény díjazás ellenében
vállalták a szórakoztatást. A zenészek húzták a csárdást, a foxot, és a tangót,
és a fiatalok a szoba közepén önfeledten ropták a táncot. A táncok szünetében
leültek, vagy félreállva beszélgettek, borozgattak, de csak módjával. Sok szerelem szövődött ezeken a cuhárékon, melyet lakodalom követett.
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A háziak mindig nagyon ügyeltek a rendre, az illemszabályok betartására.
Gyakran felbukkantak a fiatalok között, és ha valamelyik legény megfeledkezett magáról, a házigazda és a segítői azonnal kitették a szűrét. Este 11 után
„végét vetettek a zenének”, és hazaindultak. A lányok párban, egymásba karolva, a legények követték őket, hogy a kiszemelt lányt hazakísérjék. Hazaérkezve a kapuban még beszélgettek egy keveset.
„Kiültek a vénasszonyok a padra”
A tanyázásra nyáron is szakítottak időt, csak ritkábban. Sok munka volt
ilyenkor a földeken, de vasárnaponként pihenőnapot tartottak. Délelőtt templomba ment a család, de ebéd után mikor a férfiak szunyókáltak egy kicsit, az
asszonyok felkapták a gyalogszéket, és a csorda érkezéséig a ház előtt üldögéltek, trécseltek, pletykálkodtak. Ha észrevették a szomszédasszonyt a másik
kapualjban, közelébe húzódtak. Nemcsak trécseltek ám, közben járt a kezük,
mint a motolla, borsót, babot tisztítottak, foltozták az elszakadt ruhákat. Beszélgettek közelgő esküvőről, születésről, halálról, a háztartás gondjairól. Fél
szemmel figyelték a korzóra igyekvő csinosan felöltözött lányokat és legényeket, és sóhajtozva felidézték saját ifjúságukat, nem unták meg mesélni
egykori élményeiket. A férfiak ezeknek a pergő nyelvű asszonyoknak a társaságába nem nagyon kívánkoztak, bár voltak kivételek, ilyenkor vidáman mókáztak, ugratták az asszonyok őket.
Vasárnap délután a Főtéren várta a fiatalokat a Korzó
A lányok ünneplő ruhában összefogódzva sétálgattak, nevetgéltek, az ismerősök köszöntötték egymást. Megálltak, beszélgettek, esetleg leültek a padra a
parkban. Közben a legényeket mustrálták, akik - ha tetszett nekik a lány - a
nyomukba eredtek, haza is kísérhették őket. A mozizás is kedves kikapcsolódása volt a fiataloknak, szerették nézni az érzelmes, régi filmeket.
Így szórakoztak egykor szüleim nagyszüleim. Ajtajuk mindig nyitva állt, és
ha egy kevéske szabad idejük maradt keresték egymás társaságát. Megosztották örömüket, bánatukat, reményeiket, vágyaikat, figyeltek egymásra, és ha
szükség volt rá a segítségüket is felajánlották.
A régi világ elmúlt, Az emberek behúzódtak otthonaikba szórakoztatásukról a
televízió gondoskodik. Bizalmatlanok lettek, problémáikkal magukra maradtak.
Dr. Pánti Irén
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A debreceni szőnyegbombázás
- Szia Nagyi! - kukkantott be sietve Róza nagymamája szobájába, mert
tudta, ha ráérősnek tűnik, mindjárt kap is valami ház körüli feladatot.
Szerette nagyanyját, akitől a nevét is örökölte, de amióta a kis özvegyasszony
beköltözött hozzájuk a városba, egyre inkább úgy érezte, hogy óriási szakadék tátong közöttük.
„Generációs különbség” - olvasta egyszer valahol, s amit néhány éve még
nem értett, most egyre világosabbá vált számára. Hiába költöztek be szülei és
nagyanyja a nagyváros legszélső utcájába, ő még mindig úgy érezte, mintha
el sem hagyták volna szülőfaluját. A pár száz négyzetméteres telken krumplit,
babot, egyéb konyhakerti zöldségeket termesztettek, a malacoktól kezdve
csirkén, libán át mindenféle háziszárnyast neveltek, de olykor még nyulaik is
voltak.
S ha nem volt elég gyors, vagy óvatos, iskolából hazajövet Róza bizony
gyakran belesétált Róza mama „csapdájába”:
- De jó, hogy megjöttél, kislányom, éppen etetni kéne a csirkéket!
Vagy máskor:
- Drága Rózsikám (jajj, de utálta Róza ezt a becenevet, amit egyedül
nagyanyja nem vett figyelembe), jó, hogy jössz! A krumplibogarak ellepték a kertet, gyere, kapkodjuk össze gyorsan a nyomorultakat!
Vagy éppen:
- Öreg vagyok én már, nem merek székre állni, törölgesd már le kincsem a
szekrények tetejét!
A „Kincsem” ilyenkor magában dúlt-fúlt, mert nem igen fűlött a foga semmiféle ház körüli, vagy éppen házimunkához. Ő a modern, városi életet úgy
képzelte, hogy hazaérve az iskolából megebédel, azután leckét ír, ha muszáj,
majd kimegy játszani a barátnőivel. A délután, vagy este csúcspontja pedig az
olvasás. Kedvenc saját, vagy könyvtári könyvével bekuckózik a félig kész
emeleti kis szobájába, ahová még csak létra vezet, ezért nagyanyja meg sem
lepheti, ha meg felkiabál, legfeljebb úgy tesz, mint aki nincs is ott…
Ezen a meleg, június eleji napon is éppen azon törte a fejét hazafelé menet,
hogyan vegye elejét bármiféle szándéknak, amely őt nagyanyja részéről munkával „kecsegteti”. Jó ötlete támadt, s amint barna, copfos fejét bedugta az
ajtón, már hadarta is tovább:
- Jaj, mamácska, ugye most nem kell segíteni, mert rettentő sok a tanulnivaló töriből!
Szegény nagyanyja nem is igazán értette, hogy mi fán terem az a töri. Alig
járt ki egy-két elemi osztályt, írni, olvasni, számolni éppen csak megtanult.
Azt azért tudta, hogy unokája sokkal többre hivatott, s ilyen esetekben, ami319

kor valami furcsa tantárgyra hivatkozva sietősre fogta látogatását, nem is
nagyon merte feltartani, nehogy miatta legyen rossz tanuló ez a gyerek. Az
sem tűnt fel neki, hogy ezen a kora nyári napon, amikor már csak alig két hét
volt hátra az iskolából, nem igen vették komolyan a tanulást a diákok. De
nem akart tudatlannak látszani, így hát mégis visszakérdezett:
- És mit tanultok aztán abból a töriből?
Róza kissé meglepődött, mert nagyanyja máskor sohasem mert így belekérdezni, talán félt, hogy egyáltalán nem értene azokhoz a magasröptű dolgokhoz, melyet nyolcadikos unokája fejébe töltögetnek az általános iskolában.
Lázasan gondolkodni kezdett, de azért hazudni nem akart, s nem is mert, mert
azt tudta, hogy gyanúsan nem megy neki. Így hát félig az igazságnál maradva
elmondta azt, amit az aznapi történelemórán a tanártól hallottak, csak azt nem
tette hozzá, hogy ebből már számonkérés az év végére való tekintettel úgysem
várható.
- A második világháborúról tanultunk. Igazából… ööö… elég bonyolult.
Még én sem értek mindent: ki kinek az oldalán harcolt, miért is robbant ki
valójában, hogyan változtak a szövetségek, kik milyen fronton harcoltak,
kik voltak a vezetői, meg ilyesmi…
Azt viszont megjegyeztem, pedig benne sem volt a könyvben, hogy Tanár úr
kiegészítette egy debreceni „érdekességgel”: tudtad, Nagyi, hogy itt dúlt
egész Európa legnagyobb légitámadása, amit a vasútvonalak ellen indítottak
az amerikaiak? Rengeteg hazai vasútállomást és vonalat bombáztak szét azért,
nehogy a németek fegyvert meg utánpótlást tudjanak rajta szállítani maguknak. Sok civil áldozata is volt itt, Debrecenben, mert sokan laktak errefelé,
meg aztán lehet, hogy nem is sejtették az itt lakók, hogy ez velük megtörténhet. Éppen ma volt a bombázások megindításának az évfordulója, ezért is
hozta szóba Tanár úr…
Róza már éppen azon gondolkodott, hogy abbahagyja a fecsegést, hiszen
kedves, idős nagyanyja mit is érthet ezekből a nagy, történelmi eseményekből, amikor ő sem igazán látta át a háború eseményeit.
Ekkor azonban észrevette, hogy Róza mama mintha nem is lenne a szobában. Furcsa, elváltozott arccal ült, kissé össze is roskadt, kezét az ölében öszszekulcsolta és mintha átnézett volna az unokáján. Róza aggodalmas arccal
simogatta meg ráncoktól barázdált, kék eres kézfejét:
- Mama, jól vagy, történt valami, nem érzed jól magad, hozzak egy pohár
vizet?
Nagyanyja végre ránézett, visszatérve valahonnan, ahol éppen gondolatban
járt, s megrázta kontyos, mákos-deres ősz fejét:
- Semmi bajom, kincsem, csak… eszembe jutott egy történet… És hirtelen
én is ott jártam, abban a történelemben, amiről az előbb meséltél.
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- Én is szoktam így járni! - replikázott Róza - egy jó könyvvel a kezemben
oda utazok, ahová csak akarok. Időben és térben is. De tényleg, nemrég a
kenguruk közé képzeltem magam Ausztráliába, amikor egy jó kis regényt
kölcsönöztem ki a könyvtárból, de volt már olyan is, hogy Kinizsi Pál
mellett jártam a középkori Magyarországon. Ugye, milyen izgalmas? De
tényleg, Nagyi, te milyen könyvet olvastál erről, hogy visszautaztál ilyen
hirtelen?
- Az élet könyvét kicsim… - felelte akadozva nagyanyja, de ahogy ezt kimondta, máris megváltozott az arca: a szeme kigyúlt, körülötte a ráncok
mintha kisimultak volna - …tudod én nem olvastam olyan sok tudós és érdekes könyvet egész életemben, mint te. Csak a Bibliát, meg néhány
imádságos könyvet, amit a környék kedves református papja hoz nekem
időnként. De a debreceni bombázás történetét valamelyest mégis ismerem,
mert magam is ott voltam…
Róza szava elakadt. Az előbb még azon gondolkodott, hogy hogyan léphetne
le mielőbb a nagyanyjától, mert már így is elég sok időt rászánt a hosszúra
nyúlt magyarázkodásával. Most azonban meglepetten nézett rá, mintha most
látta volna életében először:
Az ő nagyanyja, aki olyan sokat mesélt már a régi időkről, a paraszti munkáról, a gyerekeiről, valahogy sohasem említette, hogy maga is átélte a háború sorsfordító napjait. Róza tudta, hogy nem volt könnyű fiatalkora az ő kedves mamájának, azt is, hogy nagy-nagy szegénységben élt, de a háborút eddig
még sohasem szőtte bele élete történetébe, amikor unokájával beszélgetett.
Talán most már elég érettnek tartotta Rózát ahhoz, hogy megossza vele a nem
csupán nehéz, de fájdalmas emlékeket is?
Róza önkéntelenül beljebb lépett a kis szobába, s behúzta maga mögött az ajtót.
- Van időd elmesélni, Nagyi? Mármint a szőnyegbombázást? Ahogyan te
emlékszel? - kérdezte halkan, talán attól félve, hogy nagyanyja meggondolja magát, de ő csak szelíd mosollyal a kisszék felé intett, amin máskor
Róza haját szokta fonogatni.
- Ha mégsem sietsz annyira törit tanulni, ülj csak le, elmondom neked,
hogy is volt az akkor…
- … A faluból el kellett mennünk. Nem maradt semmink sem, mert jöttek
a katonák rekvirálni.
- Az mit jelent? - kérdezett közbe félénken Róza, mert nem akarta már az
elején megszakítani a történet fonalát.
- Azt, hogy mindent elvittek sorban. Nagyapádat behívták katonának, aztán amikor már nem volt itthon, hol ez jött, hol amaz. Vagy katonák, akik
nem csak németül, de más nyelven is karattyolva, mutogatva követelték az
élelmet, gabonát, jószágot. De voltak rosszakaró magyarok is. Most ezért
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szolgáltassunk be, most azért. Ha sírtunk, hogy nekünk se marad, ránk
förmedtek: - Ennyit ér maguknak a haza?
Szinte csak nők maradtunk otthon, a faluban. Az a pár gyenge öregember,
meg kiskölyök nem tudta útját állni a fosztogatóknak. Elvitték nagyapád lovait, a kocsit is, amivel a maga termelte dohányt fuvarozta az urasági pajtába.
Kellett a hadseregnek, azt mondták. Hogy melyiknek? Ugyan már…!
Még a hegedűje is odalett, amivel a lakodalmakban zenélt. Micsoda szép
zenéje volt annak, amikor otthon gyakorolt a bandával! Csak kiültek a vén
diófa alá és húzták napestig egy-egy munkás nap után. Vasárnapokon meg,
amikor nem tudtunk a templomba menni, elővette a hangszert, maga köré
állította a gyerekeket és együtt énekeltük a zsoltárokat meg a dicséreteket.
Olyan volt, mint egy csodálatos, házi, zenés áhítat. De ’44-ben már nem volt,
aki húzza…
Pedig akkor még nem is tudtam, hogy már özvegyasszony vagyok. Azaz
csak sok-sok év múlva derült ki, hogy ő is abban a második gyalogezredben
szolgált, amelyet teljesen megsemmisített az ellenség a Don-kanyarban. Évek
múlva, mikor egy régi barátja, bajtársa hazakeveredett a hadifogságból, na, ő
mesélte el, hogy mi is történt vele, hogyan halt hősi halált Nagyapád.
Mi meg csak vártunk otthon, féltünk és reménykedtünk. Én sokat imádkoztam és sírtam, panaszoltam a mennyei Atyámnak a sorsomat, de akkor
még nem vettem észre, hogyan őriz meg a veszedelemben. Akkor csak a veszedelmet láttam.
Meg azt, hogy semmink sem maradt, el kellett hagyni a házat négy kicsi
gyerekkel, meg Kalári nénivel, tudod, akiről már sokat meséltem.
- Igen, Nagyi, rá emlékszem. Az a nagynéni, aki besegített addig is, míg te
a földeken dolgoztál, meg jártál a házakhoz is, meg takarítani a paplakba,
ugye?
- Bizony, őt adta a Jóisten apátok helyett abban a szomorú időben. Volt
neki egy kis tanyája Szepeshez közel, oda húzódtunk vissza azzal a kicsi
élelemmel, aprójószággal, amit még nem vittek el a háborúzó férfiak. A
kis házikót és az ólakat erdősáv takarta az út felől, alig lehetett észrevenni
a gazzal benőtt szekérnyomot, ami odáig vezetett. Azt hittük, itt nyugalmunk lehet, hátha elkerülik a hadsereg katonái, meg a többi, a háború zavarosában halászó szerencsevadász.
Így is volt sokáig. A falunk messze esett, nem tudtam visszajárni dolgozni, de
a lelkipásztorunk beajánlott az egyik debreceni ismerőséhez. Ha nem a földet
túrtam, jószágot gondoztam, akkor Debrecenben cselédkedtem, ahol éppen
szükség volt rám és tudtak egy kis sóval, cukorral, vagy viseltes, kopott ruhákkal, cipővel fizetni.
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Egy nap éppen a városból mentem hazafelé. Meleg volt, még a kendőmet
is levettem a fejemről, azzal törölgettem izzadt homlokomat. Siettem haza,
mert a vasútállomás mellett megszólalt a légvédelmi sziréna.
Szólt az már máskor is! Volt már gyakorlat, de volt, hogy tényleg jöttek
fosztogató csapatok valahonnan, de addigra már a veszélybe is belefásultunk.
Hirtelen mégis rossz érzés fogott el, és rövidíteni próbáltam a hazautat. A
vasútállomást nem kerültem meg, mint máskor, hanem átbukdácsolva a síneken igyekeztem egyenesen hazafelé. Gyakran kellett átmásznom az itt veszteglő tehervagonok között, ha nem akartam kerülgetni őket.
Vajon mik lehetnek a vagonokban, a ponyvák alatt? Háborús zsákmány,
kincsek, élelmiszer, gyilkos fegyverek? Nem nagyon törhettem rajta a fejem,
mert a sziréna újra felvijjogott. Szaporázni kezdtem a lépteimet, s közben, bár
a hátamon cipelt batyu miatt a kezemet nem tudtam összekulcsolni, azért
imádkozni kezdtem:
„Én édes, drága jó Istenem. Te tudod, látod, hogy mi folyik itt körülöttünk.
Te látod a mi bűnös életünket, s hogy miért van rajtunk most ez a háborús
veszedelem. Kérlek, őrizz meg bennünket, híveidet, különösen pedig kérlek
az én kis családomért. A fronton harcoló uramért, a cseperedő gyermekeinkért. Adj nekik egy jobb holnapot, békésebb, szebb jövőt. Legyen meg a Te
akaratod. Ámen.”
Azután még a Miatyánkot is elmondtam vagy háromszor, mire a tanyához
értem, ahol Kalári néném már aggódva leskelt kifelé az ablakon, jövök-e már
hazafelé.
- Édes Rózám, de jó, hogy jössz! Azok az átkozott légó-szirénák szinte
már egyfolytában szólnak. Tudsz valamit, mondták a városban, hogy mi
várható?
- Dehogy tudok, néném! Már én is csak jövetben hallottam őket, igyekeztem is, nehogy valami baj legyen, mielőtt hazaérnék.
Nem is lett baj. Éppen addig. Ahogy ezt befejeztem, úgy éreztem, mintha
remegni, gyengülni kezdett volna a lábam. De nem az volt, mert biztosan
álltam a kis konyha döngöltföld padlóján. A másik szobából a hangomra kiszaladtak a gyerekek. Rémült arcukon láttam, hogy ők sem értik, mi készülődik körülöttünk.
A remegést zúgó, morajló hang követte, közben a szirénák hangja sem
csillapodott. Összebújtunk, a kicsik a szoknyámba kapaszkodtak sírva, szipogva, rémülten. Kalári néni gyorsan terítőket, kendőket szedett elő és elkezdett belegórálni mindent, amiről úgy érezte, szükségünk lehet rá a közeljövőben.
- Rózsi, az Isten áldjon meg, mozdulj már te is! Fogjad a gyerekeket, meg
a motyót és fussunk innen! Mi van, ha valami nagy baj közeleg?
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Addigra már el is ért a közelünkbe az a nagy baj.
Az állomás felől először csak erős zúgást hallottunk a levegőben, majd
tompa puffanások után hatalmas dörrenések rázták meg a kis házikó vályogfalait.
Repülők! Bombázzák az állomást! - tértem magamhoz az előbbi kábulatból, pláne miután a vasmadarak, ledobva terhüket, éppen a mi tanyánk fölött
húztak át az égen, hogy aztán nem messze megfordulva, visszafelé újra célba
vegyék a síneken veszteglő vagonokat és az állomás épületét. Olyan alacsonyan repültek fölöttünk, hogy a kis ablakon kikukkantva, szinte mintha meg
tudtam volna érinteni a gépszörnyek hasát. De nem akartam én azt!
Dermedt kábulatomból felocsúdva kezembe kaptam a csomagokat, amit
Kalári néni hamar összekapott és szóltam legidősebb, nevelt lányomnak:
- Ilon! Mi az ennivalót visszük nénéddel, te kapd fel a gyerekeket és fussunk az erdőbe!
Ilon, aki a férjem első házasságából született, akkor már tízéves nagylány
volt. Nagylány bizony, ne csodálkozz így, kicsi Rózsám, akkoriban ennyi
idősen már szinte mindent el tudott végezni a ház körül. Segített mindenben
Kalári néninek, amíg én oda voltam dolgozni: vizet húzott, takarított, mosott,
főzött, ha kellett, meg persze, ha volt miből. Vigyázott a kisebb testvéreire,
anyádra, a másik húgára, Erzsire, meg a kis Jancsira.
Most is szót fogadott, mint mindig. Félelemtől összeharapott kis szája alig
látszott, de kapta a gyerekeket, meg még egy batyut is és már szaladt is a
kiserdő felé. Az távolabb volt az állomástól, mint a házunk, és már régebben
megbeszéltük, ha nem is vagyok otthon, de baj van, hát ide menekül mindenki és itt találkozunk egy eldugott tisztáson, az erdő közepén, ami a fák és bokrok takarásából annyira nem látszik, hogy még a kis, félig földbe vájt, ággal,
mohával takart kunyhót sem lehetett egyhamar észrevenni. Az ilyen kunyhót
a környékünkön a vákáncsosok, az erdőtelepítők használták, tőlük lestem el,
hogy kell gyorsan, hevenyészve felépíteni. Nemrég kapartam ki én is a kis
gödröt, érezve, hogy valami készül a környéken, a háborús életünk közepette.
Na, ide rohantunk hát a sziréna vijjogás és légitámadás kellős közepében.
A gyerekeket előre küldtem Kalári nénivel, én magam pedig - lehet, hogy
épp a józan eszem ment el - valami egészen furcsa dolgot műveltem.
Láttam már sokszor a mezőn és a földeken, ahol dolgoztam, hogy a gabona között fészkelő, megriasztott anyamadarak úgy próbálták meg elterelni a
rókák figyelmét a csibéikről, hogy inkább magukra hívták fel a figyelmet és
megpróbálták a rejtett fészektől elterelni a ragadozókat. Ez az ösztön kapcsolhatott be bennem is, mert éppen az ellenkező irányba, egy kukoricatábla
felé szaladtam.
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A nyakamban volt a kendőm, amivel addig csak az izzadságot törölgettem
magamról. Szép, piros, babos kendő volt, még a háború elején kaptuk nyugatról valami segélycsomagban konzervekkel együtt. Most lekaptam és az újra
felénk közeledő repülőgépek irányába állva vadul integetni kezdtem vele,
miközben torkom szakadtából kiabáltam:
- Hé, katona urak! Repülősök! Ne bántsanak! Családom van itt, gyermekeim, mi nem tettünk maguknak semmi rosszat! Kérem, kérem! - nem igen
hallották…
Miközben térdre rogytam és potyogtak a könnyeim, szinte vártam, hogy mikor eresztenek belém egy sorozatot, mert az állomás felől azt is hallottam,
hogy ezek a gépek bizony nem csak bombákat hordoznak, de néha-néha géppuskaropogás kísérte jajgatást is felém sodort a robbantásoktól súlyos, lassú
szél az állomás felől.
Mintha meghallották volna a vadászpilóták a kérésemet, felém közeledtek.
Olyan alacsonyra engedték a gépeiket, hogy a kukoricát talán már címerezni
sem kellett abban az évben, szinte súrolták a tábla tetejét. Én félelmemben
már hasra vágódtam, fejemet a két karom alá szorítottam, könnyáztatta arcomra a föld sara tapadt. Alig mertem felnézni, de amikor kilestem a könyököm alól, mintha inteni láttam volna az egyik pilótát, aki a két közeli repülőből az egyiket vezette. A pillanat részéig tartott csupán a jelenet, de már pattantam is fel, hogy családom után eredjek, s elmondjam nekik: bennünket
nem igen akarnak bántani.
Botladozva, el-, elesve, négykézláb, de valahogy csak beértem az erdei
odúnkba. Beestem a kis kunyhóba, ahol csendesen sírtak, pityeregtek rémült
gyermekeim, néném kötényébe fúrva koszos kis arcukat.
Újra kiszakadt belőlem egy rövid imádság:
- Köszönöm, Uram, hogy Te vigyázol ránk!
Simogatni kezdtem rémült lánykáim arcát, s már, amikor magam is majdnem
megnyugodtam, s a távoli, dörrenő hangokat majdnem sikerült kizárni az
agyamból, egyszer csak jeges rémület csapott át a szívemen:
- Jancsi! Hol van Jancsikám?!!!
A kis kunyhóból, ami megérkezésünkkor rögtön zsúfolásig megtelt a gyerekekkel és a szegényes batyuinkkal, egy valaki hiányzott: a legkisebb gyermekem. Az egyetlen fiam, a pár hónapos Jancsi.
Eszelősen rántottam magamhoz ruhája nyakánál fogva Kalári nénémet,
úgy kiáltottam közvetlenül az arcába újra:
- Hol van Jancsi? Hol hagytátok?
De már közben nevelt lányomra is néztem, mert úgy emlékeztem, mintha
inkább rábíztam volna, hogy hozza a gyerekeket. Ő is most eszmélhetett rá
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erre, mert reszketni kezdett, mint a nyárfalevél, arcát azonnal vastag könnypatak árasztotta el és csak elcsukló, alig érthető hüppögéssel tudott válaszolni:
- Édes… édes… anyácskám… (mert bizony így hívott engem a drága akkor is, ha csak mostohája voltam), …hoztam én sok mindent: Julikát meg
batyukat. Erzsi kezét Kalári néném fogta, hozott ő is mást is, azt hittem,
hogy nála van Jancsi…!
- Én meg azt, hogy Ilonnál van a gyerek! - tördelte kétségbeesetten kezét
az öregasszony.
Nem nagyon volt időm gondolkodni, hogy mit tegyek, mert a szirénák, a repülőgépek még mindig fülsiketítően vijjogtak, zúgtak, és már mintha a bombatalálatok hangját is egyre hangosabban, egyre közelebbről hallottam volna.
Hát persze! A mi kedvünkért biztosan nem kímélik meg a vasút keleti végét, ide is szórnak párat, csakhogy végképp tönkretegyék a Záhony felé futó
síneket. Hallottam is, ahogy a kiserdő mögött hangos, mégis tompának tűnő
puffanások jelezték, ha a bomba nem az állomás építményeit, hanem a szántó
puha földjeit érte el.
Gondolkodás nélkül futni kezdtem ki a biztonságosnak vélt erdőből, közben hátra kiáltottam:
- Maradjatok itt! Meg ne mozduljatok, amíg vissza nem jövök, vagy amíg
el nem vonul a harc!
Dehogy mozdultak szegények! Egy pillanatra láttam, ahogy a kunyhó nyílásából megviselt arcok, rémült szemek követik futásomat. De aztán már csak
előre néztem, a cél felé.
Kis, piros kendőmet újra lengetni kezdtem, még mindig nem sejtve, hogy
a megadás, kegyelem színe a fehér volna. Fehér kendőm meg nem is volt.
Futás közben hallottam, hogy a hátam mögött újabb repülők szaggatják az
eget, s hogy sorban oldják ki robbanó terhüket a terület fölött. Ahogy elhúztak
fölöttem, meg a kis házikó fölött, amihez mintha nem is közeledtem volna,
hiába rohantam lélek vesztve, rémülten láttam, hogy egy elkésett bomba nem
messze, a tanya mögött csapódott be és robbant is fel azonnal.
Akkora volt az ereje, hogy a kitépett szántóföld nagy része beterítette a
környező vidéket, a házunkra is jutott bőven. Az ablakok csak azért nem törtek be, mert már régen nem volt bennük üveg. Régi, szegényes módra rongyokkal, hólyaggal, mindenféle maradék papírokkal próbáltuk befedni a nyílásokat, amiket most a robbanás ereje azért jócskán szétvetett.
Még a föld is megindult egy pillanatra a lábam alatt, úgyhogy meg kellett
állnom, hogy visszanyerjem az egyensúlyomat. A ház mögötti területnek csak
egy részét láttam, de attól még jobban megijedtem: mintha egy hatalmas,
kiszáradt tómeder pottyant volna a kertünk alá, körülötte meg a pusztítás
nyomai.
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A robbanás hangjától a fülem is csengett, sivított, néhány pillanatig nem is
hallottam mást. De aztán ahogy visszakúszott agyamba a háború zaja, még
félelmetesebb dolog jutott az eszembe:
- Mindjárt itt vagyok a háznál és nem hallom a kicsi sírását! Csak nem
omlott rá odabent a ház hátsó fala? Vagy kirepítette valahova a légnyomás? Édes, jó Istenem…! - fohászkodtam őszintén, de már nem tudtam
tovább gondolni egyszerű imádságomat.
Azt gondolkodás nélkül is tudtam és hittem, hogy Isten most is vigyáz ránk a
mennyből, és hogy az ő akarata nélkül még a háború poklában sem eshetik le
egy hajunk szála sem a fejünkről.
Így rohantam hát tovább a tanyaház felé.
Az ajtóhoz érve fel sem tudtam tépni, mert a robbanás erejétől kiszakadt a
tokjából, és csak az egyik régi, rozsdás zsanér sarkán lógott csüggedten, ferdén. Beszaladtam a konyhán keresztül az egyetlen, sötét, kicsi szobába, ahol
szerintem Jancsika lehetett, mielőtt nekirohantunk volna a rémületes napnak.
Ott is volt. A szoba közepén, a lökéshullámtól felborult, eldőlt asztal és
székek, meg a kiszakadt ablakkeret darabkái között, vagy inkább alattuk feküdt békés arccal, csukott szemekkel egy fateknőben, melyben a nővérei
gyakran ringatták.
- Jancsi!!!! - borultam rá sikoltva, mert ahogy a kinti földdarabkák bejutva
az ablakon rá is szóródtak, már úgy nézett ki, mint akit az élet kérés nélkül
temetni kezdett.
Ahogyan ráhajoltam és zokogó arcomat az ő kicsi, tépett fűcsomóktól maszatos arcocskájához szorítottam, szinte meglepetten vettem észre, hogy szuszog.
- Él!!! Jancsikám él! - nem tudom, hogy sikoltottam-e, vagy csak gondoltam. De inkább kiálthattam, mert a kicsi alattam megmozdult, nyöszörögni
kezdett, kis kezével a levegőbe hadonászott, és lassan a szemét is kinyitotta. Nem gondoltam volna, hogy ma még nevetni is fogok, de ahogy álmos
szemmel rám mosolygott, aztán nyújtózott és ásított egy nagyot, hát erre
kacagnom kellett.
Ha valaki akkor lát, azt gondolta volna, hogy elment az eszem, és azért ez a
hisztérikus nevetés. De nem! Egész életemben talán akkor éreztem leginkább
azt a boldog, mindent betöltő felszabadultságot, amit a mindennapi robot
állandóan elzárt előlem.
Jancsika gügyögve felém nyújtotta puha kis kezecskéit. Én felkaptam, és
mint valami áldozati állatot a fejem fölé emelve térde emelkedtem és megköszöntem Istennek életem minden addigi pillanatát.
Tudtam, hittem, ha most megtart a bombák között, akkor még van dolgom
az életben és lesz folytatása is. Hát lett: a gyerekek felnőttek, ti is megszülettetek, és egyre többet tudtok a teremtett világról. Igaz-e, kicsi Rózám?
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A kis Róza olyan elmélyülten hallgatta nagyanyját, hogy talán percekig észre
sem vette, hogy a kis öregasszony befejezte a történetét és várakozva néz
unokájára. Amikor visszatért 1944. június második napjáról a jelenbe, ámulva
fordult nagymamájához:
- Mamácska, ez izgalmasabb, érdekesebb, mint bármilyen történelemkönyv!
- Bizony, bizony, kicsi Róza! Az élet könyve és Isten kegyelme, amivel
azt megírta, a legérdekesebb dolog a világon! Én ugyan csak a Bibliát olvastam egész életemben, de az nekem éppen elég volt, amit megértettem
belőle. Ha te is hiszel benne és követed, megélheted a mindennapok csodáit. Remélem, azért neked nem kell majd háborúról mesélned az unokáidnak - tette hozzá fáradt mosollyal, melyet Róza is észrevett és fel is pattant nyomban. Cuppanós csókot nyomott nagyanyja két orcájára:
- Jól lefárasztottalak Nagyi ezzel a sok beszéddel, és még gondolatban sem
lehetett könnyű újra átélni azokat a napokat. Hagylak is pihenni, de holnap
is benézek. Mesélsz még az életedről? Olyan izgalmas…
- Várlak, Kincsem, holnap is. Én itt leszek még egy ideig, ha a Jóisten is
úgy akarja…
Elmentében Róza már nem is nagyon hallotta az utolsó szavakat, azt meg
pláne nem sejtette, hogy ezzel milyen utat készít neki az a nagyanyja által
gyakran emlegetett Jóisten, akire a kiskamasznak abban az időben még nem
jutott túl sok ideje…
30 év múlva…

Éppen az óra eleji imádsághoz készültem a hetedikes hittanos csoportommal,
amikor az ablak előtt, egész alacsonyan Gripen vadászgépek húztak el Debrecen légterében. Elég nagy zajjal, de gyorsan odébbálltak, viszont nagy felfordulást hagytak maguk után.
A lányok sikoltoztak és a fülüket takarták - mi tagadás, kicsit tényleg hangosak voltak a repülők, a fiúk azonban szinte azonnal lecsaptak a lehetőségre,
hogy ne kelljen az aznapra kijelölt hittanleckével foglalkozni:
- Róza néni, Róza néni! Ez mi volt? - kérdezgették?
- Írták a neten, hogy valami katonai légvédelmi gyakorlatot tartanak errefelé, pupákok, nem is olvastátok? - válaszolt helyettem azonnal az osztály
mindent tudó, bár kissé pökhendi diákja. - Nehogy megismétlődjön a második világháborús szőnyegbombázás! - tette még hozzá, mire végképp kitört a lányok között az értetlen pánik, a fiúk pedig hangosan utánozni
kezdték a repülőgépek, majd a bombázás, lövöldözés hangjait.
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- Kedves éretlenek! - gondoltam magamban, aztán nagyot sóhajtottam,
mert igen gyakran tették próbára diákjaim a türelmemet azzal, hogy megpróbálták lerázni magukról az órák olykor unalmasnak tűnő terhét.
Ma éppen egy olyan bibliai történettel készültem számukra, ami Isten gondviseléséről szólt. Arról, hogyan őrizte meg a három ókori, jó barátot: Sidrákot,
Misákot és Abédnegót Isten akkor is, amikor hitük miatt tüzes kemencébe
vetették őket, ahonnan azok sértetlenül kerültek elő. Vajon lesz ebből a ricsajból ma még hittanóra? - kérdeztem magamtól, aztán kézzel-lábbal, hanggal igyekeztem felhívni magamra a bohóckodó gyerekek figyelmét:
- Alkut ajánlok! - próbálkoztam visszazökkenteni őket a tanterem valóságába - ha elmondok egy második világháborús történetet arról, hogyan élte
túl a családom azt a bizonyos szőnyegbombázást, akkor meghallgatjátok a
bibliai történetet is?
Érdekes módon a javaslatomra igen hamar elcsendesedtek még a legelszántabb „harci pilótáim” is. Szerették máskor is a személyes történeteket, most is
engedélyt kaptam rá, így hát mesélni kezdtem…
…Nagyapámat behívták katonának. Nagyanyám még nem tudta, hogy a Don
kanyarban már régen elesett, amikor a háború borzalmai elől neki is menekülnie kellett kicsiny gyermekeivel a szülőfalujából. 1944. június elején járunk. Nyugatról amerikai vadászbombázók közelítenek a gyanútlanul szendergő Debrecen városa felé…
Aznap nem volt már időm a bibliai történet elmondására. Úgy mentem ki a
teremből, hogy egy osztály bent maradt és csendben ülve talán Isten csodálatos gondviseléséről gondolkodott…
Köszönöm, Nagymama, köszönöm, Istenem!
Plangárné Kárándi Júlia

A harmadik parancsolat
Máriát nagyon zavarta a falusiak bumfordisága.
- Az Úristen doktorral szeretnénk beszélni!
- Itthon van az Úristen doktor Úr? - kérdezték hetente többször.
Rendben, hogy nehezen tudják kiejteni ez a német hangzású nevet, de akkor
is! Mindennek van határa! Orachstein, olyan nehéz ezt megjegyezni? Mit
úristeneznek? Szegény Jenő! Ő mondta, hogy hagyja ezeket a faragatlan bugrisokat, akik még a nevüket sem tudják megjegyezni! De az ura ment, szó
nélkül, ugrott azonnal, ha hívták. Akkor is, mikor már nem lehetett. A legutóbbi tífuszjárvány után egy egész liba családot kaptak a hálás betegektől.
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Senki sem halt meg a faluban. Aztán jöttek a rendelkezések, és a férje már
nem praktizálhatott. El kellett adniuk a rendelőt, a műszereket, a rádiót, még a
biciklit sem tarthatták meg. A betegek, - bár tudtak az új törvényekről, rendületlenül hívták az „Úristen” doktort. És Jenő ment gondolkodás nélkül.
- Marikám, a nem létező praxisomat már úgysem vehetik el! - mondta keserűen, és fogta a törvénytelenül megtartott orvosi táskáját benne a sztetoszkóppal, spatulákkal és néhány doboz létfontosságú gyógyszerrel és
ment segíteni éjjel, nappal, szombaton is. Mentett szülő nőt, gutaütött kocsist, szögbe lépett sihedert, ellő tehenet. Az élet volt a legfontosabb számára. Klára a lányuk csak nevetett apja ragadványnevén, és mikor felvetődött, hogy el kellene költözniük Amerikába Jenő évfolyam társához, vagy
Palesztinába Mari öccséékhez, a lány mindig legyintett.
- Ugyan édesapám, hol találsz még egy olyan helyet, ahol Te vagy maga
az Úristen? Nem megyünk innen sehová! - jelentette ki kategorikusan és
megrázta dús vörös, göndör haját. Gyönyörű haja volt a gyereknek. Olyan,
mint a nagyanyáé. A nagyanyjáé, aki soha nem tanult meg magyarul, jiddisül beszélt, de az egész falu a tenyeréből evett. Állítólag maga Kossuth
Lajos is megsimogatta a híres vörös hajzuhatagot, mikor itt járt a dédapánál a szabadságharc pénzügyeiről tárgyalni.
Klára akkor is csak rázott egyet a fürtjein, mikor megtudta, hogy nem mehet
többet iskolába.
- Hál’ istennek! - mondta, de a szeme furcsán csillogott.
Azontúl a szembe szomszédék lánya, Margó hozta neki a tananyagot, néhány
tanár leckét küldött neki, ám miután egy szépen megírt biológia kiselőadáson
kiderült, hogy Klári írta, és a tanárnőt szamon kérték emiatt, nos azután nem
kapott külön személyre szóló feladatot a Klári, de Margó jegyzeteit minden
nap elolvasta, és minden délután sötétedésig pusmogtak a padlásfeljárón.
Kémiáról, történelemről vagy a fiúkról? Ki tudja?
Esős, kora nyári napon kellett az összes környékbeli faluból a várdai gettóba vonulniuk. Mire a doktorék utcájába értek, már több száz ember vonult
sápadtan, szótlanul, batyukat, szíjjal összekötözött bőröndöket cipelve.
Mariék házával szemben, két nyárfa között a kocsibeállón egy férfi nézte a
vonuló embereket, hóna alatt demizsonnal:
- Drága jó csendőr urak! Tiszteljenek mán meg! Kóstolják meg a pálinkámat! Ne sértsenek, meg! Csak egy kortyocskát! - hangzott Tivadar invitálása, és míg a csendőrök körbeállták a pálinkát osztó férfit, a felesége egy
rántással behúzta Klárit az udvarukba.
Klára kábultan bámult Kocsisnéra.
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- Egyelőre nálunk leszel, aztán majd meglátjuk! - mondta ellentmondást
nem tűrően az asszony és Klári - bár nem értette, miért nem maradhatott a
szüleivel - követte az utasításait.
- Az utcára nem mehetsz ki, az ablakon se nézelődj, elég nagy az udvar, el
lesztek Margittal, ha bármire szükséged lenne, itt vagyunk!
Jenőt és Marit a tömeg a vagon hátsó falához nyomta. Szerencséjük volt, mert
így a falhoz tudtak támaszkodni - leülni nem lett volna hely - és a deszkák
közötti résen levegőhöz jutottak. A tömeg egy nagy élő, jajgató ősállatként,
egy külön életet élő masszaként viselkedett. Az öregek halk imája, az asszonyok jajgatása, a gyerekek sírása egy elviselhetetlen hangzavarként állt össze.
Jenő átölelte az asszonyát: - Bármit kibírunk fiam, az a lényeg, hogy a gyerek
biztonságban van!
Órák óta ment velük a vonat. Egyszer csak egy fiatal férfi furakodott melléjük: - Doktor Úr! Jöjjön kérem, a feleségemnek elfolyt a magzatvize!
Jenő - aki a nadrágra hátsó korcába szorította az orvosi táskáját, így a nadrág, amiből kifogyott nem csúszott le róla, a táska pedig biztonságban volt lassan, ahogy a tömeg engedte megindult a szülő nő felé.
Egy idő múlva megállt a vonat. Résnyire húzták az ajtót, és a Doktor,
hogy segítséget kérjen a kísérőiktől - magyarok voltak, hallotta őket beszélgetni - lekászálódott a vagonból. Két őr dohányzott a vagon mögötti
csatlásnál, az egyik, mikor meglátta a feléje tartó alakot, lassan felemelte a
fegyverét és szó nélkül beleeresztett egy sorozatot Orachstein Jenőbe.
Mari hallotta a lövéseket, és érezte, ahogy élete párjából elszállt az élet.
Mert megint segíteni akart! Az ő ura, férje, támasza, mindene! A finom illatos
bőre! Itt rohad meg a tótok árok partján! Istenem! Miért büntetsz? Aztán rájött.
A második parancsolat. Az úr nevét hiába szádra ne vedd! Hányszor nevettek a
betegek „Úristenezésén”! Ezért kapta. A vonat elindult, és Orachstein Jenőné
született Klein Mária szívébe véste a tájat, már amit látott belőle a néhány milliméternyi résen át, és az égre írta hogy „Itt nyugszik Orachstein Jenő és felesége Klein Mária” Valaki a tömegből elkezdte a kadisht.
Mária nem tudta, hogy élte túl. Szeretett volna a párja után menni, de nem
sikerült neki. Már a vagonban, mikor egy darab rongyként gubbasztott a falhoz szorítva, vizet hoztak neki, megitatták. Az újdonsült apa cigarettát és
csokoládét dugott a zsebébe. Megérkeztek, kiterelték őket, mint az állatokat.
Lenyírták a hajukat. Gondolatban hálát adott a sorsnak, hogy nincs itt a lánya,
így nem nyúlnak a gyönyörű hajához. Klári. Igen, utólag megállapította, hogy
így élte túl. A lánya várja.
Egy szürke téli napon eltűntek az őrök. Fehér egyenruhás ápolónők jelentek
meg, rendes ételt kaptak, többször megvizsgálták őket. Jöttek az olaszokért,
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gyors, dallamos beszédük régi nyarakat idézett föl Máriában, és fájt belegondolni.
Jöttek a görögökért, a csehekért, jöttek mindenkiért, csak értük nem jött senki.
- Nem kellünk a magyaroknak! - mondta gúnyosan egy csontsovány férfi.
Aztán az orvosi rendelőben meglátott egy ijesztően sovány nőt. Percekig
tartott, mire rájött, hogy magát látja a tükörben.
Klára decemberben mert először átmenni az út túloldalán álló házukba. Kellett néhány meleg ruha. A zsidókat már régen elvitték, a falu tudta, hogy a
doktor úr lánya Kocsiséknál bujkál. Ezért is nem mentek be a házba. Csak a
Klári járt át, azután már naponta. December 24-én a család együtt ment az
éjféli misére. Margó hívta Klárit, de az nem akart menni.
- Hazamegyek, játszom egy kicsit a cicával, és befejezem azt a könyvet,
amit a múlt héten kezdtem el! - mondta a lány és átment az üresen álló
házba. Vaksötétben indult vissza, mikor egy, az utcán a dolgát végző orosz
katonába ütközött. - Gyévocska! - szólt az orosz. - Krasszívaja gyévacska!
- kiáltott rá, és még előkerült három társa. - Igyiszudá, gyévacska! - a négy
katona körbevette a lányt.
Kocsis Tivadar rosszat sejtett, mikor katonák sötét sziluettjét látta a kapujuk
előtt. A bátyját is az oroszok terelték el egy hete, a szökött hadifoglyok helyett, azóta semmit sem tud felőle. Újabb és újabb csapatok érkeznek a faluba
és visznek mindent. Ezek részegek, és egy ájult alakot nyújt felé az egyik: Gyélajtye jej stonyíbuty! - nyújtotta át az ájult lányt. Klára nem tért többé
magához. Karácsony másnapján meghalt. A katolikus pap nem temette el,
hiába kérlelte Tivadar. Bementek hát a zsidó temetőbe, kapartak a fagyott
földbe egy kis sírt, és oda temették a csodaszép hajú lányt. Margó elénekelte a
„Löho dájdit” - ez volt Klári kedvenc dala, ezt énekelte esténként, és erre
emlékezett is nagyjából.
Orachsteinné egy Kisvárdai nővel jött haza. A vasútállomáson elváltak,
sok szerencsét kívántak egymásnak és ki-ki a saját otthona felé indult. Mária
nyugodtan, méltóságteljesen lépkedett. Készítette a lelkét a lányával való
találkozásra.
Kocsisné sírva ölelte át, mikor meglátta a kapuban. Betuszkolta a saját házukba, és megállíthatatlanul zokogott. Mari nem értette, miért sír a szomszédasszony. Hiszen hazatért - legalább Ő. Hallotta, amit mondtak, furcsán kopogtak a szavak… Nem! Az nem lehet! Ő ezért jött haza! A lánya várja!
Ordítva kirohant és rohant, rohant, rohant, míg a falu szélén össze nem esett.
Három népművelő érkezett ’49 tavaszán a debreceni agitprop osztályról.
Egy testes szőkített hajú nő a tanácsházára ült be, és akkurátusan kevergette a
feketét, amit Mari főzött neki.
- Aztán maradt-e tanító a faluban? - kérdezte az asszony.
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- Marika ugyan nem tanító, de franciául és németül is kitűnően beszél! mondta Szabóné a könyvelő - Most mindenesként dolgozik nálunk, itt a
faluban.
Az agitátor szeme felcsillant!
- Taníthatna kedves, orosz nyelvet! Könnyen megtanulná! Sokat tehetne
ezzel a dolgozó népért!
Mari arca elsötétült. Oroszt? Az oroszok vették el tőle az élete értelmét!
Meggyalázták az egyetlen kincsét!
Hárman szedték le Máriát a termetes asszonyról, akin már nem lehetett segíteni. A herendi csészét lenyomta a torkán, attól fulladt meg.
A nagykállói elmegyógyintézet kertjében mindenki ismerte az asszonyt,
aki naphosszat sétált a kertben, és a harmadik parancsolatot emlegette. Néha
megpróbáltak vele beszédbe elegyedni, de már nem volt rendszer a szavaiban.
Radácsi Éva

Válogat a gyerek
Gyermekkorunk gasztronómiája más képet mutatott, mint a jelen. Fontosabb
szempont volt a teli gyomor a munkabíráshoz, mint az étkek művészi kivitele.
Ízes emlékeim egyike a konyhás nénik által déltájban megkent disznózsíros kenyér, mely uzsonnaidőre cseppekre izzadta magán a durva szemű sót.
Mennyei mannává sorolódott az étlapon, ha fénylő karéjait zamatos vöröshagyma karikák is illatozták. Az otthon ízét varázsolták a rideg iskolapadok
tankönyv illatába. S ha radírgumi is keveredett mellé a házi feladatok feltornyosult káoszába, hát ki bánta…
Eszembe jutottak a rafinált tízóraicserék. Egy-egy pecsenyezsíros vagy rántottás kenyér akár három téliszalámis, paprikás szendvicset is megért az iskola
részvényárfolyamában. Nagy kedvencem volt a roppanós zsemlye, melyben az
aranyló vajat leheletnyi piros arany vagy gulyáskrém koronázta. Az űrhajós
korszakot felidéző tubusos májkrém és sajtkrém szívogatása közben gyakran
elfelejtődött a mellé csomagolt kenyér. S mi más zárhatta volna a sort, mint a
műanyag mini üveges limonádépor, mely szánkba öntve narancsszínűre festette
nyelvünket, s csak benntapadt utolsó morzsáját oldottuk fel a csap vízével.
De emlékszem a napközis tökfőzelék kusza kukacszerű, ízetlen halmazára
s az aranygaluska fényesbarna tetején lecsorgó sodó krémes varázsára is.
Otthon nagy dilemma volt az ételválasztás. Hat ember hat ízvilággal. A családi szavazás gyakran előbbre helyezte a rangsorban a smarnit a sterccel szemben.
A darástésztához savanyúság, lecsó, lekvár, kompót s kizárólag a fogak közt
hangosan roppanós kristálycukor járt. Kinek-kinek szája íze szerint.
Nálunk egy rántotta sem volt egyszerű.
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Nővérem pirított főtt burgonyára sütött felvert tojást kért. Öcsémnek szalonnacsík olvadó zsírja várta a ráadást. Apám sötétbarnára pirított hagymát
kért alá, de abból egy pörköltre valót, s meg is szóratta vastagon sóval, borssal, paprikával. Bátyám igen kedvelte a szemes tojást. Boldogsággal töltötte
el a krémes sárgaság friss kenyérrel való tunkolása. Anyám a megszikkadt
kenyér lepirított kockáit öntötte nyakon a tojásokkal. Én minden verziót szerettem. A legegyszerűbbet is, melyben a tojás saját aromáját nem írta át más.
A falusi élet megszokott rendje meghatározta az étkezések idejét, módját.
Hétfőn a maradék, kedden főzelék, szerdán tészta, csütörtökön főzelék, pénteken vastag leves, sült tésztaféle. Szombaton a mezei munkálatok kitették a
teljes napot, a bicskával kanyarintott kenyér s szalonna a veteményesből frissen kihúzott, zsenge hagymával vagy a fák aktuális gyümölcsével egészítette
ki az árokpart füvén termő lakomát. Aznap az estebéd volt a meleg étek. Petrezselymes burgonya a már említett rántotta sorral. Vasárnap udvari kapirgálóink puhultak a leveses fazékban, s pirultak aranybarna bundájukban. Nehéz
években szűkebb volt az étek. Nem kevesebb, csupán másabb. Így került fel
étlapunkra a kakukkfűvel ízesített, kecsketejben áztatott szikkadt kenyértöltelékkel megrakott csirke farhát, melyből ugyanúgy jóllaktunk, mint más házban az oldalastól. A csirkemáj is megszaporíthatóvá vált, elkapirgált masszája
pár tojással s főtt burgonyával átgyúrva a világ legjobb májkrokettjévé sült.
Ebbe a világba született az én válogatós kisöcsém. Mióta ismerem, nem
eszik főtt zöldséget, gyümölcsöt alig. Savanyúság kikergeti a világból, bár a
céklasalátát s a fejes saláta szívét éhhalál esetén megeszi. Tésztából csak édeset. Főzelékből a paprikás krumplin s a szárazbabon kívül más nem érhetett
az ínyéhez, s az is csak akkor, ha nem volt benne hagyma. A tejfölt imádta, de
ételbe főzve hozzá nem nyúlt.
Éhen nem halt, gyakran kiegészítette menüjét a frissen termő szederfán,
vagy a sáros földön kihúzott sárgarépa rágcsálásával, természetesen kizárólag
világos pólóban. A hús - a bensőségek kivételével - és az édes tészta jöhetett.
Négy éves korában fejébe vette, hogy csirkehúst nem eszik. De kakast se.
Tyúkról meg ne is beszéljünk. Ez szegényebb időszak volt a család életében,
disznóhúsra nem tellett. Egy vasárnapi ebédnél anyám elkeseredettségében az
éhségtől már szinte síró gyermek kérdésére - Milyen hús ez? - rávágta: Disznószárny.
Apám lenyelte nevetését, s beindult a családi összeesküvés. Öcsémnek sok
kérdése volt.
- A Jóska bácsi malacainak miért nincs szárnya? Ilyen kicsi szárny hogyan
bírja el a malacot? Repülni is tud vele?
Így született meg az a különös állatfaj, melyet Magyarországon csak ez a
család ismert. A faj a szárnyas disznó, messzi kontinensen él, és pont a szár334

nyai miatt importálják. Óh, dehogy drága! Nem kerül pénzbe a szállítása, ide
tud repülni. Igen, csapatokban jön, terelik a helikopterrel, tudod, olyannal,
ami pár napja permetezett felettünk. Nem, nem szökik el a csapatból egy se,
ezek félősebbek, mint az erdei vadmalacok. Hogy bírja el ez a pici szárny?
Hát úgy, hogy nem egy van nekik. Egy malac hátán négy pár szárny van.
Jóska bácsinak nem ilyen malaca van, de nem is áruljuk el neki, hogy ilyet is
lehet venni. Ez csak a mi titkunk.
Öcsém egy fél malacra jutó szárnyat kebelezett be aznap.
Imádta a sertésszárnyat s gyakorta kérte a következő években. S a titkot
tartotta, még kis barátjának sem árulta el.
Nagyfiúvá nőtt. Aki sok disznó szárnyat eszik, az elbírja az iskolatáskát is.
Rajzórán a szabad rajz, s a család képének megalkotása után új feladatot kapott. A kép címe: Kedvenc állataim.
Karin kutya, Cirmi cica és Guszti a kiskecske büszkén viselték a gyermekkéz által megjelenített vonásaikat, ám egy állat komoly fejtörést okozott a
tanítónak.
Így van, jól gondoljátok. A szárnyas disznó volt az. A jó tanító egy csendes beszélgetésben kitágította s helyreigazította kisöcsém ismereteit. Aki már
tudott titkot tartani.
A következő vasárnapon sok év után újra elhangzott szájából a gyűlölt
kérdés:
- Ez milyen hús?
- Hiszen tudod, disznószárny.
- Nem igaz! Marika néni elmondta! Miért csaptatok be?
- Mert már alig ettél meg valamit. Féltettünk, hogy lebetegszel az éhségtől.
- Akkor is haragszom. Hazudtatok!
A csendben öcsém tányérjára szedte a tört burgonyát, vigyázva, hogy a pirított hagyma illata se érintse a kanalat. Messzire eltolta a savanyúságot, majd
egy mély sóhajjal kivett a tálból egy sertésszárnyat. Beleharapott. Lenyelte a
falatot.
Meglepve meredtünk rá: - Mégis megeszed?!
- Végül is… Ha ennyi éven át nem haltam meg tőle, akkor most se lesz bajom.
Rádler Róbert Ernőné
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Felejthetetlen karácsony
Decemberben a piacon árulták a fenyőfákat. Aki tanárember, meg párttag is,
úgy gondoltam, hozzánk majd Újévre hozza a karácsonyfát a Télapó.
A fenyőfát megvettem a piacon, elrejtettem a padlásfeljárón.
Szenteste délutánján nagy boldogan rohantak be hozzám Janika, a szomszéd kisgyerek, meg Lóri fiam.
- Anyu, képzeld el, Janikának meghozta a Télapó a karácsonyfát. Az
enyémet még nem hozta el?
Most mit csináljak? Összetöröm a kis lelkét, ha azt mondom: a karácsonyfát
nem a Télapó hozza, azzal meg még nagyobb fájdalmat okoznék neki, ha azt
mondanám: kisfiam, neked még napokat kell várnod.
- Drága gyerekem, persze hogy nem ért még ide a Télapó! Nem szaladgálhat
az utca egyik feléről a másikra! Most Janikánk oldalán osztja a karácsonyfát.
Menjetek ki az utcára, lessétek meg, hátha sikerül meglátnotok a Télapót.
A gyerekek kimentek, előkaptam a fenyőfát. Amilyen gyorsan tudtam, olyan
gyorsan hajigáltam a fenyőre a díszeket, a szaloncukrot, esztétikai kinézés
nélkül. Jöttek befelé a gyerekek. Elébük rohantam mondván, még nem érkezett meg a Télapó, ti csak leselkedjetek.
Folytattam a hajigálást a fenyőfára, a kezembe került díszek már ott éktelenkedtek a fán.
Megint tolakodtak befelé a gyerkőcök. Lóri lebiggyesztett szájjal firtatta,
neki még mindig nem hozta a Télapó a karácsonyfát.
- Nem láttátok a Télapót? Épp most hozta be a karácsonyfát a kéményen
keresztül. Gyertek hamar! Nézzétek meg!
Mindketten rohantak a szobába. Látni kellett volna azt a boldogságot! Vidáman szaladgáltak a fa körül. Lóri ugrált örömében, nevetett, tapsolt, átölelt.
Megint a karácsonyfa felé fordult, amikor meglátta az angyalhajnak nevezett
díszt, amit nem volt már időm feltenni a fára, ott maradt a fa alatt a narancsok
mellett.
- Nézd anyu, itt felejtette Télapó a szakállát!
- Ezt neked adta külön emlékbe, hogy jó legyél egész évben - mondtam
én, és alig tudtam visszatartani a nevetést.
Másnap szépen eligazítottam a díszeket a karácsonyfán, a villogót bekapcsoltam, úgy, mint a többi háznál, én is az ablakba helyeztem.
Pár nap múlva hívatott a párttitkár a községházára. Elmentem. Leültetett.
- Igaz, hogy fölállítottad a karácsonyfát, és az ablakban fénylenek rajta a
díszek?
- Igaz.
- Miért tettél ilyent?
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- Jól tudod, van két gyerekem. A lányom már megérti, az anyja tanár, meg
párttag, de magyarázd meg az ovis fiamnak, aki öt éves sincsen, hozzá
nem jön a Jézuska. A többi gyerek erről mesél, ő meg mit mondjon? Fölállítottam, meg a jövőben is fölállítom a karácsonyfát. Ne is mondd! Tudom
ki az a gonosz, akit zavart a tettem, de engem, egy cseppet sem érdekel.
- Legalább vedd ki az ablakból!
- Nem veszem! A te feleséged a templomba jár. Engem, egy cseppet sem
zavar. Hagyjatok már békével, vagy dobjatok ki a pártból, ha ez bűn.
Többé soha senki sem hozta fel a karácsonyfát, pedig minden évben felállítottam, meg amíg élek, lesz karácsonyfánk.
Dr. Radmila Markovity

A vihar
Az ötvenes évek elején a falu lakosságának tájékoztatása rendeletekről, közügyekről, a következőképpen történt. A községháza alkalmazásában állt egy
kisbíró, akinek a munkájához tartozott, hogy dobszóval körbejárja a falut és a
kijelölt helyen az összegyűlt emberek előtt hangosan felolvassa az éppen aktuális rendelkezéseket, hirdetményeket, határidős tennivalókat. Előfordult
olykor magánjellegű hirdetés is, például házeladás, elkóborolt állat keresése
vagy munkások felvétele különböző munkák elvégzésére.
Mikor vége lett az iskolában a tanításnak, elkezdődött a nyári szünet. Az erdőgazdaság vezetője kidoboltatta, hogy nyári munkára vesznek fel iskolás tanulókat, hogy a szigeten termelt zöldségeket kigyomlálják. A szigetet a Tisza
holtága vette körül, melynek megközelítése a vízen keresztül volt lehetséges.
Szülői hozzájárulással 12-13 gyerek jelentkezett a munkára, fiúk és lányok
vegyesen, közöttük mi ketten a barátnőmmel, Marikával is. Házunkhoz közel
volt a holtág, segítségül kölcsön kaptunk egy ladikot családunk egyik ismerősétől, azzal naponta átkelhettünk a vízen. Evezni mindketten jól tudtunk. A
túlparton közel volt a zöldséges terület. Naponta reggel 6-kor kezdődött a
munka és délig tartott, közben fél óra szünettel.
A kezdés napján jött egy munkavezető, aki névsort készített rólunk, majd
megmutatta a területet, ahol dolgoznunk kellett. Elmondta, hogy mit kell csinálnunk. A zöldségsorok közül ki kellett gyomlálni a gyomot, majd összegyűjtve kitenni az ágyások végéhez. Kis csoportokba osztott bennünket, majd
ezek után elment. Mi mind szorgalmasan dolgoztunk, szépen haladtunk a
gyomlálással.
Már öt napja jártunk a szigetre, mikor az egyik nap dél körül, messziről
sötét felhők gyülekeztek az égalján, néha fel-fel sejlő villámlással, érezhető
volt, hogy vihar jön. A területen, ahol dolgoztunk, nem volt fedett, védett
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hely. A borulat egyre közeledett, zengett, morgott az ég, a szél is kezdett viharossá válni. Nagyon féltünk, gyorsan abbahagytuk a munkát, mindenki
igyekezett hazafelé, hogy mielőbb tető legyen a feje felett. Marikával mi is
rohantunk a ladikhoz, futott velünk Kiss Jóska is, aki egy évvel fiatalabb volt
tőlünk, de velünk dolgozott. Kért bennünket, hogy vigyük el őt is a ladikkal,
mert ő az Újtelepen lakik és nem ér haza a vihar előtt. Így hát befogadtuk,
mert őt is féltettük. A baj az volt, hogy így kis híján túlterhelt lett a kétszemélyes ladik. A viharos szél teljesen felkorbácsolta a vizet, ami be-becsapódott a
ladik oldalán. Jóska folyamatosan kimeregette a csanakkal a vizet a ladikból.
Mi ketten nagy erővel eveztünk, én kormányoztam, próbáltam az irányt tartani. A dühöngő szél egyre forgatni próbálta az amúgy is megterhelt ladikot.
Zengett, villámlott, csapódott a víz mindenfelé, és mi sírva, minden erőnkkel
eveztünk és imádkoztunk, hogy mielőbb partot érjünk. Nagyon nehezen, de
elértük a partot, kikötöttünk és rohantunk hazafelé. A szüleim aggódva, féltve, azt sem tudták hogyan jutok haza, nyílt a kapu és mi mind a hárman riadtan, de baj nélkül hazaértünk. Éppen beestünk a kapun, mikor megnyíltak az
ég csatornái, ömlött az eső, tombolt, dühöngött a nyári vihar, igazi égiháború
tört rá a falura.
Végre megnyugodtunk, fedél volt felettünk, megmenekültünk. Ezek után
úgy döntöttünk, nem megyünk többet a szigetre!
Ráduly Katalin

Családom és dédpapám katonatörténetei
Régen, a második háború alatt, a családunkban sok minden történt és ezeket
az érdekes történeteket az idős rokonok a mai napig szeretettel mesélik. A
dédapámról és azokról az eseményekről fogok írni, amiket ez idő alatt átélt.
Az ükapám, Gombos Lojzi nagygazda volt, a fiáról, az én dédpapámról,
Gombos Imréről fogok mesélni. Ő még a nádszegi öreg temetőnél született,
utána vették meg Kősében az Esterházy nagybirtokot, ahol négy család élt. A
birtokon mindennek megvolt a saját helye, sokat dolgoztak. A dédapám sok
mesterséget kitanult, de egyiket sem tudta befejezni, mivel az idősödő ükapám a tavasz megérkeztével mindig hazahozta őt, hogy segítsen a földeken.
1936-ban besorozták csehszlovák katonának. Elvitték őket Szudétavidékre
bunkerokat építeni. Egy cseh katonával került egy bunkerbe. Az ebédhez
cigarettát kaptak. Egy falubéli volt a szakácsuk, jól belemarkolt, adott nekik
3-4 csomag cigit is. Eleinte szétosztotta a dédpapám. Addig nem dohányzott,
aztán mivel a bunkerban nem tudtak beszélgetni, rágyújtott és rászokott.
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1938-ban szerelt le, hazajöttek. Épp aratás volt, mikor hazaért. Munka
közben elszaladtak vele a csikók, belement a lába a kerékbe, úgy összetörte,
hogy azt hitte többet nem fog járni. Közben jött a behívó, hogy immár magyar
honvédként mennek visszafoglalni Újvidéket. Rossz lábbal kellett bevonulnia. A dédpapám huszár volt, nagyon jó lova volt, mindig szót fogadott neki.
Ezt a lovat a kocsi után kötötték, nem is adták másnak, megvárták, míg a
dédapám lába rendbe jön. „Csurgott” neki sokáig, de aztán helyre jött. A fronton a szerbek sok katonát „meglődőztek”, még az öregasszonyok is lőttek
rájuk.
Később az orosz frontra került. 1944-ben aratás-szabadságot kapott, mert
fuldoklókat mentett ki a megáradt folyóból. Papír, kitüntetés volt róla. Mikor
hazaért, a gazdaság udvara tele volt német katonákkal. Kijött az ükmamám, de
dédpapa olyan koszos volt, egyből az istállóba küldte, hogy vesse le a huszár
egyenruhát. Az ükpapám, hogy megmenekítse, elásott két bödön disznózsírt a
pajtában. Bekötötték oda a lovakat a németek. A ló a lábával kapart, megtalálta,
a német katona meg észrevette, elvette. Az ükmamám nagyon sajnálta.
A háború vége felé a dédpapámék az oroszok ellen harcoltak a németekkel. Vértesen voltak beásva és a századukat nagyon megtizedelték az oroszok.
A németek belőttek minden pontonhidat, hogy ne tudjanak átjönni az oroszok.
Azt mondta, hogy jöttek is a „ruszkik”, halomra lőtték őket és akkor is csak
jöttek, hogy „hurrá”! Valószínűleg már akkor is alkohollal, droggal „buzdították” őket. Utoljára dédpapáék örültek, hogy el tudtak menekülni, de még a
németek is. Nagy veszteség érte a századot, mert a saját bajtársaikra is lőttek
tévedésből, félelemből, csak hárman maradtak meg. Az egyik katonának úgy
nyomta vissza a beleit, átkötötte, vitte a szanitécekhez. Sajnos voltak olyanok,
akik a holttesteket kirabolták, mert zsold vagy gyűrű mindenkinél volt.
Dédpapáéek 1945-ben, amikor már az oroszok annyira szorították őket,
nagyon megbetegedett, ezért kórházba került Győrbe. Egész teste feldagadt,
bajtársának könyörgött, hogy lője le. Közben elkezdték bombázni a várost,
ezért a kórházat evakuálták, a betegeket hajón Németországba szállították.
Onnan faluról falura jártak, kéregettek az ottani emberektől ételt, innivalót.
Addig mentek, amíg össze nem találkoztak az ezredükkel. A főhadnagy felállt
egy kocsira és sírva mondta: „Fiúk, a háborút elveszítettük, az országunkat
szétszedték, de már azon dolgoznak, hogyan fogják összerakni. Mi nem mehetünk haza, mert felakasztanak. Aki amerikai fogságba akar esni, erre menjen, aki orosz fogságba, az arra.” De elmondta nekik, hogy hogyan lesz, ha
orosz fogságba esnek. Azt mondta: „azokat bevagonírozzák, vágnak egy lyukat a vagonba, az lesz az illemhely”. Ahogy a főhadnagy elmondta, az minden szóról szóra úgy is lett. Dani báty, dédpapa barátja az orosz fogságot
választotta, azt mondta, az volt életének legrosszabb döntése. Dédpapa az
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amerikai fogságot választotta. Először lágerbe kerültek, nem volt még kerítés
sem, a földön aludtak. Nem volt se konyha, se víz. Ott megkérdezték, hogy ki
villany-, ki vízszerelő. Amíg nem volt konyha, száraz ételt kaptak. Fel kellett
sorakozniuk, mindenki kapott egy csokit. Jöttek a színes bőrű amerikai katonák, kiosztották a csokoládét, előttük kellett megenni. Nézték, hogy elfogyasztják-e. Egy falubéli akkorákat nyelt, mintha ette volna, de eközben mindig elcserélte. A dédpapám mondta is neki: „Te gyerek, meg fogsz gebedni”.
Meg is halt nemsokára. Eleinte a csillagok alatt aludtak, pár hét után lett sátor,
konyha. Volt leves, meg másikféle. Az amerikai fogságban rágót is osztottak.
Azt se tudták, hogy mi az. Az amerikaiak mindig rágóztak. Úgy alakult, hogy
45 nádszegi egy sátorba került. Ő a 30 évével volt mindközül a legidősebb,
sokan még csak leventék voltak. Most jött jól neki, hogy annyi mindenhez
értett, mivel varrt nekik hátizsákot, ruhájukat megjavította, olyan volt, mintha
az apjuk lett volna. Ügyelt rájuk, hisz a táborban munkásokat toboroztak Kanadába, Hollandiába, Belgiumba bányába, erdőbe. Ha ő nincs ott, a fiatalok
szétmentek volna a nagyvilágba. A sátorban, amikor mindenki összejött, jól
leszidta őket: „Mit gondoltok tik, taknyosok, hova akartok menni? Titeket nem
várnak otthon a szüleitek?!” – mondta. Sok évvel később is még megköszönték:
„Te Imre báty, ha nem vagy velünk, ki tudja, hol kötünk ki…” Fiatal, tizenéves
gyerekek voltak, jelentkeztek, azokat könnyű volt elbolondítani.
Dédpapa így 10 évig volt katona, 1946 januárjában került haza.
A családunknak sok szomorú és boldog emléke van, amit az idő megszépít, és amikre mindig jó visszaemlékezni, mert okulhatunk belőle. Szerencsésnek érzem magam, hogy megismerhetem a múlt eseményeit családom
történetein keresztül. Örülök, hogy ez a sok értékes emlék itt él még köztünk
az időseknek köszönhetően.
Rákász Botond

Az eltűnt zsinórok
1944 márciusában, mikor a németek bevonultak több városba, köztük Veszprémbe is, ahová a dédmamám öccse iskolába járt, sajnos tanulmányait meg
kellett szakítania.
Ezután hazakerült szülőfalujába, Barnagra szüleihez, testvéréhez. Mivel a
családnak sok állata és nagy gazdasága volt, a rengeteg munka miatt mindenkire temérdek dolog hárult. Sajnos édesapját és bátyját elvitték katonának,
nagybátyja pedig az első világháborúban elszenvedett három fejlövés után
szinte teljesen béna volt, a mezőgazdasági feladatok elvégzése dédmamámra,
aki ekkor ő 16 éves volt és 14 éves öccsére hárult. Mivel egyedül volt a családban férfi, minden nap nagyon elfáradt.
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Nemsokára a németek a Bakony déli részén repülőteret létesítettek, ahova
a környező falvakból, így Barnagról is fiatal fiúkat és férfiakat vittek el segítségnek a repülőkhöz lőszereket és kisebb bombákat pakolni. A gépek felszállása után, ha nem volt más teendő, köveket szedtek. Teltek a hetek egymás
után egész 1944 teléig. A nagy hidegben tüzet raktak, szalonnát, kolbászt
sütögettek, melegedtek.
Dédim öccse egyszer csak felfedezte, hogy a ládákban, amiket a repülőkhöz hordtak, ejtőernyő-felszerelés, étel és ital volt. Kibontott sok-sok
ládát, mert a bennük lévő ejtőernyő zsinórok jó minőségű és erős anyagból
készültek. Úgy gondolta, ezeket otthon a gazdaságban nagyon jól tudná használni, így levagdosta azokat, és hazavitte. Bár egy kicsit félt, hogy észreveszik a tisztek, de sikeresen megérkezett vele szülőfalujába. Persze a németek
nem sokkal később felfedezték a felszerelés hiányát, és azt is tudták, melyik
faluban keressék. Eljutottak Barnagra is, ahol szinte minden házban házkutatást tartottak. De szerencsére a tisztek híre előbb odaért a dédiékhez,
mint a katonák, ezért még időben sikerült elégetni a zsinórokat. Nagyon nagy
volt az ijedtség a családban, de nem történt semmi, mivel nem találták meg a
bizonyítékokat.
Ezért aztán az egész család megmenekült a németek bosszújától, mert
bizonyosan komoly büntetést kaphattak volna ezért a tettért.
Resperger Bálint

Betlehem csillaga
Aligha hinném, hogy Petri csészében kevertek volna erre a világra. Hét évi
távkapcsolat után is hatalmas lánggal lobogott a szerelem bohém karakterű
apám, és a nála jó pár évvel fiatalabb, szende szűz anyám között.
Így én, Istennek hála, már az első alkalommal megfogantam.
Hát szerencse fel!
A komlói Béta akna bányászainak legénylakásán kezdtem meg földi
pályafutásom, egy jobb napokat látott utazókoffer mélyén. Apám elkezdett
ugyan faragni egy bölcsőt nekem, de mire az elkészült, a szüleim már külön
éltek. Luca széke lett abból a bölcsőből!
Nem kellett ahhoz éjféli mise, hogy ráállva anyám boszorkányt lásson.
Későbbi húgom szülőanyja seprűnyélen suhant át a házasság egén.
Csak elképzelni tudom, micsoda zuhanás lehetett ez anyám szívében. Hulló
könnye záporán át dajkálgatta kicsi lányát... Én csak törött kis cserépdarab
voltam ebben a történetben. Ha nem lett volna Rubint mamám, pozdorjává
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leszek, el is tűnök talán. De ott volt nekünk anyu édesanyja, az én Holle
anyókám.
Tollpiheként hullatta rám szeretetét, pedig volt neki is bánata, épp elég.
Tizenkét gyereket szült, ám csak három lánya élte meg a felnőttkort. Köztük a
legkisebb, a késői ajándék, a kimondatlan kedvenc: anyu volt.
A testvérei egyszerűen csak Csöpinek hívták, rajta is ragadt ez a név egész
életére.
Csöpit a maga módján mindenki kényeztette. Nővérei ott voltak vele válása
idején is. Támogatták a tanulásban, rábeszélték, hogy Pestre menjen dolgozni,
ott könnyebben boldogul.
Az ötvenes évek hajrá hangulatában így lett darus ez a csöppnyi asszonyka.
„Jól felvitte Isten a dolgomat!” kommentálta viccesen daru kosár béli új
pozícióját anyám.
A mi családunkban többek között az volt a jó, hogy mindig készen álltak a
bolondozásra, tudták értékelni az apró örömöket is.
De ennek a mostani örömnek ára volt.
Az alföldi kis bokor tanyáról nem indult buszjárat, a vonat is csak a szomszéd kis faluban, Farmoson állt meg. Apám után így aztán anyámat is elnyelte
a messzeség.
Így maradtam én Rubint mamám köténye mellett.
Neki nem csak a neve, a szíve is drágakő volt. Beragyogta azt a kicsi, hófehérre meszelt erdő széli házikót, ahová befogadott bennünket. És beragyogta az én furcsa kis, törtcserép gyerekkoromat özvegyként is derűs lényével,
imádságos szeretettel.
Anyám néha magával vitt a pesti albérletébe. Összebújva vacogtunk a cselédszoba keskeny díványán, és tündérmesékkel tartotta bennem a hitet. Miben is?
Például abban, hogy a világ azért szép, mert vagyunk egymásnak.
Apámról nem sok szó esett, de a gyűrött amatőr kép anyu tárcájában magáért
beszélt. Apró tűszúrások világítottak a mosolygós, megfakult arc szemeinek
helyén… Ha nem lett volna mégis két szerető nagymamám, talán fel sem
tudom dolgozni ezt a korai traumát. De Messzi mamám a történtek után is
ugyanúgy szeretett, mint a többi unokáját. Mesebeli szép ajándék volt minden
együtt töltött idő abban a bakonybéli, mézeskalács palotában.
Konyabajuszú nagypapámra is jó szívvel emlékszem. Tetszett nekem,
ahogy svábul karattyolva sajnálkoztak fölöttem, amiért Miska fiuk miatt válási árva lettem. Nem sejtették, hogy értem én a német szót -, anyám tanítgatott.
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Jaj de sokszor potyogott a könnyem mégis a kedvemért sütött cirmos, kakaós
kalácsra, aminél finomabbat azóta sem ettem.
De a kalácsnál is jobban szerettem volna, hogy végre nekem is legyen apám!
Aztán - mint a mesékben - találtam magamnak egyet. Ott ücsörgött a Ganz
Mávag előtti játszótér egyik padján, ahol Házinénivel anyut vártuk. Már a
harmadik homoktortámat ette, mire a műszak véget ért. Épp elég volt ennyi
ősbizalom ahhoz, hogy közöljem anyámmal: ezt a bácsit hazavisszük: jó lesz
nekünk apukának.
És tényleg jó lett. Anyám meséi valóra váltak. A daliás királyfi elnyerte a
királylány kezét.
Hét országra szóló lakodalmat nem csaptak ugyan, de boldogan éltek, míg...
Míg fel nem tűnt apám, hogy visszaszerezze az ő „Rubintos virágát”, s vele engem, szerelmük gyümölcsét, egyetlen kincsüket. Hozott harmonikát,
anyu ablaka alatt pedig Gazsi cigány húzta hegedűjén a kesergőt. Egy régirégi szerenád nótáját, szívszaggató szépen.
Elveszni látszottam ebben a hirtelen támadt érzelmi viharban. Falevélként
hullottam volna földre, ha nem lett volna szerető családom.
De volt.
Összekapaszkodtunk megint.
Sírtunk és nevettünk.
Aztán utat választottunk.
A végső döntést rám bízták, az akkor már tíz éves gyerekre. Álltunk a Bíróság előtt, és én kicsit sem tétováztam. Azt mondtam: Béla apu.
A sors tenyere ezzel végleg ökölbe szorult.
Ilyen előzmények után született meg nekem álmaim netovábbja, a rég vágyott
kis húgom.
Csak éppen egy másik anyától.
Testvérem lett, akit még csak nem is láthattam, egészen édesapánk korai
haláláig. A két családot a hagyatéki tárgyalás sodorta össze egy szállá. A húgommal apu sírhantjánál találkoztunk először. Akkor ő még csak ötéves volt.
Sírva kapaszkodtunk össze, mintha éreztük volna, hogy máris szakadozik az a
fonál, ami kettőnket véletlenül egy életre összekötött. Letéptük a sírról egy
árvácska virágát, és a zsebünkbe dugtuk. Ez volt a mi közös kis titkunk.
Újabb évek teltek el úgy, hogy csak a felnőttek elejtett félszavaiból tudtunk a Másikról.
A két asszony, aki egy férfit szeretett, nem tudott megbékélni egymással,
még akkor sem, amikor már mindketten új társat találtak.
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Távolról fakadt fel bennem az emlékezés bő vizű patakja most, hogy a jelenlegi családomról írok. Arról a családról, akik nélkül nem lenne teljes az életem. Azt már egészen kicsi koromban megfogadtam, hogy ha felnövök, én
sohasem fogok elválni. Akkor inkább férjhez se megyek!
De jött a szerelem.
Csillámporos, fényességes.
És ugyanaz történt velem, mint anyámmal hajdan.
Már az első összeborulásnál megfogant a lányunk.
Hosszabb ráhagyásokkal később aztán született még kettő, hogy végül
hárman tündérkedjenek életünk almás kertjében. Költői túlzásnak tűnhet ez a
kép, de nem az.
Már felnőttként a húgomat is megtaláltam. Egyfajta ajándék ő nekem. Puzzle
emlékdarabkákból próbáljuk kirakni apánkat, és pótolni a meg nem élt közös
gyerekkort.
Már neki is gyerekei, unokái vannak. Egyre szélesedő körben élvezzük hát
azt az érzést, amit egy ilyen kötelék csak adhat.
Kárpótlásul a sorstól azt is megkaphattam, hogy édesapám és nevelőapám
rokoni ágával is élő a kapcsolatom. Unokatestvéreim mindkét részről szép
számmal akadnak. Legtöbbjükkel személyesen is szoktunk találkozni.
Ünnepnek érezzük az ilyen alkalmakat.
Mindig nagyon fontos volt életemben a család, mint szerető, támogató háttér.
Hiszem, hogy sorsunk színpadán a díszlet sokszor meghatározóbb, mint maga
a főszereplő. A főszereplő - mert emberből van ugye -, néha elfelejti a szövegét. Máskor meg csak épp rossz napja van. Vagy elveszített Valakit, aki nélkül most már ő is egyre kevesebb. Ilyenkor aztán súgni kell neki. Jó esetben
ezt egy szerető család megteszi. Elkapja a zuhanót.
Azt mondja: ne add fel! Szeretünk!
Ez történt velem is.
Szoktattam szívem a csendhez…
Már régóta, mert egymás után, szinte lábujjhegyen elmentek sorra az én mesekönyvem szereplői. Felszálltak az égbe a gyerekkor imái, és velük Rubint
mamám. Köddé váltak nagynénéim, és morzsáira hullott az a cirmos kalács.
Két mankóval az én jóságos nevelőapám is besántikált a Mennyországba.
Apám emlékét egy préselt árvácska őrzi.
A veszteségek akkor fájnak igazán, ha nincs kivel osztoznunk a gyászban.
Velük minden letört búzakalászban ott lehet az újrakezdés ígérete.
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De az én érett búzakalászomat olyan hirtelen törte le a szél, hogy azt hittem, vele sodor.
Szeretett férjem halála volt az a pont, ahol azt éreztem, nincs is tovább.
Mint a kalászból kipergő szemek, úgy sirattam őt, és vele magamat. Nem
sokkal később, anyukám is itt hagyott. Végképp elárvultam. De valaki mintha
azt súgta volna, hogy mégsem. Hiszen mindig ölelő háttérként itt van nekem a
legszűkebb családom.
Tündérlányaim a férjeikkel, és az egyre cseperedő unokák. Most, hogy a
legkisebb is megszületett, ötcsillagos nagymama lettem. Öt csillag ragyog
körülöttem!
Hogy fényükben ott lássam az én egykori szeretteimet is.
Talán mégis a mesékben rejlik az igazi érték.
Betlehem csillaga ragyog át rajtuk. Legalábbis karácsony idején. Ha nem
lenne családom, talán észre se venném ezt a csillagot…
Richter Anikó

Tündérrózsa
A tavaszi szünet első napján hajnali 5-kor ehatároztam, hogy rendet teszek az
öreg, sokat megélt íróasztalban, de előtte több évtized hordalékát kell kiszednem a fiókokból, polcokról.
S döntenem, mi maradjon, és mit selejtezzek ki. Ezer éve készültem már
erre, de persze elmaradt, mindig volt valami mondvacsinált kifogás. A nyári
hőségben kinek van erre energiája, ideje, ősszel korán sötétedik, télen ünnep
jön ünnepre meg hideg is van, tavasszal meg ébredezik a természet, a kert.
Most erőt véve magamon, elkezdem. Leülök a nyikorgó forgó székre, ami
évtizedek óta nem forog. Nézem az asztalt, lehet, hogy ő is néz, régi családi
bútordarab.
Találomra húzgálom ki a fiókokat. Régi iratok, igazolványok, oklevelek,
tollhegyek, rozsdás kulcscsomó, kivágott újságcikkek, leáztatott bélyegek és
bizonyítványok voltak bennük, festői kavalkádban, mint szerintem minden
rendes helyen. Békésen megfértek egymás mellett és alatt az összekötözött,
begumizott, szalagocskás levélkötegek, Malvin néni házasági anyakönyvi
kivonata, bár az a frigy a családi legendárium szerint nem tartott 24 óráig se.
Ott volt nagyanya első báli legyezője és a táncrend, katonakönyvek, dísz-és
gyásztáviratok. Ott lapult megannyi kincset érő régiség, vagy semmit sem érő
ócskaság, ez már nézőpont kérdése. Az ember óvatosan, szinten lábujjhegyen
közelíti meg a múltat. Tisztelettel, sőt szeretettel. Ha én nem nézem át, aki
még emlékszem a dísztávirat címzettjére, meg Malvin nénire is, és még mond
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valamit az emlékkönyv, a régi fényképalbum, dédike lejegyzett receptjei,
anyukám bársonyba kötött naplója, mi lesz ezekkel?
Mi lesz a polcokon lapuló faragott, intarziás titokdobozzal, a teknőc páncéljából készül foghíjas díszfésűvel, a szarvasagancs markolatú tőrrel, a kisnemességet igazoló oklevéllel és a rajta lógó töredezett vörös pecséttel?
Leültem a kicsit gyűrött torontáli szőnyegre, és szedtem ki a leveleket, fotókat, dossziékat, albumokat, és megfogadtam, bármit találok, nem fogok
sírni. A múlt mindig előhozhat olyat, ami fáj. A középső fiókot alig tudtam
kihúzni, úgy beszorult, valami megakadt benne.
Egy eltört madárszárny, mögötte egy kis tükör, hátlapján összemosódott
monogram, sose láttam, ugyan kié lehetett? Megnézem benne az arcom, oldalra hajtom a fejem, összefogom a hajam.
Kire hasonlítok az őseim közül? A megkopott rózsafüzér a szattyánba kötött
bibliával együtt vallásos keresztanyámé volt. Nagyanyám azt hitte, a jómódú
komaasszony ajándékokkal halmoz el, esetleg még tán örökölök is tőle. Emlékszem, valami házat, diófa bútort, balatonaligai nyaralót emlegettek. Nyolcadikos voltam, a ballagásom előtt hozott egy fekete lakkcipőt, ami szorította a
lábam, meg egy rózsaszín rakott szoknyát, térd alá ért. Szegényt elütötte egy
távolsági busz, a temetés után kiderült, hogy nem volt semmije, csak egy doboznyi aligai képeslap. Az is itt van valahol az íróasztal eldugott szegletében.
Aztán a kezembe került egy kis füzet, a vinyettán nagyapám szálkás betűivel a nevem. Az első oldalon néhány sor: „Ha majd író leszel, mert aki ilyen
szépen mesél, mint te, biztos az lesz, érdekesnek fogod találni ezt a történetet.
A családfánknak ez a vékonyka ága.”
Alatta lepréselve néhány halvány virágszirom, celofán védte a régmúlttól
idáig. Óvatosan lapoztam, egy fél oldalon szikáran-egyszerűen ott volt a történet, amire építettem a Tündérrózsát.
Az igazság ott lapul a sorok mögött, a többi fikció, álom, remény és romantika.
- Anyja neve? - kérdezte a sorozóbizottság egyik tagja, és szúrós szemmel
végigmérte az előtte álló fiatal férfit.
A nap besütött a koszos ablakon, a fénysugár a falon csálén lógó naptáron
állapodott meg, amin két angyal a címert tartotta, s egy lustán szárnyait mozgató légy épp az aznapi dátumra telepedett: 1915.augusztus 2. Anyja neve?
Ott van a matrikulában – gondolta keserűen Marjai Gergely, aki a keresztségben még az András nevet is megkapta, de ez utóbbit sose használta. Mélyen
ülő szürke szeme elsötétedett, jobb keze egy pillanatra ökölbe szorult, de
aztán fakó hangon megszólalt: - Marjai Anna – majd kis nyelés után hozzá
tette – Erzsébet, és egyenesen az asztalnál ülő három katonára nézett.
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A főhadnagy érdeklődve kapta fel a fejét, mert valami olyat érzett, ami
túlmutat az egyszerű adategyeztetésen. A keze is mozdult, ezzel meglökve,
kiloccsantva a tintatartót, kék folyócskát indítva az asztalon heverő hivatalos
papírok között. Hirtelen az volt a legfontosabb, hogy felkapkodják az iratokat,
nem figyeltek a teremnek is beillő szoba közepén várakozó újonc jelöltre. Az
orvosi vizsgálaton már túljutott, ha egyáltalán annak lehet nevezni azt, hogy
végre hajtotta a „nyújtsa ki a nyelvét”, „köhögjön”, „hunyja be a szemét, úgy
menjen előre” utasításokat, és kész, mehet tovább, megfelelt. Ennyi volt.
Most meg itt vegzálják az adatokkal. Érzi, ahogy feszül csontos karjában az
izom, lassan mélyeket lélegezve gyűri le magában a haragot. A rangidős tiszt
intett, hogy jöjjön közelebb, és érdeklődve figyelte a nyurga legény biztos
mozgását, a szem hideg szürkeségét, ami az előbbi kérdésnél olyan sötétté
vált, mint a mocsár. Kemény legény, érződik benne az erő, meg önfegyelme
is van. Látszik rajta, hogy valami miatt dühös lett, bár megpróbálja elrejteni.
Ésszerű parancsot elfogad, ez biztos nem hagyja cserben a bajtársait, bátornak
tűnik. Nem városban élő, naptól cserzett az arca, a tekintete cikázik ide-oda,
figyel minden apróságra – futott át rajta. Sok száz önkéntes meg behívott állt
már előtte, zsigerből érezte, kinél mire számíthat, és ritkán tévedett. Ránézett
az iratra, és már látta is, hogy az „apja neve” rubrikába az van beírva: ismeretlen. Marjai Gergely is azt nézte, és keserű lett szájában a nyál, mint az epe.
Húsz éve történt, Anna napkor, amikor a pesti inspektor meg a barátai megjelentek a herceg birtokán, a madarakkal teli eldugott lápos vidéken. Ki tudja,
miért jöttek, évszámra nem látogattak le ide. Akkor valami rossz fekete nyavalya hozhatta el őket a fővárosból, vagy tán a vadászat beígért izgalma. A
faluban bál volt, az ő anyja meg szép, az egész megyében nem akadt párja.
Persze hogy amikor táncolt, felemelt fejjel, büszkén ringatva karcsú derekán a
sok szoknyát, felkeltette a fiatal uracskák figyelmét. Másnap reggel munkát
ajánlott a felügyelő Annának, könnyű munkát a pesti háznál, jó fizetéssel,
teljes ellátással. Hogyne kaptak volna rajta, hisz itt a berekben néha csak tengődtek, kiszolgáltatva az időjárásnak, a vadorzóknak, lápi betyároknak, a
herceg meg tán alig emlékezett rá, hogy ez a falu is az övé, mert nem kaptak
támogatást tőle egy fillért se. Nehéz volt itt élni, lánynak, asszonynak különösképpen. Így felemelkedést láttak az ígéretben, s mint becsületes, igaz szívű emberek, nem sejtették meg a mosolygó arc mögött a prédára leső farkas
vicsorgását. Egy év telt el, amikor kis motyójával haza jött Anna, domborodó
hasán megfeszült a kis perkál szoknya, kedves arcán a derű már csak halványan jelent meg, amikor három hónap múlva lebabázott az apai házban. Nem
fordult el tőle a család, egy szóval se illették, főleg amikor a bába magasra
tartotta az életerős kisfiút, aki teli torokból, kivörösödött arccal üvöltött bele a
hideg világba. Mintha sejtette volna, hogy nehéz élet vár rá. Anyja, a szép
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mosolygós, táncos, dalolós csak azt várta meg a földi létben, hogy a kis Gergely felcseperedjen, aztán egy csendes kora őszi hajnalon elröppent, mint
fészkéből kiesett kis madár, csak halk, tűnődő sóhajtást hagyva maga után.
A nagyszülők idős emberekként inkább támaszra szorultak, így az árva fiú
már tíz éves korában segített megkeresni a betevőt, ahogy csak tudta. Eljárt
napszámba, aztán meg ott volt a berek, az ő igazi otthona.
Öreg pákászok mutatták meg neki fortélyaikat, hogyan faragják gyorsan
sikló csónakjaikat, hogyan irányítják egy evezővel a kanyargós vizeken a
torkolatig. Tőlük leste el a hajítófával való vadászat fortélyait, s velük együtt
szedte ki a vízen lebegő sulyom termését. Kezükre munkálkodott, amikor
azok boszorkányos gyorsasággal készítették a hálókat, fonták a varsákat. Azt
is kitudta tőlük, hófehér kócsagtollra hogyan tehet szert. Igazi ritkaság volt ez
a madár, mióta az avas nádasokat letördelte a jégverés, elűzve erről a vidékről
ezeket a büszke, szép libbenő csodákat, mutatóba hagyva csak belőlük néhány
párt. Ő meg figyelt, okult, nem sokat beszélt, de annál odaadóbban hallgatta
az öregek meséit, történeteit. Minden nap tanult valamit, s alig múlt 14 éves,
amikor már úgy ismerte a öblöt, a széles csatornát, a mocsarat, a szigeteket,
hogy nála jobban senki. Nem is vágyódott el innen sehova. Amikor hazatért a
kis házikóba, hajlott hátú öreganyjának vitt madártojást, vadlibát, kacsát. Vízi
madarakat, gyógynövényeket adott cserébe a falubeli asszonyoknak jó vászon
ingekért, gyaloglást bíró csizmáért a cipésznek. Vizes moha közé rakta a harcsát, süllőt, úgy szállította a szegi piacra. Ott vett a pénzből petrót, gyújtót, sót
meg ami kellett, amit nem adott meg a láp vidéke. Éldegéltek szép csendesen,
teltek az évszakok, mindegyiknek megvolt a maga szépsége, a maga gyötrelme. 18 alig múlt, amikor a nagy hideg tél elvitte a két öreget, és ő ott maradt
egyedül.
A jegyző azt mondta, hivatalosan is övé itt minden, más örökös nem lévén.
A fejére tréfás leereszkedéssel barackot nyomott, hogy most már akár meg is
nősülhet, s benne magasra csapott a harag lángja. Kis híja volt, hogy nem
történt nagyobb baj, mert a városi fiskális megérzett valamit, s ott hagyva a
billegő lábú kis asztalkán a pecsétes iratokat, sebesen elszelelt.
Azon a nyáron történt, hogy hazajött látogatóba Csajági Edit a faluba,
meglátogatni a keresztanyját. Gazdag, módos család volt az övék, több éve
már, hogy beköltöztek a városba kereskedni. Edóka, mert így becézték, apácákhoz járt tanulni. Gergő – régen öregapja így hívta, ha elégedett volt vele a megvetemedett kerítést javítgatta a kis ház körül, amikor a lány meg a rokonok elsétáltak a kistemplomig, s ő úgy bámult utánuk, mintha maga az oltári
szentség jött volna le a földre. Halványkék ruha volt Edókán, kis fehér kalapján körben sárga horgolt virágok, mint a bimbózó úritökök. Hangosan nevetett valami tréfán, a nádi rigó ad ki ilyen csilingelő hangot, amikor párja után
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koslat. Hosszan nézett utána, és úgy dübörgött a szíve, hogy az ócska ingen át
is látszott. Valami ősi, sose hallott ritmust dobolt. Este elsétált a ház felé, ahol
megszálltak. Fehér tündérrózsa volt nála, két kis levél közé bújtatva. Alig
hitte el, hogy Edit egyedül ül kint a kapu melletti ácsolt padon, s nézi, ahogy a
nap lebukik a sziget mögött.
Megállt előtte, levette a kalapját, de nem tudott szólni, csak tartotta kérges
tenyere barlangjában a virágokat, nyújtotta a lány felé, reménykedőn, büszkén. Ő lepődött meg legjobban, amikor a lány lassan felállt – alig ért a válláig
- s pici puha kezével elvette a virágot. A szemébe nézett – mélykék, mint
amikor vihar jön -, s kicsit elmosolyodott. Nénje kiabált ki a ház ajtajából,
hogy jöjjön be, mert kész a vacsora, s először érezte, milyen magányos, amikor Edóka eltűnt a kerti ösvényen. Másnap reggel Csajágiék visszamentek a
városi házba. Egyhangúan teltek a hetek, amikor mindenki a szegi bálról kezdett beszélni, hisz híre eljutott ebbe a rejtett kis falucskába is. A fiatalok elhatározták, bemennek majd városba, hogy legalább azt megleshessék, ki milyen
hintóban, milyen lovakkal érkezik, milyen ruhában lesz a bíró felesége meg a
jegyzőné, kik jöttek a városból, milyen volt a kihallatszó zeneszó.
Megmártóznak egy kicsit a jómódúak világában. Több hónapig is lehetett
egy ilyen esemény után csemegézni, ízekre szedni, újra és újra megbeszélni,
hogy s mint volt. Gergő is úgy döntött, bemegy a többiekkel, mert már úgy
érezte, kell valami új dolog is, meg hátha meglátja a lányt, akinek kedves
arcát sokszor felidézte, amikor álmatlanul hánykolódott a kényelmetlenné vált
kis dikón. Nem tudta még, hogy ez a döntés megváltoztat mindent, az egész
eddigi nyugalmas életét. Megmosdózott, meg is beretválkozott, pedig még
alig serkent az a bajusz. Kipucolta a csizmáját, fekete nadrágját akkurátusan
betűrte a szárába, s napon szárított hófehér inget húzott. Sikerült egy ismerős
kocsissal bevitetni magát, majd ad neki – mert azt kért úti díjul – egy kormoránt. Nem is kérdezte, minek a kocsisnak az a lúd nagyságú, fényes, fekete
tollú madár, de meglesz, csak vigye be őt a városba. Könnyű volt megtalálni a
Kaszinót, ki volt világítva, s lassan, méltóságteljesen közeledtek a bejárat felé
a hintók. A csendőrtollak cikáztak, ahogy peckesen sétáltak le s fel a rend
őrei, távol tartva a gyülekező kíváncsi tömeget.
Gergely átvágva a soron előre állt, szemével kereste a Csajági hintót, s
meg is látta, ahogy kecsesen emelgetik a lábukat a hóka lovak. Nem arra figyelt, hanem ahogy kinyílt az ajtó, és mielőtt bárki is megakadályozhatta
volna, ott termett s leemelte Edót a lépcsőről. Egy pillanatra magához ölelte,
beszívta a finom levendulaillatot, és már vége is lett az álomnak. Egy városiasan öltözött, jó külsejű férfi lépett oda hozzá – ilyen lehetett annak idején az
apja is, ahogy öreganyja elmesélte -, s magasra emelt ostorral követelte, hogy
kérjen bocsánatot, mert hozzá mert érni a nagyságos Csajági úr lányához.
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Valamelyik falubéli meg borízű hangon elkiáltotta magát, hogy hisz ez Marjai, a zabigyerek. A lány hatalmasra nyílt kék szemét belepte a könny, mint a
pára, és nyújtotta felé a kezét, de valaki elrántotta tőle. Ő meg megütötte azt
az ismeretlen urat, meg se gondolva mit tesz, csak a megkímélt kézben lévő
ostort látta. Talán az anyja miatt, meg amiért neki apa nélkül kellett felnőnie,
most meg a sértés a lány előtt, aki drágább volt számára mindenkinél. A
csendőrök persze legyűrték, másnap az áristomban ébredt, fején véres dudorral, a háta sajgott, sose érezte magát ilyen elveszettnek.
Dél is elmúlt, amikor a jegyző lépett be, és nagyon komor arccal azt
mondta, hogy most bizony bajba keveredett. Csajági Edit vőlegényét ütötte le,
a lány meg mindenki előtt kijelentette, hogy neki nyámnyila úri gyerek nem
kell hites urául, majd választ ő magának olyat, aki meg tudja védeni, óvni.
Lett ám nagy skandalum, s lesz még ennél is nagyobb, de ő tudja a megoldást.
Marjai hevert a keskeny priccsen, fejében távoli harangzúgást hallott, meg
annyit, hogy Edó ledobta a gyűrűt a sárba. Felnevetett, de rögvest meg is bánta, mert a fájdalom hányingere hullámokban tört rá. A jegyző pedig elmondta,
hogy a világban kint háború folyik, véres, komoly, nagy háború. Az ilyen
legénynek ott a helye, hogy védje a hazát. Jelentkezzen katonának, ő meg
elintézi, hogy ez a botrány ne keveredjen törvény elé. Gyorsan válasszon,
hogy börtön vagy laktanya, mert néki nincs sok ideje. Gergely gondolkodott
egy pillanatig, aztán a katonaság mellett döntött. Hiszen, ha hazajön, talán
eléri Editet, de ha itthon marad börtönbe vettetvén örök szégyenszemre, biztos, hogy nem kerülhet még egyszer elébe. A jegyző megígérte, hogy a fehér
tündérrózsát – vagyis összetört szirmait – egy alkalmas pillanatban odacsempészi Edit kisasszony kezeihez, s ezt becsületszóra fogadta.
Egy hete volt mindez, s most itt állt a sorozóbizottság előtt, muszáj önkéntesként.
- Berukkolhat – mondta a főhadnagy, s intett, hogy menjen tovább, vételezze fel az egyenruhát, öltse magára a „csukaszürkét”, tanulja meg a
fegyverforgatást, s vágja úgy oda a lábát, hogy a cserép még a nádfödeles
házról is leessék – ahogy pár hét múlva a kiképző őrmester üvöltötte az
újoncoknak.
- Egyszer minden háború véget ér – gondolta Marjai Gergely.
Így is lett, de ez már egy másik történet.
Salánki Anikó
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„Bezzeg a mű ütőnkben!”
Minden reggel úgy nyolc óra körül elvezet az utam a szentkeresztbányai iskolák mellett. Nagy megelégedéssel veszem tudomásul, ahogy a nagyobb gyermekek iskolába igyekeznek a kisebbeket pedig a szülők igyekeztetik! Nemcsak azért van, ez az érzésem, mert egy tudós ember mondása jut eszembe,
miszerint, minél több a gyermek, annál nagyobb az esélye egy nemzet fennmaradásának! Hanem mert a gyermekek, szeretetet, életértelmet, gondtalan
felvidulást hordoznak, magukkal bármerre járnak! Néha megkésett gyerekeket is látok, kiket az anyukák olykor a száraz úton is szánkókon húznak.
Szándékosan említem a „megkésett gyermekeket”, mert nem akarom megsérteni az anyukákat, akik ugyan soha nem késnek!
Innen pattannak ki hasonló gondolatok és eszembe jutnak, hogy „bezzeg a
mű üdőnkben” minden másképpen volt, mint mostanság. Egy versike szerint
zajlott az iskolába menés a következőképpen:
Korán reggel felkelek,
Rendben könyvem, füzetem.
Itt a szappan hideg víz,
Megmosakszom derékig!
A reggelim kenyér, tej,
Hétóra nem késem el!
Visszatérve a késésre, ha valaki elkésett, azt a valakit a következő mondással
szégyenítették meg:
Késő kása elaludtál,
Semmi szépet nem tanultál!
Késő kása, rizskása,
Elaludt az ágyában!
Ez után nagyon igyekezett minden gyermek, hogy el ne késsen, csakhogy a
késés másnál is előfordult igaz nem gyermeknél, hanem tehénnél!
A kommunizmus idején, huzamos ideig éltem falun. Az akkori falusi
helyzetről tudni kell, hogy kollektív gazdaságok alakultak, (magyarul közös
gazdaságok) ezek pedig elvették a falusi gazdáktól földbirtokot, állatokat,
szekereket, ekét, boronát. Hivatalosan azzal magyarázták cselekedetüket,
hogy a tagok önként vitték be a gazdaságba ezeket a termelőeszközöket és
igásállatokat!
De mivel a székelység évezredek óta állattartó nép volt, nem tudott háziállatok nélkül meglenni ezután sem, ezért saját szükségletre, nagy nehézségek
árán csak beszereztek, legalább egy tehenet, birkát, kecskét, malacot, mini
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gazdaságokat alakítva ki maguknak. Na, most már, ezeket a tehénkéket nyári
időszakban ki kellett csapni a kapun, amikor a kijáró csordát összekürtölték!
Igen, de volt egy bibi, a csordát reggel olyankor hajtották ki, amikor a legédesebb volt az álom az asszonyi szemnek. És hiába bőgött a tehén a pajtába, hogy
ő menne, hiába szólott a kürt is, hogy jöjjön a tehén, mert a fiatalasszony a legédesebb álmát aludta a férje pedig már hajnalba mezőre ment dolgozni!
Amikor valahogy mégis megébredt, akkorra már a csorda kapaszkodott ki
a dombon a legelő fele. Mivelhogy nem volt ideje az asszonykának öltözködésre ezért szál pendelyben és házi papucsban hajtotta tehenét fél falun át a
csorda után! Látta a pásztor a pendelyes asszonyt, hogyne látta volna a domboldalról, azt is látta, hogy elaludt a tehén. Ezért visszament egy darabot, hogy
ne másszon hegyet papucsában az asszony és bosszúsan rákiáltott a tehénre:
- Hát ismét elaludtál te mihaszna tehene, megállj, mert adok én neked! –
azzal vágott kettőt karikás ostorával a tehénre, így büntetve meg őt lustaságáért!
Közös lett a gazdaság megváltoztak a szokások is, már nem keltek olyan hajnalba a tagok, mint amikor még egyéni gazdaság volt, ráértek nyolc órakor is
felkelni, mert úgymond a munka nem szalad el, megtaláljuk ott, ahol hagytuk!
Na, jó, de azért az egyik asszonyka azért túlzásba vitte, amikor tíz órára állított oda répa egyezni, ezért a brigádos elvtárs kérdőre is vonta:
- Te Mari, hogy lehet ilyen későre jönni munkába, miféle magatartás ez?
- Jajj brigadéros elvtárs, nem én tehetek róla, Józsi férjem-uram becsicscsentett és ráfeküdt a pendelyemre, becsíptetve azt! Én pedig nem mertem
kihúzni alóla, mert felébredt volna és ilyenkor nagyon morcos tud lenni!
Ide kapcsolódik egy másik történet is, de így van ez, ha nekifogok kifejteni
egy gondolatot ezer fele, ágazik szét, hogy nem bírom befejezni a végén!
Azt mondják Lövétén történt, de nyugodtan történhetett ott, mert Lövétén
sok minden történik, de ezeknek felét sem ismerjük meg.
Hol is kezdtem? A gyermekek iskolába való kísérésével! „Bezzeg a mű
üdőnkben” nem kísértek iskolába a szülők, de még óvodába sem! Egymást
vezettük, nagy a kicsikét, télbe, nyárba kilométereken át, és soha nem esett
bajunk, hozzászoktunk a megpróbáltatásokhoz. Nem azért mondom ezt, hogy
elítéljem a mai szülőket, mert manapság tényleg minden más. Körülbelül
százszor több a gyorsjármű, mint a „mű üdőnkben” és értelemszerűen több a
gyorsan vezető is, mert felgyorsult a világ.
Sebők Mihály
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Mezítláb, mint az angyalok!
Gyerekkorunkban gyakran jártunk mezítláb, pontosabban az egész nyáron
át mezítlábaskodtuk! A mezítlábas nyár kezdődött Szent György napjától,
(naptári helye április huszadika körüli) egészen szeptemberig annak is Szent
Mihály napjáig. Természetesen, ha addig nem állt be egy korai fagy.
A patakban, tóban, folyóban való fürdőzésnek is megvolt a maga ideje,
mint általában mindennek abban a szigorú világban. Tartott Szent László
napjától (június 24) Szent István Király napjáig (augusztus 20), ezután már a
néphagyomány szerint a szarvasbika belepisilt a vízbe, fürdésre alkalmatlanná
téve azt! A valóság viszont az volt, hogy akkorára már a vizek hőfoka leesett
a meghosszabbodott éjszakák és a tarlóról fújó szelek miatt.
Az akkori gyermeket nem kellett mezítláb járásra ösztökélni, mivel alig
vártuk Szent György napját, hogy megszabadulhatunk a kemény és nehéz
bakancsoktól és végre mezítláb járhassunk. Aki egyszer megszokja ezt, annak
már nem okoz nehézséget, mivel az emberi láb is jobban szereti a szabadságot, mint a bezártságot! Habár be kell vallani, hogy voltak ennek a szokásnak
nem kívánatos velejárói is.
Tűrhetően kényelmetlen volt a kezdeti időszak, amíg a talpad bőre annyira
megvastagodott, hogy már nem okoztak fájdalmat, ha ráléptél kisebb kavicsra, göröngyre. Érdekes, hogy mi gyerekek, de a felnőttek közötti mezítláb
járók soha nem fáztunk fel a szezon alatt!
A másik nem kívánatos körülmény volt az, amikor futballozás vagy szaladás közben belerúgtál egy-egy kemény tárgyba, kőbe, fába, lépcsőbe, küszöbbe és ez tudott lenni a legfájdalmasabb! Ilyenkor értelemszerűen a nagy
lábujjadat, de a többit is érte bántalom. A balesetet követően jajgatva ültünk
le a földre sebesült testrészünket két kezünk közé fogtuk és sírással könnyebbítettünk magunkon. Ezután napokig sebzett lábakon jártunk, de ha újra kemény tárgyba rúgtunk hetekig!
Nem volt tehát soha teljesen ép lábunk, csak frissen kisebzett, gyógyuló,
vagy majdnem gyógyult állapotú. A lyukas rövid nadrágjainkból kilátszó
lábunk szára szélfútta, repedezett a sok eséstől bőrzúzódásos sérüléseket mutatott!
Mindezekre egyetlen gyógyszer létezett a vizelet, a többit megtette a csodálatos és egészséges emberi szervezet!
Nem csoda, ha lábaink fájdalmas állapota miatt az esti lábmosást - amely
egyébként kötelező volt - igyekeztük mellőzni, de ha ez nem sikerült még
nyakon verést is kaptunk ráadásnak anyánktól! Nem tudták elképzelni a szülők, hogy miért nem szeretünk lábat mosni és miért fekszünk le, ha csak lehet
retkes lábakkal, mert ugye őkelmék már rég elfelejtették a gyermekkorukat!
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A frissen aratott búzatarlón mezítláb való járásnak vagy szaladásnak külön
fortélya volt. Ez a fortély szájhagyomány útján terjedt korosztályról, korosztályra. Abban az időben csak a városi gyerek nem értett ehhez a kiváltságos
próbatételhez. Eleinte én is csodáltam és irigyeltem a mutatványt végző
gyermekeket és mindent megadtam volna, hogy én is gyakorolhassam azt.
Annak a kedves olvasónak, aki nem ismeri, a titkot én most nagylelkűen
elárulom:
Értelemszerűen annak a tengernyi búzaszárnak rövidre vágott, keményre
száradt és hegyes végének szúrnia kellett volna, amikor rálépsz, de ezt a következő módszerrel semlegesíteni lehetett. Mindenekelőtt a talpad bőrének vastagsága meg kellett legyen, mivel ez alapvető követelmény volt. Ha ezzel rendelkeztél, akkor következett mind a tíz lábujjadnak a szoros „bekucorítása”, hogy
a gabonaszárak ne találjanak utat az érzékeny hajlatokhoz. Ezután bátran ráléphettél a tarlóra, ha tudtad a fortélyok fortélyát. Éspedig abban a pillanatban,
amikor a talpad elérte a felszínt, azt előre csúsztattad. Így a szál lehajlott
ahelyett, hogy a talpadba szúrt volna. Ha minden lépésnél ezt a csúsztatást
megismétled, biztos lehettél a sikerben!
A mezítláb járást a szülők nem bánták gyakorlatias okokból. Részben mert
dacára a kisebb sebesüléseknek egészségesnek tartották, másrészt a gyermek
kímélte a lábbelijét. Bizony volt olyan gyermek kinek nem volt mit kímélnie!
Az igazság az, hogy nekünk az ötvenes évek elején volt cipőnk. Apánk
gépkocsivezető volt és bár igaz, hogy ötön voltunk testvérek, de azért a minimális lábbeli készlettel rendelkeztünk.
Nyárban kínai márkájú úgynevezett teniszcipőkben jártunk, bár igaz, hogy
minőségileg gyenge áru volt, hamar lefordult a talpa, kilyukadt a vászon a
nagylábújuk környékén és izzadt benne a lábunk, de jobb volt, mint a semmi!
Télben pedig minden évben megtalpalt, spiccel és patkóval ellátott, megfoltozott bőr bakancsunk, amelyekben nem fáztunk.
Most, hogy ilyen szépen visszaemlékeztem erre a korszakra, elmondhatom
a rövid mezítlábas történetemet!
Annak, hogy úgy mentem el vasárnap a templomba misét hallgatni csak
egyetlen egy oka volt a már bemutatott tenisz cipőm orra a nagylábujjamnál
kilyukadt és a talpa is megindult, hogy minden léptemre „lepcsegett” utánam.
Olyan negyedik osztályos lehettem akkor jócskán kifejlődött szégyenérzettel.
Mondtam is anyámnak, hogy új cipő kellene, mert ez már annyira rossz, hogy
szégyellem. Mire ő azt válaszolta, hogy jelenleg nincs rá pénze, majd, ha
apám előleget kap, akkor vásárol. Egyébként nem kellene annyit rúgni benne
a labdát és akkor tovább tartana - adta rá a tanácsot!
Ezek után fontolóra véve a helyzetemet úgy találtam jónak, hogy nagyobb
szégyen szakadt és „lepcsegő” cipőben menni templomba, mint a nélkül!
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Arra gondoltam, hogy hátul a gyermekek között elvegyülök anélkül,
hogy cipőtelenségem szemet szúrna valakinek. Egyébként nem én voltam az
egyetlen ilyen állapotú.
Csakhogy mise előtt a kántor úr hátra jött meglátott engem és rám ripakodott:
- Miska gyere azonnal ministrálni!
A papnak nem lehetett rezonírozni, de még a kántornak sem, igaz értelme sem
lett volna, mivel kézen fogva vezetett a sekrestyébe és adta rám erőszakkal a
mise gúnyát. Még volt egy sikertelen próbálkozásom, amikor kijelentettem:
- De én a ministrációt sem ismerem!
- Tanuld meg! – förmedt rám nyersen!
A ministráció egy meglehetősen hosszú latin szöveg volt, amit kívülről kellett
tudni!
Így történt, hogy a miseruha alól kikandikáltak az enyhén sáros és meglehetősen „szálcsi” meztelen lábszáraim és ez szemet szúrt a híveknek, habár
elsősorban a vallási szertartás és Isten magasztalása kellett volna, lekösse
figyelmüket! Ráadásul még a plébános úr is megszidott, amiért nem tudtam
elmondani a ministrációt. Hát mit mondjak, nagyon rossz napom volt, pedig
még a rossza hátra volt.
Amire hazamentem szegény édesanyám már mindennel vonalba volt és a
szerint fogadott engem:
- Mondd meg te Miska, meddig eteted még velem, marokkal a szégyent?
Láttam rajta, hogy tényleg marokkal ette a szégyent, mert szemei könnyesek
voltak és én akkor hibásnak éreztem magam, csak azt nem tudtam, hogy mi
okból?
- Mondd meg fiam, minek kellett neked mezítláb templomba menni vasárnap, és ha már elmentél miért nem vegyültél bé a többi közé? Miért kellett
neked úgy cipő nélkül sáros lábbal ministrálni, menni az oltárhoz, hogy
mindenki lásson? Mert ahelyett, hogy az igét hallgatnák, egyesek mocskolódáson törik a fejüket és azt híresztelik, hogy még vasárnap is mezítláb
járatlak téged!
Hiába tisztáztam magam, hogy szégyelltem a rongyos cipőmet, hogy el akartam vegyülni a gyermekek között, de a kántor utánam jött és erőszakkal vitt
ministrálni, hogy még mások is voltak mezítláb. Édesanyám bánatát és panaszáradatát nem bírtam megállítani sokáig. Végül bevetettem egy leleményes mentőötletet s a következő képen vigasztaltam meg kesergő szülőmet:
- Egyet se búsuljon édesanyám, mert nézze csak meg, hogy a szent festményeken az angyalok mind cipő nélkül repdesnek még Szűz Mária is
mezítláb tapossa a kígyót!
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- Igen, igen Miska, de te nem vagy angyal és azok a rosszindulatú hívek,
sem, akik megszólnak minket! De hadd el, mert előlegkor veszek neked
egy pár olyan cipőt, hogy megöli őket a sárga irigység!
És így lett nekem életemben egyszer egy pár „baszketcipőm” amely a teniszcipő fejlettebb változata volt, és amiben sokáig ministráltam, de még a
ministrációt is megtanultam folyékonyan!
Sebők Mihály

Gyorsabban, magasabbra, erősebben
Mindig ez jut eszembe, ha gyerekkorom üdülőfalujában eltűnik egy-egy kedves, békebeli nyaraló, hogy a helyébe épüljön egy minden igényt kielégítő,
több számmal nagyobb, gyorsabb, magasabb, erősebb változat. Nem vagyok a
fejlődés ellen, sőt. De a fák között megbújó, „kézműves” kis nyaralóházakkal
együtt valamiféle természet iránti alázat és tisztelet is ledózeroltatik, amikor
az örökösök vagy adás-vétel útján került új tulajdonosok úgy gondolják, nekik gyorsabb, magasabb, erősebb jár, és ezzel együtt nagyobb szelet a természetből. Távol álljon tőlem, hogy a hiánygazdaságot méltassam, de van annak
is pozitív hozadéka, ha a barkácsáruháznak nincs mindenre kész ötlete, mert
teret ad az emberi kreativitásnak. Gyerekkorom kedvenc bámészkodási témája a házikók ablakrácsai voltak, nem volt két egyforma.
Nagyapám az egyhetes nyaralások elején, rögtön megérkezésünk után beparkolta Aranka nevű Trabantját a nyaraló udvarára, és hazaindulásunkig nem
is szándékozott kiállni vele. Autóval mentünk, mert tapasztalt, szülőként,
illetve jelen esetben nagyszülőként tudta, hogy két gyerekkel bármikor bármi
elfordulhat, amihez jól jön egy gyorsreagálású közlekedési eszköz. Ugyanakkor cserkészparancsnok-lelkületű ember lévén, meg volt győződve róla, hogy
puhány városi gyerekeknek csak jót tesz, ha gyalogosan, kannában hordják fel
a hegyre a forrásvizet. Aminek aztán minden cseppjét meg is becsültünk.
Megtanultunk továbbá lavórban mosdani, tüzet rakni, emeletes ágyon aludni korlát nélkül. A legközelebbi boltba, ami egyáltalán nem volt közel, szintén
gyalog mentünk. Vízibiciklit sosem béreltünk a tavon, cserébe megtanultunk
csónakban evezni. „Járjunk egyet” – mondta nagyapám, mikor túrázni indultunk. Megtanultunk hegyet mászni technikásan, és azt is, hogy a hegytetőn
mindig előkerül egy kis csokoládé a túravezető hátizsákjából.
A mi gyerekkori nyaralónk is átesett több ráncfelvarráson. Nagyapám
bevezetettette a vizet az udvarra, de tovább nem. Majd ti, mondta. És eljött a
„majd ti” ideje… Nem állítanám, hogy nem esik jól ma kinyitni a szüleim
által odavarázsolt fürdőszobában a csapot, amiből víz, sőt meleg víz folyik.
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Vagy hogy hiányozna a lavórban mosogatás. Amellett, hogy Arankán kívül
nem fér be egyetlen autó sem a kocsibeállóba, mi autóval gurulunk be a boltba, és bérlünk vízibiciklit is. Talán nincs szüksége a gyerekeimnek arra, hogy
megtanuljanak lavórban fürdeni, de arra mindenképp, hogy nagyapám
cserkészparancsoki nyomdokaiba lépve megértsék, hogy a természetben mi
csak vendégek vagyunk, és aki felér a hegyre, annak csoki jár.
Sigér Fruzsina

Akkor és most
Tavasz van! Ahogy itt ülök az udvarunkon, a hintaágyon ringatózva, sok régi
emlék elevenedik fel bennem. A méhek, zsongása, a fák susogása, a virágok
illata…
Anya virágot ültet. Én gyakran segítettem neki már oviskoromban is.
Együtt mentünk a közeli kertészetbe megvenni a tavaszi, illatos, színes virágokat, amit balkonládákba, agyagcserepekbe ültettünk. A régi házunk kicsi
udvara tele volt szebbnél szebb virágokkal. Nekem az árvácska volt a kedvencem. Ha jól megnéztem a szirmokat, arcokat láttam rajtuk.
Baba és ovis koromban laktunk ott. Boldogan emlékszem vissza arra az
időkre. Ha a környékre visz az utunk mindig elkanyarodunk a régi ház szűk
kis utcájába. Olyankor mindig izgatott vagyok. A kerítésen szépen fut a borostyán, mélyzöld színben pompázik. Annak idején anya és a tesóim, Csenge
és Botika, együtt vágtuk, csinosítgattuk, amikor elburjánzott. Anya persze
nekem, és az öcsémnek papírvágó ollót adott, amivel mi is csipkedhettük a
leveleket.
Arra is emlékszem, amikor délutánonként az udvaron görögdinnyét majszoltunk. Szerettük úgy enni, hogy nagy karéjt kaptunk belőle, és mi a zöld
héjáig rágcsáltuk, mint a kisegerek az illatos, lédús gyümölcsöt. Persze meztelen felsőtesttel. A hasunk, mellkasunk olyan ragacsos volt a lefolyt cukros
létől, hogy utána a darazsak kergettek. A tikkasztó melegben az udvari
kerticsapnál mosdatott le anya. Akkor jókat pancsoltunk, visongva locsoltuk,
fröcsköltük egymást.
Gyakran jártunk biciklizni. Amikor még nem voltunk olyan ügyesek az
öcsémmel, mint most, hogy gond nélkül tekerünk, anya vitt bennünket. Volt
egy nagyon jó kis szerkezetünk, amiben ketten is elfértünk. Egy kis utánfutó,
amit a bicajhoz lehetett csatlakoztatni, és biztonságosan utazhattunk benne.
Kis, piros zászlót lengetett a szél, miközben anya vagy apa gyorsan pedálozott velünk. Az úticélunk általában Harangod volt.
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Harangod, a város szélén egy igazi kis gyerekparadicsom. Mennyit játszottunk ott! Dombra fel, dombra le, szaladgáltunk, a homokban hemperegtünk.
Ott a játékok kézzel faragott fából készültek. Így képzelem nagymamámék
idejében is a játékokat. A kedvencem egy krokodil alakú kis hinta volt, amire
ráültünk és a lábunkkal hajtottuk előre és hátra.
A legjobban azt szerettem, amikor mellénk szegődött egy-egy kiskutya,
aki éppen ott élt a központi épületben. Mindig összebarátkoztunk velük.
A legaranyosabb lakó egy alacsony, zsemleszínű kutyuska volt, aki egyszer olyan gödröt ásott, hogy az öcsém és én simán elfértünk benne. Hogy
miért ásta? Hát mert ürgét akart fogni. Harangodon sok ürge élt. Szerettem
nézni, ahogy cikázva rohangáltak egyik lyukból a másikba. Olyan okos volt a
pofijuk! Figyelmesen szétnéztek miután kibújtak a rejtekükből, aztán fürgén
be egy másikba, hogy alig tudtuk követni a szemünkkel. Próbáltunk elkapni
egyet, de anyától tudjuk, hogy védett állatok, nem szabad őket zargatni. Én
persze vágytam rá, hogy legyen egy kis állatom otthon. Elképzeltem, hogy a
gelebembe rejtem, és hazaviszek egyet.
A közelben egy szép tó kéklett. Fürödni ugyan nem lehetett benne, de meleg nyári napokon belelógattuk a lábunkat, és lapos kavicsokkal kacsázni
tanultunk. Sajnos ez a mai napig is csak ritkán sikerül.
Általában elcsigázva és fáradtan értünk haza. Anya azonnal a fürdőkádba
dugott. A kád alja tele volt homokkal. Amíg áztunk az öcsémmel, a játék
békagyűjteményemmel játszottunk. Nagy gyűjtő voltam!
Szerettem a dinoszauruszokat is. Persze őket még a mai napig is nagyon
szeretem. Az utcánkban hamar híre járt a dolognak. Egyszer, a szomszéd
nénitől egy szatyor dínót kaptam. Még a fiáé volt, aki már felnőtt.
Gyakran elmentünk a könyvtárba, ahol a könyvtáros néni mindig félretette
nekem a legújabb, dinoszauruszokról szóló könyveket. Szerettem lapozgatni
őket. A nevüket is hamar kívülről fújtam.
Ha már dolgok gyűjtéséről volt szó, volt egy tetemes intelligens gyurma
gyűjteményem is. Csenge, a nővérem sok videót készített rólam, ahol én tudományosan elmagyarázom mire képes, és mitől nagyszerű. Ezen máig sokat
vidulunk.
Manapság leginkább a Harry Potter könyveket szeretem és gyűjtöm. Most
is itt csücsül egy mellettem. Szeretem ezeket az izgalmas és kalandos történeteket. Gyakran elképzelem, hogy tudok varázsolni.
A képzelőerőmmel szerencsére sosem volt baj! A szüleim ezt mindenképp
megerősíthetik. Anya gyakran emlegeti, hogy váratlan vendégek betoppanásától mindig rettegett, mert a nappalink egy csatatér volt. Ott szerettünk
ugyanis bunkert építeni, ami hol egy űrhajó állomás, hol egy katonai erőd,
állatkert, vagy simán csak egy sátor volt. A bunkerépítés a világ egyik legjobb
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dolga. Bebújni a kis kuckóba, és elképzelni, hogy éppen valahol máshol vagyok. A bunkerépítéshez Botika hálós járókája tette a legjobb szolgálatot.
Mostanában a foci mellett az ő legkedvesebb elfoglaltsága lett a bunkerépítés,
úgyhogy a nappalinkban még mindig gyakran nincs rend. Ő is a házunk közepén szereti megépíteni az étkezőszékekből és sok-sok lepedőből.
Boldog vagyok a családommal! Szeretem őket nagyon!
Persze olyan is van, amikor a hátam közepére kívánom őket. Olyankor
eszembe jut a Reszkessetek betörők című film, amikor Kevin azt hiszi, hogy
eltüntette a családját. Én nem szeretném eltüntetni a családomat! Úgy érzem,
sok-sok vidám perc vár még ránk együtt!
Én ezekre a dolgokra emlékszem kiskoromból.
Amikor összegyűlik a család, gyakran elevenítünk fel családi történeteket,
amiket nagyon szeretek hallgatni. Szeretem nézegetni a régi fotókat is. Nagyszüleimnél az elsárgult, meggyűrt fotók számomra ismertelen embereket örökítettek meg, akik végül mégis az ismerőseimmé válnak, mi után hallok róluk.
No és hogyan töltötték a szüleim a gyermekéveiket?
Anya és apa ugyanabban a faluban nőttek fel, gyerekkoruk óta ismerik
egymást.
Számomra kicsit nehéz elképzelni, hogy hogyan éltek gyermekként és milyen játékokat játszottak. Gyakran irigykedem, miközben mesélik, milyen
szabadok voltak. Egyedül mentek boltba, biciklizni, iskolába. Nyáron reggeltől estig az utcán játszottak a barátaikkal. Nem kellett folyton attól tartani,
hogy elüti őket az autó. Mesélnek a népes baráti társaságról, amikor húsz,
harminc gyerek zsivajától volt hangos az utca. Nyáron késő estig kint voltak,
mezítláb szaladgáltak, számháborúztak, bújócskáztak, tollaslabdáztak. Ilyenkor nemcsak a gyerekek érezték jól magukat, hanem a szülők, nagyszülők is
kint ültek a lócákon a ház előtt, és beszélgettek. Ez, akkor még mindennapos
dolog volt. A nagyszülőknek, anyáknak, apáknak a langyos nyári estéken, az
egész napos fáradságos munka után jólesett megpihenni, beszélgetni, miközben az önfeledten játszó gyermekeiket, unokáikat figyelték. Az utcában, faluban név szerint tudták, hogy ki, melyik házban él. Ha a biciklizés közben
megéheztek, az útmenti szilva- és meggyfákról falatoztak. Senki nem szólt
rájuk. Az öreg mozi rozzant székein ülve néztek jó filmeket. Néha elszakadt a
film, amíg a javításra vártak, valaki szenet rakott a mozitermet fűtő vaskályhára. Vasárnap délutánonként fiúk, lányok meccsre jártak, ahol a falu focicsapatának szurkoltak, miközben papírtölcsérből szotyiztak. Télen a Dúló-dombon
szánkóztak, tavasszal az egész iskola a Diósban főzött és bográcsozott.
A kis közösségben számos barátság született, a legerősebb barátságok máig
is megmaradtak. Anyának és apának vannak olyan barátaik, akikkel még az
óvodában barátkoztak össze. Látom, mit jelentenek számukra ezek az emberek.
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Számomra is fontos a barátság, remélem idősebb koromban én is elmondhatom magamról, hogy vannak régre visszanyúló barátságaim. Mondhatom
majd a fiamnak, vagy lányomnak, hogy „hétvégén eljönnek hozzánk Tomiék,
tudod, akit még az általánosból ismerek…”
Ahogy anya és apa mesélt nekem a csibészségeikről, gyerekkorukról, én is
úgy mesélek majd az én gyerekeimnek az enyémekről, azért, hogy tudják,
milyen volt akkor, és most.
Sinka Ádám

Családi darázsfészek
Nem családi viperafészekről mesélek, hanem csupa pozitív dologról: a valódi,
csodás ízű darázsfészek sütésének emlékéről gyerekkoromból, aztán felnőttként a fiam által rendelt darázsfészekről, és még a receptet is leírom, hátha
valaki kedvet kap a megsütéséhez.
Édesanyám gyerekkorunkban gyakran, de legalábbis a nagy szegénység
idején karácsonykor mindig sütött nekünk darázsfészket, még ma is az orromban van a vanília és az olvadt cukor karamellás illata, meg szemem előtt a
pirosra sült fényes tekercsek látványa.
Anyukám tanítónő volt, és annak idején, képzős korában (úgy mintegy kilencven éve) még megtanították a prepáknak a háztartásvezetés összes csínját-bínját is. Nemcsak sütni-főzni, takarítani, kézimunkázni, de még azt is,
hogy például hogyan kell begyújtani a kályhába-sparheltbe, milyen fát hogyan kell ehhez felvágni. Vagy hogyan lehet rongybabát, filcből állatfigurákat
varrni, terítőt horgolni, erdei jelenetet ábrázoló rojtos falvédőt készíteni sűrű
keresztszemes hímzéssel, marionettfigurákat, gesztenyeemberkéket vagy pl.
karácsonyfadíszeket, szaloncukrot csinálni. És nyáron gyümölcsöt aszalni,
lekvárt főzni, tésztát gyúrni télire. Merthogy annak idején még a kenyeret is
inkább maguk sütötték az emberek falun.
Szóval Édesanyám mindent tudott, és ezt az iskolában a kis harmadikosainak, meg otthon nekünk is megtanította. Egy kivétellel: a sütést soha nem
bízta ránk. Ennek pedig az volt az oka, hogy ez az az étel, amit utólag nem
lehet korrigálni. A süteményt a sok drága belevalóval nem lehetett elszúrni. A
levest, de még a köretet vagy a rántott húst is fel lehetett javítani, ha elsóztuk,
ha leégettük kicsit, vagy ha túl hígra, esetleg pont túl sűrűre sikerült, de a
süteményt nem.
Nálunk gyerekkoromban a vasárnapi ünnepi ebéd menüjéből még a legszegényebb időkben se hiányzott a harmadik fogás: a mindig más-más,
csodafinom sütemény. Mi igazán nagycsaládosok voltunk. Szüleink tizenegy
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gyereke - nyolc lánytestvér és három fiú - tizenkilenc év leforgása alatt született. A legidősebb nővérem 1940-ben, a legfiatalabb öcsém 59’-ben. Én negyedikként a háború alatt, pincében, gyertyafénynél, és így a gyerekkorunk,
de még az egyetemista éveim is nagy szegénységben teltek. Viszont otthon
mindig ünnepeltünk valakit vagy valamit. Eljött hozzánk ilyenkor a nagymama, néha valamelyik nagynéni vagy a keresztanyám is. A nagy kihúzható
asztalt gyönyörűen megterítettük ilyenkor, de minden vasárnap is általában
12-15 személy ülte körül az ünnepi asztalt.
A vasárnapok általában a következőképpen teltek: A kicsik vasárnapi iskolába mentek egy nagyobb testvérem vezetésével, kilenc órára. Visszafelé öszszetalálkoztunk a szüleinkkel és a nagyobbakkal, akik tízre mentek az
istentiszteletre, mi pedig felmentünk a nagymamához arra az időre, amíg a
szüleink értünk nem jöttek.
A nagymamánál rendszerint rádiót hallgattunk. A Csim-Bum cirkusz ment
ilyenkor, amit nagyon szerettünk, mert ilyet máskor nem hallottunk, ugyanis
nekünk 56’-ig nem volt rádiónk. (Akkor is csak a forradalom hírei miatt szorították ki az árát – addig Édesapám a nagymamához járt híreket hallgatni, s
anyukám féltette, hogy az úton baja esik.) A nagymamáék a vidám műsor
után rendre leültek a fotelokba, hogy a mi kezdetleges zongora játékunkat
vagy a néha több szólamban is előadott ének-produkcióinkat hallgassák meg.
Akárhogy is sikerült az előadásunk, mindig lelkesen megtapsoltak. Szárnyakat adott a dicséretük. Azóta is – a hetvenen bőven túl – járok kórusba, nagyon szeretem az együtténeklést.
Folytatom a vasárnap délelőtti szokásaink elmesélését. Az istentisztelet
után a nagyok hazamentek az ebédet befejezni, amit Édesanyánk már kora
reggel elkezdett főzni. A szüleink pedig feljöttek értünk, s a nagymamáékkal
együtt mentünk haza. Addigra már kész volt a terítés, és általában kitálalva a
sütőben melegedtek vagy az asztalon sorakoztak a különböző fogások.
Anyukám a családban minden gyerekére más-más fogás elkészítését bízta
rá. Editkére például a hússütést, Mártira a leveseket, Ágira a köretet, én pedig
a sütemények szervírozója, a tejszínhab felverője és egyéb nyalánkságok kitálalásának a felelőse voltam. A kisebbek a terítésben segédkeztek egy nagyobb
testvérünk irányításával.
Szóval nagyon szívmelengetőek, emlékezetesek voltak ezek a vasárnapok
és más ünnepek is a nagycsalád körében a finom ételekkel. Felnőtt korunkban
mi is ezt a szokást követtük.
De sütni kevesen tanultunk meg otthon. Felnőttként sokat nosztalgiáztunk
és próbáltuk kikísérletezni a saját családunknak is a gyerekkori finomságok
elkészítését. Anyánktól sajnos akkor már megkérdezni nem tudtuk, így egymástól tanulgattunk. Sok minden jól sikerült, de én például az ominózus da361

rázsfészek sütésébe soha nem mertem belevágni, mert nagyon bonyolultnak
tartottam.
Mígnem a következő történt, amikor a legnagyobb gyerekem már csaknem
felnőtt lett, vagyis jó harminc évvel ezelőtt. A fiam, aki vendéglátást tanult
akkor, a mi lakásunk közelébe járt fel egy osztálytársához, akinek az anyukája
festőművész volt. Egy alkalommal azt látta, hogy a lány mamája az ablaknál
festi a hóesésben látott tájat, ami a mi lakásunk felé hazamenet minket is
mindig nagyon megfogott. A Körútról a Baross utcán át a Horváth Mihály tér
felé nézve mindmáig egy kéttornyú, sárga színű templom zárja le a horizontot. Ez a látvány az emeleti lakásból a hóesésben még szebb volt, s a fiam
rögtön arra gondolt, milyen nagy örömet szerezne nekünk karácsonyra egy
ilyen képpel. Megállapodott a festőnővel, hogy megfesti neki. S mikor az
árára került a sor, amit a fiam az ösztöndíjából akart volna részletekben kifizetni, a festőnő azt mondta: inkább barterezzünk. Te vendéglátást tanulsz,
biztos el tudod készíteni a karácsonyi menüt nekünk, én meg az idő alatt a
képet festem meg neked.
Kigondolta a menüt is, amit karácsony napjára kért: már nem tudom, milyen levest, sült kacsát lila pároltkáposztával és krumplipürével, desszertnek
pedig - darázsfészket. Persze a fiam tőlem kérte, hogy készítsem el, így mit
volt mit tenni, utánanéztem a darázsfészek receptjének. Íme:
A tésztája klasszikus kelt tészta. Először 2 deci langyos tejben 3 deka
élesztőt 3 deka cukorral, kicsi liszttel felfuttatunk. A kezdet: 3 tojássárgája és
5 deka vaj, majd pici só és vanilia, esetleg reszelt citromhéj kerüljön egy keverőtálba, amihez a tejet majd 50 deka lisztet felváltva adagoljunk hozzá, s
kanállal jól keverjük el. Aztán könnyű tésztává kézzel kell összedolgozni,
langyos helyen letakarva keleszteni, majd végül kinyújtani, téglalap alakú, fél
centis vastagságú lappá.
A töltelék a következő: 10-15 deka vaj, amit 10-15 deka cukorral és 2
csomag vaníliás cukorral kikeverünk, ezt kenjük fel a tészta lapra. Megszórjuk 10-15 deka darált dióval és az előzőleg citromlébe áztatott, apróra vágott
maréknyi mazsolával. Majd szorosan feltekerjük, a két szélső irányból a tésztalap közepe felé szimmetrikusan haladva, így két egyforma tekercset kapunk.
Ezt csak azután vágjuk középen ketté, miután kb. kétcentis darabokra felszeleteltük a dupla rudat.
Vajjal kikent tepsibe sorakoztatjuk a tekercseket, vágási felületükkel fölfelé, nem túl szorosan. Fél órát megint hagyjuk kelni, majd közepes lángon,
közepes sütés magasságba téve kb. ötven perc alatt aranybarnára sütjük. Közben előkészítünk egy-két deci cukros-vaníliás meleg tejet, amit a sütés folyamán kenőtollal rákenünk a piruló tésztára. Szoktak még tejsodót is készíteni
hozzá, de nálunk ez nem volt szokásban.
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Volt sok dolgunk ezzel a karácsonyi menüvel, de lett sok örömünk is aztán
a kép láttán. Nagyon gyönyörű lett a hóeséses táj, jobb oldalt elöl a 32-esek
szobrával, mögötte a mi házunk oldalával, középen a Baross utca havas útteste a járművekkel, balra a járda és a házsor, a kép fókuszában pedig hátul a
kivilágított templom. A kép máig, harminc év elteltével is megvan, a szobánk
falát díszíti.
A darázsfészek pedig azóta nálunk is gyakran része a karácsonyi menünek.
Soósné dr. Faragó Magdolna

Hogyan éltem meg az online oktatást a vírus kirobbanásakor?
Amikor berobbant a korona vírus járvány az iskolába az megváltoztatott mindent. Tudom, hogy már mindenki inkább felejteni szeretné azt az állapotot,
helyzetet, mint ahogy én is, és talán én - úgy gondolom - sokkal nehezebben
éltem meg azt az időszakot, mint más osztálytársam… és itt nem a „bezártságra” gondolok, bár visszaemlékezve, hogy nem mehettem ki, amikor és
ahogy szerettem volna, vagy az állandó maszkviselés bárhol, na, az is nyomasztó érzés volt számomra.
Ami nagyon nagy nehézséget okozott nekem az a számítógép használata
volt. Én úgy nőttem fel, hogy nem volt tabletem, telefonom, mert anya mindig
azt mondta, hogy „ráérek még ezek használatára”, kislány vagyok, játszunk a
szabadban, vagy társasozzunk, kártyázzunk. És valóban, amikor nem esett az
eső biciklire ültünk és eltekertünk Drávaszabolcsig vagy Villányig, vagy
rollereztünk, futottunk, kirándultunk. Esős időben Gazdálkodj okosoztunk,
Ország-városoztunk, családi filmet néztünk. Szóval meg sem fordult a fejembe egy informatikai eszköz. Jól elvoltam nélküle, holott az osztálytársaimat
sokszor hallottam mindenféle számítógépes játékokról beszélni, de engem ez
nem hozott lázba.
Két éve viszont megváltozott ez az állapot. Életem első informatikai eszközét megvásárolták a szüleim, hogy az online oktatásba részt tudjak venni.
Emlékszem az első hetekre, amikor a be és kikapcsoláson kívül nem sok mindenhez értettem. Anyával a délutáni biciklizések helyett a tablet használatot
gyakoroltuk. Nagyon nem érdekelt, ezért nehezen is tanultam bele. Mérges
voltam magamra, hogy nem vagyok olyan ügyes, mint a többi osztálytársam.
Kicsit irigykedtem is rájuk.
…és az első online óra… csatlakozás… hogy is kell? Mit kell megnyomni? Nem sikerült. És a 3. próbálkozásra sem. Kétségbeesetten hívtam anyát aki dolgozott -, hogy már 10 perce megy az óra és nem tudok belépni. Emlékszem anya elkéretőzött a munkahelyéről és segített belépni. Az azt következő
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napokban még szabadságot is vett ki, hogy segítsen a belépésekkor, mert
annyira izgultam, hogy azt sem tudtam mit kell csinálnom.
Esténként azon görcsöltem, hogy majd másnap vajon sikerülni fog a csatlakozás egyedül is?
Egy hét után az a tudat, hogy anya nem lesz ott, hogy segítsen, még jobban
megrémített. A hab a tortán a házi feladat leadások. Na, az még katasztrófa
volt. Hogyan kell leadni? Hogy kell csatolni a feladatot? Este félálomból rémülve felkelni, hogy valóban elküldtem a házit? Megjelöltem készre? Azokban a hetekben, hónapokban még többször eszembe jutott, hogy milyen jó
volt tablet nélkül.
Ami még ebben az időszakban az informatikai hiányosságomon is fájóbb
volt, azok az osztálytársaim, barátaim hiánya. El voltunk szakítva egymástól.
Ha láttam őket, akkor csak egy monitoron keresztül. Hiába alakítottunk ki
chat szobákat, az számomra nem olyan volt. Sok osztálytársammal beszélve,
majdnem mindegyik azt mondta, hogy nekik jó ez az online állapot, nem szeretnének visszamenni az iskolába. Nem értettem őket. Elgondolkodtam magamon, hogy vajon velem van baj, hogy hiányzik a személyes találkozás,
hogy nekem így nem jó. Eltávolodtunk egymástól. Ez és a tablet használata
együtt sokként hatott rám. Hiányoztak a fiúk idétlen viccei a szünetekben, az
iskolai folyosó hangos zsivaja, csarnok, a tesi órák a lányokkal. Rengeteget
beszélgettünk, és nyugtatott, hogy ez az állapot tart sokáig. Próbáltak mindenben a kedvemben járni, hogy oldják a bennem lévő feszültséget.
Egy gombóc volt a torkomba és legszívesebben kiabáltam volna már, hogy
legyen már vége ennek az egésznek.
Hiányzott az iskola. Tudom, hogy ez furcsán hangzik, de nekem valóban
hiányzott. Nem a tanulás, hanem a közösség, a barátok, a személyes beszélgetések és persze, hogy a tabletet is elsüllyesszem a fiókom legalsó polcára.
Amikor tudtam, hogy ismét lesz rendes iskolai tanítás, emlékszem nem
aludtam előző éjjel, annyira izgatott voltam. Boldog voltam, felszabadult.
Tudom, hogy sokuknak könnyebb volt az online tanulás, és egy-két dolog
valóban nekem is jobban esett (pl. pizsama alsóban tanulni, bármikor felállni), DE szívesen adtam fel ezeket, hogy újra visszakaphassam a régi életem.
És bár a tablet használat sajnos megmaradt, a társaimmal való személyes
találkozás vigaszt nyújt.
Svraka Luca
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A kert
Nyár. A hatalmas kert hívogat. Reggeltől napnyugtáig ott a helyem. Az öreg,
de szívós körtefa alatt, árnyak és fények zizegésében bujkálok gyerekkori
barátommal. Később a sárga hintán hangosan énekelve szállunk órákig. Még
nem érezzük a múló időt. Nagyanyám néha kidugja a fejét a teraszról, s mosolyogva nyugtázza: a fiatalság odakinn rendben van.
Sűrű, illatozó kapor csokrok lengedeznek a szélben. A meggyfák vékony
ujjai szinte fejemhez érnek; bőséges termés húzza már az ágakat. Néha nagyapámat keresem pillantásommal. Műhelyéből időről időre előbukkan, valami
szerszámot készít, vagy épp módszeresen rendezgeti a zöldségágyásokat, két
keze munkájával készült kiskapájával.
A petrezselyem sorok és paradicsom bokrok közt bóklászva újra és újra a
garázshoz kanyarodom. Az ajtaja zárva, de én pontosan tudom, az alacsony
palatetőn hová kell nyúlnom a kulcsért. Néha belépek eme titokzatos szentélybe csak azért, hogy beszívjam a kis építmény szagát, és körülnézzek a
tiltott kincsek közt. Egy piros bicikli, olajszag, kerti szerszámok, számomra
ismeretlen dolgokat rejtő, letakart ládák. Nagyapámat hallom, engem keres.
Kisurranok a garázsból. A szőlőlevelek közül látom, ahogy nagyszüleim csendes szerelemmel, keveset szólva ülnek egymás mellett, a kertet szemlélgetve.
Érik a borsó, mamával zománcozott edénybe tesszük, közben persze legeljük
is. Ha kis időre ő is elvész a varázsos kert mélyén, én addig a hűvös szobába
osonok, hogy megdézsmáljam kézzel készített, terítőn szikkadó tésztáit.
Hirtelen gyors zápor öntözi a kertet, s én szaladok ki a zöldbe, hogy mélyen
szívjam tüdőmbe a frissítő levegőt. A föld vizes illata örök szerelemmé válik
számomra. A levegőben hamarosan utánozhatatlan húsleves és piruló palacsinta
aromája elegyedik, hívogatóan szállva a buja zöld növényzet közt. Tányérok
csörgése hallatszik a ház felől. Tudom, nemsokára a nyár vakító forróságából a
kövezett konyha hűvösébe menekülve, a Kossuth Rádió hangzavarában, némán
kanalazzuk majd nagyanyám egyszerű, házias, tűzforró ebédjét.
És tudom: mindez holnap is így lesz, és azután is.
Gereblyézés közben felegyenesedek, hogy egy pillanatra megpihenjek. Még
temérdek elszáradt levél vár arra, hogy begyűjtsem, már, ha hűvös szél is így
akarja… Tekintetem megáll a hátsó, tökéletlenül visszaszőtt drótkerítésen,
mely minden alkalommal gyerekkorom talán egyetlen csínyét hozza vissza
emlékezetembe. Nagyapám aznap gyorsan elszálló haraggal, morogva próbálta helyére kötözni a fémszálakat, miután szégyenkezve visszamásztam a
szomszédból.
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Most megfáradtan ül a kerti padon, és fátyolos szemmel élete párját idézi
gondolataiba. Némán tekintek végig az udvaron. A szabadságot jelentő, végtelennek tűnő kert azóta sokkal kisebbnek tűnik, és időkerékként kavarja fel
bennem múlt és jelen pillanatait. Megengedem magamnak, hogy elmerüljek
az emlékekben, illatok, hangok, érzések derengnek fel újra és üdvözölnek,
mint régi ismerőst. Szívesen menekülök a régi filmkockákhoz - ám a kép
lassan megfakulni látszik. És vannak, akik már hiányoznak róla…
Már épp megadnám magam a szívemben ébredt tompa fájdalomnak, mikor
fiaim robbannak ki zajosan kacagva a kertbe. Pillangókat és rigókat hajkurásznak, élvezettel túrják a földet, virágokat és zoknis lábacskáikat öntözik,
veszekednek, kibékülnek, csigaházakat dugdosnak a postaládába. Élnek.
Nagybetűvel. Még papa szája is mosolyra húzódik, szeme huncut csillanása
újra a régi. Visszasétálok a házhoz és magam sem tudom, miért, az ablakra
vetődik a tekintetem. A függöny résén át bepillantva, a szoba falán nagymama fiatalkori fotója. Épp, mintha ránk mosolyogna. Szándékosan nem hessegetem el az érzést. Megnyugtat. Pici fiam öleli át lábaim, rám emeli gyönyörű,
nagy kék szemeit, melyekben apám régen látott tekintetét ismerem fel.
Egyetlen percben a mindenség. Könny gyűlik a szemembe. Hiszen mindenki itt van! Ha csendben figyelek, és engedem, múlt és jövő kapcsolódik,
áramlik tovább a kert varázsában.
Szabad Gergelyné Veronika

Papa
Azt hiszem, a halálban van valami titokzatos és fenséges. Valaki elmegy, de
nem szűnik meg. Folytatódik, mindennek részévé válik. Már tudja, látja és
ismeri, amit mi még nem. Földhözragadt felfogásunk, gyásztól elzárkózó
hagyományunk persze mindezt nem engedi tudomásul venni, én azonban így
érzem, és ez segít.
Elment az egyik legigazabb ember, akit ismertem. Közel száz évig töretlenül hű volt önmagához, hű azokhoz, akiket szeretett, és az országhoz, amiben
élt. Büszke tartású, szilárd és mégis gyengéd kőszikla volt. Semmi élőnek
nem ártott soha. Számíthattunk rá. Becsületben, munkában és hitben nem
ismert tréfát. A világháború és a számtalan megélt nehézség keménnyé, mégis
elfogadóvá tette őket Mamával: mindent megtanultak elfogadni, megoldani és
túlélni szeretetben, együtt.
„Kiss bácsit” sokan ismerték és mindenki szerette - én meg mindig büszkén lépdeltem mellette. Sosem volt rest megjavítani, elkészíteni, megszerelni,
segíteni, vagy csak pár szót beszélgetni az arra járókkal, akik a kertjéről
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kérdezték. Haragja sosem tartott sokáig, mert az is szeretetből fakadt, békés
szíve, derűje mindig felülkerekedett.
Egyetlen egyszer láttam dühösnek: mikor szétszereltem a drótkerítést és
átszöktem a szomszédba. Már értem, miért haragudott. Nem a kerítés miatt…
Fél gyerekkoromat bearanyozta a náluk töltött idő, a közös déli ebédek, a
kert, ahol a nyaraimat töltöttem. Emlékszem, mindig hagyták, hogy sokáig
aludjak. Mire felkeltem, Mamám már odakészítette a reggelim, de félig kész
volt az ebéd is, sőt, a gyümölcs már leszedve, a tészta begyúrva. Papa már
akkor órák óta sertepertélt a kertben, gondozta a növényeket, tökéletesítette a
maga készítette szerszámokat, elszaladt a piacra, átbiciklizett a rokonokhoz.
Meg nem állt.
Nem volt elpocsékolt óra, perc, mégis mindig nyugalom vett körül. Az én
dolgom csak a játék volt, és a keretek közt is tágasnak tűnő szabadság. Felsorolni nem tudnám: nyarak, tárgyak, szobák, esték, reggelek, szavak, illatok.
Önmagában egyik sem volt különleges, mégis egyszerűségükben jelentették
az egész gyerekkort.
Boldog voltam ott - bár ezt akkor nem tudtam.
Hálás vagyok, de a hiánya még nagyon sajog. Mikor elveszítünk valakit,
az nem csak valaki, hanem valami is. Valami, amit magával visz, és ami bennünket is meghatározott. Még szoknom kell, hogy már nem vagyok unoka.
Most negyvenévnyi emlék sorakozik türelmetlenül, hogy nézzem, lássam,
tekintsek rá. Zsibong az agyam, megfájdul a fejem. Ez hirtelen túl sok.
Kiülök a kertbe. Az mindig segít. Csend van. Most a szél se rezzen, bogár
se zümmög. Eszembe jut, mennyit ült ő is a kerti padon, és már tudom, miért.
Mert mindenkinek van egy olyan hely, ahol egészen közel engedheti az érzéseit. Ülök, bámulok.
Kisfiam toppan mellém. Ma kivételesen csendesen magyaráz, köveket,
vízcseppeket mutogat puha kis ujjaival. Jelenléte jólesik. Úgy oldja a bánatot,
mint simogatás a magányt. Figyelek rá, mert minél jobban rá figyelek, annál
nyugodtabb vagyok. Kapaszkodó a jelen-lét. Gyógyír beleragadni a pillanatba. Minden perc ajándék, és nekünk még van belőle.
Papa! Mamával vagy, tudom. Látom, ahogy ültök a kis padon, és egy
irányba néztek. Talán perlekedtek is picit, pusztán szeretetből, csak úgy féligkomolyan, hallom is már…
- Miért nem maradtál még, Papa?
- Jaj, ne beszéljél! A gyerekek megvannak, a dédunokák egész nagyok már.
De Nélküled már nem volt olyan. Hát jöttem.
Szabad Gergelyné Veronika
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Mami
Eszembe jutottál, Mami. Így hívtalak. Ritkábban jutsz eszembe, mint a Mama, de hát vele több időt adott az Élet. Te hamar elmentél, úgy értem, kicsi
voltam még. Ám nem kevésbé elevenek az emlékeim. Csak épp kevesebb van
belőlük.
Mikor eszembe jutsz, először mindig ugyanaz a kép ugrik be: a régi házunknál, a hátsó kertben ülünk a padon, a falnál, és Te felolvasol nekem egy
régi könyvből. Volt benne vonalrajz egy nagy halról. Itt van az a könyv valahol. Ragaszkodtam hozzá, hogy költözéskor velem jöjjön, úgyhogy kicsit Te
is jöttél vele együtt. Meg is van. Elvonulok nyugalmamba, lapozgatom. Az
ütött-kopott könyv Pinokkióról szól. A mesére már nem nagyon emlékszem, a
képekre annál inkább, melyek akkor számomra kicsit félelmetesek, titokzatosak voltak. Találomra kinyitom valahol. Pont a halas képnél. Ilyen nincs.
Megszédülök. A rajz elhomályosodik, a betűk összefolynak. Te most viccelődsz velem, Mami, igaz? Biztosan itt vagy és mosolyogsz. Mondani akarsz
valamit, ugye?
Megadom magam. Hát legyen. Nagyon rég nem merültem el az emlékeidben. Lehunyom a szemem, úgy próbálom visszahozni azt a pillanatot, ahol
együtt vagyunk. Félig vakolt fal, ülünk a padon, én szorosan melletted. Még
most is hallom a hangod. Lágy, mély és kissé remegő hang. Bátortalan, de
megnyugtató. Azt hiszem, sosem hallottalak kiabálni vagy idegeskedni. Bármit is hozott az élet, alázatosan, csendesen tetted a dolgod.
Emlékszem, az utolsó időszakban nálunk laktál. Beteg voltál, amiből anynyit értettem csak, hogy nem ehettél édességet. Mikor apu nem látta, tőlem
kértél egy-egy kocka csokit. És én persze adtam, mert aki szeret, az ad. Ha
apu látta volna, elég nagy haragra gerjedt volna. Emlékszem, sokszor volt
ideges és türelmetlen veled, de te akkor is szeretted, magányos csended és
alázatod rendíthetetlen volt. Akkor még nem tudhattam, hogy türelmetlensége
csak tehetetlen és feltorlódott szeretetének torz és szomorú kifejeződése volt,
ami nem téged bántott igazán, hanem őt magát.
Bár tudtad volna, hogy az édesség soha nem tölti fel a szeretés hiányát,
nem ölel helyettetek, nem teszi kimondottá a kimondatlant. Bár apu is tudta
volna, ő se cipelte volna tovább ezt a mézédesre cukrozott, tehetetlen űrt…
Aztán emlékszem, meghaltál. Akkor épp nem voltam otthon, telefonon
mondták apuék. Apu hangja akkor nem volt ideges, inkább csendes és
fáradt, ami szinte már ijesztőbb volt, mint maga a tény. Akkor, a kagyl óval a fülemen szótlanul felpillantottam. Magas fenyőket láttam hajladozni
az ablakból. Fura, mik ragadnak meg az ember emlékezetében. Nem na-
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gyon tudtam sírni és nem értettem, miért, hiszen azt kellett volna tennem,
és emiatt bűntudatom volt.
Aztán nem sokkal később lehajtott fejjel sétáltunk. Mindenki feketében
volt. Akkor tudtam meg, hogy a legkegyetlenebb pillanat az, mikor az ember
elindul az utolsó sétára. Azt viszont még nem tudtam, hogy apám szívében
akkor sok év elvesztegetett ideje és bűntudata tömörült örökre néma kővé.
Ez a kő most nálam van, hiszen ez az élet rendje. De én már nem rejtem el.
Néha megnézegetem, megfigyelem. Tisztogatom. Barátkozom vele, kifestem,
apránként virágokkal díszítem ki, hogy gyökerük idővel apróra szedje és élő
földdé lényegítse át.
Kevés időnk volt együtt. De az a néhány kép is fontos. Általuk már látom
a történetet. A terhek öröklődését. Mert nem a betegség öröklődik, hanem a
megélés és a kifejezés hiányának terhe.
Újra meg újra vállalom, hogy elmerülök az emlékeimbe. Nem azért, hogy
ott ragadjak, tényleg nem. Hanem azért, hogy megtanulhassam, miként ne
cipeljek tovább se űrt, se köveket - és hogy újra és újra megvilágítsák az utat,
ami előttem van.
Szabad Gergelyné Veronika

A Werth család története
A férfi könnyek között rejtette el a csomagot a polcra, majd végignézett a
falon. Úgy ítélte meg, hogy nem látszik a változás. Fogalma sincs ki küldte el,
de tudta, hogy sírba viszi a húga titkát.
Közel negyven év múlva ugyanazon a helyen, dr. Werth Árpád felemelte a
poharát, és koccintott a barátaival. Megszületett ugyanis a fia, Márton. A
Werth család új taggal bővült. A szülők nagyon örültek, hiszen hosszú ideje
vártak már a gyermekáldásra. A fiú, egy nagyon kíváncsi kis teremtény volt.
Imádta hallgatni az édesapját, aki órákig tudott mesélni a családjuk nem mindennapi, kalandos múltjáról. Apja büszke volt a felmenőire, akik Ausztriából
származnak, mégis generációk óta Szabadkán élnek, ami jelenleg Szerbiához
tartozik, de valamikor Magyarország részét képezte. Az otthonuk is már több,
mint száz éves, és lépten nyomon a múltra emlékezteti a család tagjait. Az
emeletes ház, amit maguk között villának neveznek, az ezerkilencszázas évek
elején épült. Az akkori stílus szerint rengeteg cikornyás díszítő elemmel a
homlokzatán és tágas, magas mennyezetű szobákkal. Természetesen száz év
alatt sokat változott, de a titokzatossága még a huszonegyedik századra is
megmaradt. A bejárati ajtó felett egy kis tető helyezkedik el, amit kőoszlopok
tartanak, és szintén kőből készült az a pár lépcsőfok is, amin fel kell menni. A
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tradicionális faajtón vas kopogtató található, ami Mártonnak nagyon tetszett.
Amikor kicsi volt, apja mindig felemelte, hogy kopogtasson vele. Félelmetesnek és egyben varázslatosnak tartotta. Belépéskor az ember egy régi vasfogast
és szintén vas esernyőtartót láthat, ami már nagyon régóta ott van, az újságtartó pedig már csak dísz. A nappali, ahonnan impozáns márvány lépcső vezet
az emeletre, egybe lett nyitva az étkezővel. Az utcára félkörben kiugró ablakok nyílnak, de a hátsó falat üvegre cserélték, és innen ki lehet menni a kertbe, ahol medence és kellemes füves terület található asztalokkal és székekkel.
A konyhában a valamikori tüzelős kályhát, felváltotta a gáztűzhely, a tradicionális kredencet pedig egy modern konyhaszekrény, és persze mindenféle
robotgép is helyet kapott. Pár éve a cserépkályhák is kikerültek, amik mellett
több generáció melegedett. Felváltotta a központi fűtés és a radiátorok. Az
ablakokról lekerült a fa spaletta, amivel valamikor besötétítettek, de a modern
redőny helyett, földig érő függönyök lettek felszerelve. Az egész házban jelen
voltak a modern és a régi stílusú bútorok is, mégis remekül kiegészítették
egymást. Óriási olajfestmények is találhatóak voltak mindenfelé, amik egy, a
családba beházasodó zsidó származású orvos gyűjteményének a részei. Márton szerette hosszan tanulmányozni őket, és történeteket kitalálni róluk. A
legtitokzatosabb hely viszont a házban az emeleti könyvtárszoba volt. Oda
belépve, az ember tényleg úgy érzi, mintha visszarepült volna a múltba. Szinte az összes falon könyvek találhatóak a mennyezetig, a többi pedig sötét
fával van borítva. Az illat, ami belengi a helyiséget, egyedi és felejthetetlen.
Az íróasztal is tömör tölgyfa, amit még az első világháború előtt készítettek.
A fiókjai is csupa érdekes dolgot rejtettek. A legtöbb régi levelet tartalmazott,
ami a kicsi Mártonnak sokáig nem volt érdekes, mindössze az illatukat szerette. Sokkal jobban vonzotta az asztalon lévő laptop, de azt nagyon ritkán kapcsolták be neki. A legfelső fiókban azonban szivarok voltak. Az apja olyan
áhítattal nézett rájuk, amit a kisfiú nem igazán értett, sőt a dohányszag is büdös volt neki, de édesapja megígérte neki, hogy amikor felnő, együtt szivaroznak majd. Nem tudta ez mit is jelent pontosan, de olyan felnőttesnek tűnt,
úgyhogy már alig várta.
Attól a pillanattól kezdve, hogy Márton elkezdett beszélni, folyamatosan a
festményekről kérdezősködött.
- Apa, hogy hívják azokat a cicákat a képen? – kérdezte a kisfiú, az egyik
macskákat ábrázoló képre mutatva.
- Nem tudom fiam, de tudod mit? Adjál nekik te nevet – válaszolta apja
mosolyogva.
- Apa, hogy hívják azt a nénit, akinek olyan szép esernyője van? – érkezett
a következő kérdés.
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Dr. Werth Árpád ügyvéd volt ugyan, de szeretett olvasni, és történeteket kitalálni, amivel imádott kisfiát szórakoztatta. Minden este lefekvés előtt bevonultak a könyvtárszobába, és Árpád elmesélt egy történetet a híres György
huszárról, aki törpékkel és óriásokkal harcolt. Ilyenkor kitették az asztalra az
üknagypapa képét, aki egy valós személy volt.
- Hahó, fiúk! – kiabált be anya – Ideje aludni, reggel ovi.
Brigitta benyitott a szobába, és csillogó szemekkel nézte a férjét és kisfiát. Az
asztalnál ültek, Márton apja ölében, és mindketten meglepődve néztek fel,
hogy így elrepült az idő. A kisfiú puszit adott az apjának, majd ment lefeküdni. Éjjel a délceg György huszárról álmodott, aki megmentette őt a gonosz
boszorkáktól.
Telt-múlt az idő, és Márton iskolába indult. Addigra már írt és folyékonyan olvasott. Sőt, kis történeteket is kitalált, amiknek természetesen a híres
György huszár volt a főhőse. A szülők nagyon büszkék voltak a fiukra,
aki sorra hozta haza a jó jegyeket az iskolai évek alatt. Születésétől fogva
tudatosan távol tartották a digitális eszközöktől, és ennek meg is lett az eredménye. Márton egy rendkívül kreatív és érdeklődő iskolássá cseperedett.
Egy hideg téli estén Márton bekopogott a könyvtárszobába, ahol apja épp
olvasgatott.
- Apa, bejöhetek? – kérdezte.
- Hát persze fiam – válaszolta Árpád. – Mi a gond?
A fiú nagy levegőt vett, és kibökte azt, ami már napok óta bántotta.
- Én már betöltöttem a tizennyolcat. Nagykorú lettem. Azt mondtad, amikor elég érett leszek hozzá, elmeséled végre György huszár történetét.
Nem azt a tündéreset, hanem a valódit – nézett reménykedve Márton az
apukájára.
Árpád elmosolyogta magát. Intett a fiának, aki odahúzta az egyik fotelt az
apja mellé. Elővett egy régi fényképalbumot, és belekezdett:
- A mi családunk története egészen az 1890-es évek végére nyúlik vissza.
Körülbelül 1864 körül Bécsben, megszületett a kis Werth Georg. Apja
azonban, aki az osztrák királyi hadseregben teljesített szolgálatot, fiatalon
elesett. Az özvegye újra férjhez ment, méghozzá egy magyar grófhoz, így
került a kis Georg, akit ezentúl Györgynek hívtak, Budapestre. A szőke, és
délceg fiatalemberré cseperedett György huszár lett, és büszkén szolgálta
az Osztrák-Magyar Monarchiát. Hamarosan átvezényelték a magyarok
lakta déli területekre. Itt teljesített szolgálatot évekig. A fiatal katona hamarosan szerelmes lett egy helyi nemesi család legfiatalabb lányába, Erzsébetbe. A szülők megtiszteltetésnek vették, hogy egy huszár jár hozzájuk, de az apa a középső lányát szánta neki. Szerinte Erzsi még túl fiatal
volt a házassághoz, Mária viszont a maga huszonkét évével már férjhez
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kellett, hogy menjen. György megpróbálta meggyőzni a hajthatatlan főurat, de mindhiába. Azt beszélték, hogy az apa a legendásan gyönyörű
legkisebb lányát egy királyi sarj feleségének szánta. Végső kétségbeesésében György meg akarta szöktetni Erzsit, erre azonban nem került sor.
Ugyanis a bíró úr lebetegedett, és nemsokra rá meg is halt. A gyászév letelte után György megkérte Erzsi kezét, az özvegy pedig boldogan egyezett bele a frigybe. Csendes esküvőt tartottak. Mindössze a legszűkebb
család volt jelen a ceremónián. A fiatal pár nagyon boldog volt, hiszen
végre egymáséi lehetnek. Oly sokat vártak erre a napra. Ám egyszer csak
odalépett hozzájuk Lujza, a bíró úr nővére. Kendőbe bugyolálta magát,
hogy ne ismerjék meg, ugyanis nem látták szívesen. Közölte velük, hogy
sohasem lesznek boldogok, mivel az öccse nem adta áldását erre a házasságra, így átok fog ülni rajtuk, és az utódokon is. A boszorkány hírében álló nő hamar ki lett penderítve az ünnepségről, a fiatal párnak azonban az
arcára fagyott a mosoly.
A friss házasok úgy döntöttek, nem foglalkoznak a bajlós jóslattal. György a
hozományból, illetve a saját vagyonának egy részéből, telket vásárolt Szabadka város perifériáján, és egy gyönyörű villát építtetett rá. Itt éltek Erzsivel
boldogságban. A gyerek viszont csak nem akart jönni. Kerek tíz évet kellett
várniuk, akkor azonban egymás után két fiuk született. Pál és Ferenc. György
rettentően büszke volt a fiaira. Hamar megtanította őket lovagolni és a legjobb tanítókat fogadta melléjük. Kiskorukban olyan egyformák voltak, mint
az ikrek, aranyos kis szőke fiúcskák, később azonban nagyon különböző legényekké cseperedtek. Pál magas, de vézna lett. Nem szeretett lovagolni, és a
testmozgást sem túlságosan kedvelte. Jobban szeretett bent lenni, és olvasgatni. Jó esze volt, látszott, hogy tanult ember lesz belőle. Ferenc viszont mindenben az ellentéte volt. Zömök és izmos fiú lett. A lovaglás volt a szenvedélye, ő is huszár szeretett volna lenni, akárcsak az apja. A környéken minden
fiú félt tőle, bárkit megvert, aki kikezdett vele és a bátyjával. A tanulást időpocsékolásnak tartotta.
Mikorra a fiúk tinédzserekké cseperedtek, kitört az első világháború. Nehéz idők jártak akkoriban. Az alapvető élelmiszereket is nehéz volt beszerezni. Erzsinek és Julinak, a szobalánynak minden leleményességüket be kellett
vetniük, hogy ne kopjon fel a család álla. Mindezek mellett Erzsi rettentően
félt, hogy elveszíti a férjét, aki már nem volt fiatal, de mindenáron harcolni
akart. Jobban tette volna azonban, ha a kisebbik fiát félti, mert Ferenc szintén
részt szeretett volna venni a harcban, de mindössze tizennégy éves volt. Senki
sem vette komolyan őt, ami nagyon bosszantotta. Be szerette volna bizonyítani, hogy ő már nem gyerek. Remekül lovagolt, és a fegyverekhez is értett
valamennyit, hála az apjának. Így amikor betöltötte a tizenötödik életévét,
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megszökött otthonról. Megtudta, hogy a szomszéd városban katonákat toboroznak. Azt hazudta, hogy tizennyolc éves. Mivel izmos volt a korához képest,
átcsúszott az ellenőrzésen, és elvitték a frontra harcolni. Soha többé nem tért
haza. A szülei majdnem beleroppantak a gyászba. Pált is megviselte az öccse
halála, titkon azonban örült annak, hogy a szülei végre csak vele foglalkoznak.
Ferenc körül mindig történt valami, és örökké körülötte forgott minden.
Pál mintagyerek volt. Ügyvéd lett, és bizony jó korán át kellett vennie a
családfő szerepét, hiszen az apja még a világháború vége előtt elhunyt. Nem
tudta feldolgozni fia halálát, ezenkívül szerzett egy sérülést a fronton, ami
miatt már lóra sem ülhetett, nem hogy harcoljon. Úgy érezte szinte mindent
elveszített, amit szeretett. Egy vénembernek érezte magát, akinek már semmi
értelme élnie.
A Werth család sohasem volt többé ugyanaz. Sem nevetést, sem hangos
szót nem lehetett többet hallani a házban. Erzsi egy csendes, idős nénike lett,
aki naphosszat csak nosztalgiázott és kötögetett, Pál pedig a korához képest
egy komoly és megkeseredett ember benyomását keltette. Úgy érezte, a háború elvette tőle a fiatalkorát, és most még a szeretett országuktól is elszakították őket. Elkezdett dolgozni, hiszen valamiből élniük kellett. Igazi aktakukac
lett, aki naphosszat csak az emeleti könyvtárszobában tartózkodott. Beesett és
sápadt lett az arca, hiszen napfény nagyon ritkán érte. Egy nap azonban megbízást kapott a város egyik legbefolyásosabb emberétől. Az idős Lipták Istvánnak ügyvédre volt szüksége. Pál másnap meg is jelent Lipták úrnál a legszebb ünneplőjében.
- Gyere csak be fiam – szólt a házigazda. – Köszönöm, hogy ilyen gyorsan
eljöttél. Jól ismertem apádat, ezért esett rád a választásom.
- Megtisztel Lipták úr – bólintott illedelmesen Pál. – Miben segíthetek?
Mielőtt a házigazda megszólalhatott volna, halk kopogás hallatszott, majd
belépett egy gyönyörű lány, tálcával a kezében. Egy üveg bort, meg két poharat hozott az uraknak. Hosszú, fényes barna haja volt, karcsú alakja pedig a
ruha alatt is átsejlett. Kellemes virágillat lengte be. Pál le sem tudta venni róla
a szemét. Lipták úr megköszörülte a torkát, majd megszólalt:
- Hadd mutassam be a lányomat, Gizellát.
- Üdvözlöm kisasszony. Ön nagyon gyönyörű – szaladt ki a fiatalember
száján.
Amint felfogta mit mondott, céklavörös lett az arca.
- Köszönöm uram a bókot. Megtisztel a kedves szavaival – válaszolta illedelmesen Gizella, de közben az ő arcán is enyhe pír játszott.
Letette a bort és a poharakat, majd kiment a szobából. Megzavarodva lépett
be a nappaliba. Leült az ablak melletti fotelba, és elgondolkodva nézte a téli
tájat. Anyja gyanakodva figyelte.
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Közben a dolgozószobában Pál egyre nehezebben tudott Lipták úr szavaira
figyelni. Folyamatosan a gyönyörű Gizella járt a fejében. Végül mégis sikerült összpontosítania a feladatra.
- Az apám a végrendeletében egyértelműen rám hagyta azokat a földeket.
Az öcsém mégis azt vette a fejébe, hogy az övéi, pedig azok a lányom hozományát képezik – mondta harciasan Lipták István.
Pál éppen kortyolt egyet a borból, de a második mondatnál hirtelen félrenyelt.
Miután összeszedte magát, így szólt:
- Nyugodjon meg uram, megvédjük a kedves lánya hozományát – biztosította őt Pál.
- Remélem is! Bízom a szakértelmében – válaszolta megnyugodva Lipták úr.
Mikor a fiatal ügyvéd elköszönt, a földesúr elégedett volt. Werth Pál megmagyarázhatatlan bizalmat ébresztett benne. Akárcsak egy megbízható családtag. Ha lenne fia, azt szeretné, ha ilyen lenne. Ekkor megrázta a fejét, töltött
magának még egy pohár bort, és elővette az aznapi újságot.
Pál úgy érezte, mintha nem is lépkedne, hanem repülne. Nagyon hamar hazaért. Rögtön bezárkózott a könyvtárszobába, hogy miharabb neki kezdjen a
Lipták ügynek. Egy idő után azon kapta magát, hogy többet álmodozik, mint
amennyit dolgozik. Édesanyja is észrevette a változást, és titkon örült neki.
Az elkövetkező két évben Pál élete gyökeresen megváltozott. Több hónapnyi kemény munka után, megnyerték a pert, és Lipták István visszakapta a
földjeit, dr Werth Pál pedig hivatalosan is Gizella udvarlója lett. Mindig szívesen látták az otthonukban. A fiatalok sok időt töltöttek együtt. Fülig szerelmesek lettek egymásba. Pál hamarosan megkérte Gizi kezét, és megtartották az esküvőt.
A fiatal férj boldogan vitte haza újdonsült feleségét. A fiatalasszony érkezésével mintha újra élet költözött volna a házba. Átfestették a falakat, új, modernebb bútorokat vettek, virágokat ültettek a kertbe, és tavaszra az egész ház
virágillatban úszott. Gizi ugyanis minden helyiségbe rakott egy vázát, tele
illatos bokrétákkal.
Még egy éve sem voltak házasok, amikor egyik szombat délután úgy döntöttek, kocsikáznak egy kicsit. Gyönyörű tavaszi nap volt, és a lovaskocsi lassan haladt a macskaköves utcákon. Gizit azonban ez az enyhe rázkódás is megviselte. Hirtelen elsápadt, és felkavarodott a gyomra. Pál nagyon megijedt.
- Szívem, rosszul vagy? Álljunk meg inkább? – kérdezte aggódva a fiatal férj.
- Dehogyis Pali. Mindjárt elmúlik –nyugtatta meg Gizi. – Igazából már el
akartam mondani, csak gondoltam várok, amíg biztos lesz. Gyermeket várok. Nemsokára szülők leszünk.
Pál hirtelen meg sem tudott szólalni, annyira örült a hírnek. Megcsókolta a
feleségét, majd felállt a kocsiban és elkiáltotta magát:
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- Apa leszek! Apa leszek!
A járdán sétáló emberek felkapták a fejüket. A férfiak megemelték a kalapjukat a leendő édesapa előtt, a nők pedig rámosolyogtak.
Az elkövetkező hónapok azonban alaposan próbára tették őket. Gizi nagyon rosszul viselte a várandósságot. Az elején sokat hányt, később pedig
mindene fájt. A hasa akkora volt, hogy nem látta a lábát, és a lépcsőn sem
tudott felmenni. Pali rengeteget segített a feleségének, és nagyon sajnálta,
hogy ilyen sokat kell szenvednie.
1925. október 25-én aztán megindult a szülés, és mindenki legnagyobb
meglepetésére, Werth Gizella egy kisfiút és egy kislányt hozott a világra, akik
a János és Éva nevet kapták.
Mindenki a csodájára járt az ikreknek. A büszke apuka úgy érezte, most
teljesedett be az élete. Mindennél jobban szerette a családját. Titkon abban
bízott, hogy az ikrek érkezésével megtört az átok, amivel a nagyapja nővére,
Lujza sújtotta a szüleit és az utódaikat.
János és Éva nagy szeretetben nevelkedtek. Elválaszthatatlanok voltak.
Sok játszótársuk akadt a környéken, ám az ő legkedvesebb pajtásuk Hugó
volt, a szomszéd zsidó kisfiú. Két évvel idősebb volt tőlük, de már tíz évesen
kijelentette, hogy ő bizony feleségül fogja venni a gyönyörű Évát, akinek
kivételes szépségét mindenki elismerte. Dús szőke haja volt, égszínkék szeme
és aranyos kis fitos orra. A szülők is jóban voltak. A Leier család tagjai kitűnő
kereskedők voltak, és a Werth család sokszor vásárolt náluk. Az üzleti kapcsolatból végül barátság lett.
Az 1930-as évek vége felé azonban aggasztó hírek érkeztek a nagyvilágból. A zsidók hirtelen ellenségek lettek, Budapesten sárga csillagot kellett
viselniük, és külön gettók lettek kialakítva a számukra, de Szabadkán is feszült lett a helyzet. Az ikrek nem értették miért közösítik ki a társaik Hugót és
a testvéreit. Mikor a szüleik elmesélték nekik, hogy a zsidókat megkülönböztetik a többi embertől, ez csak olaj volt a tűzre. Mindketten, de különösen
Éva, a zsidók védelmére kelt. Hiába figyelmeztették a szülei, hogy ebből még
mindannyiuknak bajuk lehet.
1939. szeptember elsején kitört a második világháború. Attól a naptól
kezdve a Werth ikrek csak titokban találkozhattak Hugóval. Jánost nagyon
megrémítette ez a folyamatos gyűlölködés, ezért úgy döntött, inkább szót
fogad a szüleinek. Éva azonban kitartott a barátja mellett. Mivel Hugó családja nem dolgozhatott, a lány sokszor ételt vagy épp ruhákat vitt ezekre a találkozásokra. Lassan, de biztosan végzetesen egymásba szerettek. Lázadó tinédzserek voltak, akikben tomboltak a hormonok, és úgy érezték dacolhatnak az
egész világgal.
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A háború egyre nagyobb méreteket öltött. Nagy volt a szegénység és az
emberek féltek. Hirtelen senkiben sem lehetett többet megbízni. Szomszédok
jelentették fel egymást, különböző nemzetiségű barátok fordultak egymás
ellen. A vezetőség pedig sorra gyilkolta le a gyanúsnak kikiáltott ártatlan
embereket. A nagyhatalmak úgy játszottak az egyszerű emberekkel, mint a
bábukkal. 1941-ben Szabadka lakosai egyik napról a másikra újra magyar
fennhatóság alá kerültek.
Pál letette az aznapi újságot a könyvtárszoba íróasztalára, majd elgondolkodva kortyolgatta tovább az akkoriban luxusnak számító kávéját. Rossz érzése támadt. Ennek az impériumváltásnak még meglesz a böjtje.
Igaza lett. A zsidókat eddig békén hagyták. Korlátozva voltak, de viszonylag nyugodtan élhették az életüket. A Magyar Királyság azonban elrendelte,
hogy gettókba kell vonulniuk, és megkülönböztető jelet, azaz sárga csillagot
kell viselniük.
Hugó a razzia napján szinte egész nap Évával volt a titkos búvóhelyükön.
Mikor hazaért, senkit nem talált ott. A családját elhurcolták a gettóba, a házból pedig minden értéktárgyat elvittek. Tudta, hogy ide többet nem jöhet viszsza. Magához vett valamennyi ruhát és ennivalót, pár kedves emléktárgyat, és
örökre maga mögött hagyta a szülőházát. Még egyszer utoljára visszanézett a
valamikori gyönyörű emeletes házra. Mennyit álmodozott róla, hogy majd itt
élnek Évával boldogságban, és nevelik a gyerekeiket. Egy könnycsepp gördült le az arcán. A háború mindent elvett tőle.
Beköszöntött 1944 tavasza. Hugó már három éve bujkált. Néha úgy érezte,
ennek sosem lesz vége. Hála pár igaz barátnak, és persze Évának, még szabadlábon volt. A lány hamarosan tizenkilenc éves lesz, ő pedig már betöltötte
a huszonegyet.
Egy nap épp a titkos búvóhelyükön voltak, egy közeli kis erdőben, ahol
egy piciny házikó áll. Már évek óta találkozgattak ezen a helyen. A helyzet
egyre rosszabb, az ő szerelmük azonban még erősebb.
- Ha normális világban élnénk, most hivatalosan is udvarolhatnék neked.
Sétálnánk, fagyiznánk, színházba járnánk, vagy épp csak elfeküdnénk a réten a fűben, és néznénk az eget, mint kiskorunkban. Egy nap aztán megkérném a kezed, a szüleink áldásukat adnák ránk, mi pedig boldogan élnénk, amíg meg nem halunk – mondta elkeseredetten Hugó.
Mikor együtt voltak, minden gátlásukat levetkőzték. Szenvedélyesen csókolóztak, és felfedezték egymás testét.
- Annyira szeretlek Éva – lihegte a szenvedélytől megrészegülve.
Aznap egyszerűen nem tudtak megálljt parancsolni maguknak, így Éva neki
adta az ártatlanságát.
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A lány boldogan tért haza. Az otthoniak semmit sem vettek észre, kivéve
Jánost. Gyanakodva nézte húgát, de nem szólt semmit. A szülők annyira aggódtak a háború miatt, hogy nem figyeltek eléggé a lányukra. Úgy gondolták,
tizenkilenc évesen már megvan a magához való esze. Éva viszont gyönyörű
nővé cseperedett, aki csak a saját feje után ment. Külsőre nagyon hasonlítottak a bátyjával. Évának több udvarlója is akadhatott volna, még ezekben a
zavaros időkben is. Sokan belefeledkeztek csípőjének ringásába, és gyönyörű
mosolyába. János láttán pedig minden fiatal lány felkapta a fejét.
A Werth család igyekezett meghúzni magát. Ezekben a zavaros időkben
nagyon könnyen gyanússá válhatott az ember. Nagy volt a nélkülözés, így
mindannyian dolgozni kényszerültek. Pál továbbra is ügyvédként dolgozott,
az ikrek a közeli csipkegyárban kaptak munkát, Gizi pedig takarított.
Éva a nyár elején furcsán kezdte érezni magát. Reggelente rosszullét kerülgette, ami aztán hirtelen elmúlt, ám néha valamilyen erős szag is undort
keltett benne. Nem értette mi baja. Azt hitte, valami titokzatos betegsége van.
Amikor azonban észrevette, hogy nem jött meg a vérzése, egyből rájött, hogy
Hugó gyermekét hordja a szíve alatt. Jeges rémület kerítette hatalmába. Alig
várta az aznapi találkozást a szerelmével. Idegesen várakozott a fa házikóban,
ám a fiú nem jött. Mikor elkezdett sötétedni, kénytelen volt hazamenni. Ott
hallotta a hírt, hogy aznap újabb razziát tartottak a környéken, és több zsidót
is gettóba szállítottak. Évának ez már sok volt. Elájult a nappali kellős közepén. Másnap anyja nem engedte munkára, de Éva mindenáron el akart menni
otthonról, hogy utánanézzen, vajon hova szállították Hugót. Nem mert megbízni senkiben, de úgy érezte, ha nem osztja meg valakivel a titkát, akkor beleőrül,
így mindent elmondott a bátyjának. János csak lemondóan rázta a fejét.
- Hagyd Éva, Hugón már nem segíthetsz. A gettókat szigorúan őrzik. Nem
lehet onnan csak úgy ki-be járkálni – figyelmeztette János.
Éva kétségbe volt esve, és amikor senki nem látta, keservesen zokogott. Mégis összeszedte magát, és minden követ megmozgatott, hogy rájöjjön, hol van
a szerelme. Mindenképp el akarta mondani, hogy gyerekük lesz.
Egy hónapjába került, hogy mindent leszervezzen. Egy júniusi reggelen
úgy tett, mintha munkába indulna. A gettóhoz vezető utat villamossal tette
meg. Mikor odaért, felmérte a terepet. Úgy döntött, egy közeli park bokrai
között megbújva várja a megfelelő pillanatot. Megtudta ugyanis, hogy az ott
tartózkodó zsidók napközben pár óra hosszára kijöhetnek. Hosszas várakozás
után végre észrevette a kifelé bandukoló embereket. Óvatosan, lehajtott fejjel
mentek. Néha idegesen körbenéztek. Látszott, hogy meg vannak félemlítve.
Az utolsók között végre kilépett Hugó is. Éva szíve nagyot dobbant szerelme
láttán. Némán könyörgött neki, hogy a park felé induljon el. Szerencséje volt,
mert Hugó némi gondolkodás után tényleg arra felé vette az irányt. Mikor
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már elég közel járt, Éva kilesett a bokrok közül, és odaszólt neki. A fiú szép
lassan odasétált, majd belépett a bokrok közé.
- Éva, annyira hiányoztál − suttogta szenvedélyesen. – Hogy kerülsz te
ide? Az életedet kockáztatod azzal, hogy szóba állsz velem.
Éva nem szólt semmit, csak szenvedélyesen megcsókolta szerelmét, majd a
hasára helyezte szerelme kezét.
- Kisbabánk lesz – jelentette be könnyes szemekkel.
Hugónak szó szerint tátva maradt a szája meglepetésében. Hirtelen meg sem
tudott szólalni. Mikor azonban összeszedte magát, rájött, hogy ez mennyire
veszélyes.
- Éva, most rögtön haza kell menned! Nem találkozhatunk többet! Ez nagyon veszélyes – figyelmeztette Hugó. – Nem szabad elmondanod, hogy
az enyém a baba. Megértetted?
A lány sírva fakadt. Nem erre a reakcióra számított.
- De Hugó, nem is örülsz neki? Te már nem is szeretsz engem? – kérdezte
kétségbeesve.
- Éva, hát nem érted? Az életemnél is jobban szeretlek, ezért mondom,
hogy nem találkozhatunk többet. Ha valaki megtudja, hogy zsidó gyereket
hordasz a szíved alatt, azzal aláírod a halálos ítélete…
Hugó azonban nem tudta befejezni a mondatot, mert hirtelen egy katona jelent meg mellettük.
- Mit csináltok ti itt büdös zsidók? Na, lóduljatok befelé! Nem azért kaptok kimenőt, hogy bokorban bújkáljatok – parancsolta a katona.
A fiú megpróbálta védeni Évát. Elmondta a katonának, hogy a lány nem zsidó.
- Azt hiszitek hülye vagyok? Mindent hallottam. Egy zsidó fattyút hord a
szíve alatt. Elfajzott egy népség vagytok ti – ordította a katona. – Na, lóduljatok, amíg még szépen mondom!
Azzal megtaszította őket a puskájával. Ekkor Hugó hirtelen rávetette magát a
katonára.
- Fuss Éva! – ordította.
De mindhiába. Hirtelen több katona is felbukkant, és körbevették őket, így
nem volt választásuk.
- Ezért még számolunk büdös zsidó! – fenyegetőzött az első katona, majd
belerúgott egyet Hugóba. A fiú nagy nehezen feltápászkodott, és megindult a gettó felé. Éva rettenetesen félt. Még egyszer visszanézett, majd belépett a gettó kapuján.
A Werth szülők estére már nagyon idegesek voltak. Éva lányuk nem jött haza.
Megtudták, hogy dolgozni se ment be. Ezekben a zavaros időkben bármi előfordulhat. Békeidőben azonnal a csendőrséghez rohantak volna, de így még
378

azt sem merték megtenni. Tehetetlenek voltak. János közben azon őrlődött,
mit tegyen. Elmondja Éva titkát a terhességről és a tervéről vagy ne?
Másnap elkezdték keresni a lányt. Ismerősök, barátok, szomszédok, mind
Évát keresték, de hiába. Miután besötétedett, mindannyian visszatértek a
Werth család házába. Gizella keservesen sírt, és még Pál is elmorzsolt pár
könnycseppet csalódottságában. A többiek is a sírással küszködtek. Nagyon
sajnálták a gyönyörű Évát. János ekkor nem bírta tovább. Félrehívta a szüleit.
Felmentek a könyvtárszobába, és a fiú mindent bevallott. Elmesélte, hogy
Éva évekig találkozgatott titokban Hugóval. Élelmet és ruhát vitt neki, bújtatta, ameddig csak lehetett. Egymásba szerettek, és végül teherbe esett tőle.
- Szerintem tegnap a gettóhoz ment, hogy elmondja neki, babát vár tőle –
mondta bűnbánóan János. – Én próbáltam lebeszélni, de nem hallgatott rám.
Gizella hangos zokogásban tört ki, Pál pedig kétségbeesésében ráförmedt a fiára:
- Te végig tudtál erről fiam, és nem szóltál? Hát hova tetted az eszed? Zsidó gyereket hord a szíve alatt, mégis mire számítottatok? Innentől kezdve
ő is egy közülük. Legalábbis a fasiszták szerint.
Pál végül mégis lenyugodott. Megpróbált hideg fejjel gondolkodni. Először is
köszönetet mondott a barátaiknak és szomszédaiknak a segítségért. Mikor
kiürült a ház, leültek a nappaliban, és tervet kovácsoltak. Úgy gondolták, az
lesz a legjobb, ha elmennek a gettóhoz, és megpróbálják elmagyarázni a vezetőségnek, tévedés történt. Hátha akkor visszakaphatják szeretett lányukat.
Másnap így is tettek, de meg sem akarták hallgatni őket. Sőt, a végén
fegyvert fogtak rájuk, hogy takarodjanak el azonnal. A szülők azonban nem
adták fel. A következő napon újra elmentek, de akkor már csak a hűlt helyét
találták a gettónak. Ekkor már Pál is zokogott. Minden reményük odalett. A
városban az a pletyka terjengett, hogy munkatáborokba vitték őket, de senki
sem tudott semmi biztosat.
- Lujza átka újra lecsapott – suttogta Pál.
1945. május 9-én reggel Szabadka lakói a rikkancs boldog kiabálására ébredtek.
- Véget ért a háború! A Német Birodalom elesett!
Futótűzként terjedt a hír. A férfiak összegyűltek a kávézókban, a nők átszaladtak egymáshoz, hogy elújságolják az örömhírt. A Werth család háza némaságba burkolózott. Marcsi, a cseléd nagy robajjal ért haza.
- Asszonyom! Vége a háborúnak, Németország elesett – kiabálta kipirult
arccal a fiatal lány az aznapi újságot szorongatva.
Gizi már épp készült leteremteni, amikor felfogta, mit is mond. Gyorsan beszaladt a nappaliba, ahol Pál és János már olvasták az újságot.
- Hazajön a lányunk, Pali? – kérdezte reménykedve az asszony.
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Senki sem felelt. Közel egy éve, hogy Éva eltűnt. Nem múlt el nap, hogy ne
imádkoztak volna érte. Ám továbbra is hiába várták. Mindent megpróbáltak,
de mintha a föld nyelte volna el. Éva soha többet nem tért haza.
Az élet lassan visszatért a régi kerékvágásba, de semmi sem volt többet
ugyanolyan, mint régen. János egy életen át hibáztatta magát húga eltűnéséért. Éjszaka rémálmok gyötörték, amikből verejtékben úszva ébredt fel. Napközben dolgozott, munka után pedig a barátaival lógott. Ha csak tehette, későn ment haza. Otthon minden Évára emlékeztette. Egy napon azonban megismerte Annát, és attól a pillanattól fogva minden megváltozott. A gyönyörű
lány tisztviselőként kezdett el dolgozni a csipkegyárban, ahol János volt a
karbantartó. Egy ideig nem is volt hajlandó észrevenni a fiút, de János természetes vonzereje, amiért bolondultak a lányok, idővel őt is elvarázsolta. Hamarosan fülig szerelmes lett a sármos munkásfiúba. Két év után János megkérte a kezét. Megtartották az esküvőt a közeli templomban, és nem sokra rá
meg is született György. Apja szakajtott mása volt. A nagyszülők szemébe
végre egy kis élet költözött. Pál és Gizella sohasem tudták túltenni magukat
Éva eltűnésén, de a kis Gyuri elterelte a figyelmüket a nagy bánatról. Annát is
nagyon szerették. Gizinek az volt a meggyőződése, Isten kárpótlásul küldte
ezt az áldott lányt Éva eltűnéséért.
A kis Gyurinak négy év múlva testvére született, aki a József nevet kapta.
János úgy érezte végre újra boldog. Évát sohasem fogja elfelejteni, de
most már itt a családja, akik a legfontosabbak számára. Jómódban éltek.
Nyoma sem volt a háború alatti szegénységnek. Minden évben nyaralni jártak, és a fiainak is biztosítani tudott mindent, amire szükségük volt. Gyuri
fogorvosnak tanult, József pedig jogászhallgató lett. Mindkét fiú Újvidéken
járt egyetemre, Szabadkán ugyanis erre nem volt lehetőség.
György sikeresen befejezte az egyetemet, és el is kezdett dolgozni, Józseffel viszont valami történt az egyetemen. Ritkábban járt haza, mint a bátyja, és
az első év elvégzése után kijelentette, ő bizony nem megy vissza. A jog nem
neki való. Elkezdett dolgozni a csipkegyárban, ahol a szülei is. Sokszor azonban késve érkezett munkára, vagy épp be se ment. Senki sem tudta merre jár
és kivel. Hiába faggatták, nem árult el semmit, viszont egyre többet kezdte
bírálni a rendszert. Lassan egyetlen közös étkezés sem múlhatott el heves
politikai vita nélkül. Pál megpróbálta megértetni a fiával, hogy az aktuális vezetőségnek köszönhetik, hogy vége a háborúnak. Elmesélte milyen szegénység
és bizonytalanság uralkodott akkoriban, de mintha a falnak beszélt volna. József egyre kevesebbet volt otthon, és szinte alig állt szóba a családjával.
Egy szép nyári délutánon a rendőrség kopogtatott a Werth rezidencia ajtaján. Értesítették a szülőket, hogy Werth József előzetes letartóztatásban van,
ugyanis tüntetést szervezett a hatalmon lévő kommunista párt ellen. A szülők
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nem akartak hinni a fülüknek. Mibe keveredett a kisebbik fiuk? Mindig jól
nevelt volt, okos és szófogadó. Huszonkét éves korára börtöntöltelék lett?
József hat hónapot töltött a rácsok mögött. Mikor kiszabadult, hazasietett.
Nem borult azonban zokogva és bűnbánóan a szülei nyakába, hanem közölte
velük, hogy elutazik.
- Én ebben az országban egy percig sem maradok tovább! Két haverommal
Amerikába megyünk. Az a remények földje. Ott egészen más az élet, nem
tiporják sárba az emberi jogokat – hadarta Józsi pakolás közben.
Szorosan átölelte zokogó anyját, bátyjával kezet fogott, apjától pedig bocsánatot kért, amiért csalódást okozott neki. Kisietett a házból, majd beszállt egy
kocsiba, és vissza se nézett többet.
Az elkövetkező években György megnősült, és született egy fia, Árpád.
Feleségével nagyon szerettek volna még egy gyereket. A kislány azonban, pár
órával a születése után meghalt.
József nagyon ritkán jelentkezett a messzi Amerikából. Teljesen elhidegült
a családjától. Azt sem tudták, a nagy kontinens melyik részén élhet.
Márton tátott szájjal hallgatta az apját. Annyira belefeledkezett a történetbe,
hogy hirtelen észre se vette, hogy elérkeztek a végéhez.
- József mikor jelentkezett utoljára? – kérdezte kíváncsian.
Árpád nem szólt semmit, csak elővett egy levelet az íróasztal fiókjából. A
dátum 1981 szeptembere.
- Ez volt az utolsó levél tőle. Azóta fogalmunk sincs, mi van vele – válaszolta Árpád.
- Ezek szerint őrá is lesújtott Lujza átka – állapította meg Márton.
Árpád a gondolataiba merült. Nem tudta eldönteni, hogy igaz lehet-e az az
átok história, vagy csak véletlen, hogy generációkon keresztül a második
gyerekek jártak pórul a családban. Mindenestre ez nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy ő nem akart még egy gyereket.
Mártonra nagyon nagy hatással volt a család története. Olvasgatta a leveleket az íróasztal fiókjából, és részletesen tanulmányozta a történelmet az
interneten, hogy jobban megértse az elődjei életét, körülményeit. Elkészítette
a családfát. Ezzel még átláthatóbb és érthetőbb lett az egész történet.
Hamarosan leérettségizett. A gimnázium után nagy tervei voltak. Mivel
anyanyelvi szinten beszélt németül, felvételizett egy berlini egyetemre. Történész szeretett volna lenni.
A felvételi után egy hónappal meg is érkezett az értesítés, hogy felvették.
Nagyon büszke volt magára, és szeptemberben boldogan indult el az ismeretlenbe. A szülők sírva kísérték ki a vasútállomásra. Nagyon féltették szeretett
fiúkat, de aggodalmuk feleslegesnek bizonyult. Márton imádta az egyetemet,
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és csupa jó jegyeket szerzett a vizsgákon. Haza azonban ritkán jött, mert rengeteg tanulnivalója volt. Nyáron viszont hosszabb időre hazautazott.
Jó volt újra itthon. Hiányzott neki az anyukája főztje, hiányzott neki a ház,
ahol felnőtt és még a levegő is, mert úgy érezte az is más, mint Berlinben.
Eldöntötte, hogy a vakáció alatt egyáltalán nem foglalkozik történelemmel.
Rengeteget lógott a gyerekkori barátaival, sokat mesélt a szüleinek az egyetemi életről, de az emeleti könyvtárszoba csábításának nem tudott ellenállni.
Mikor oda belépett, újra kisfiúnak érezte magát, aki szájtátva bámulja a vaskos köteteket, amiket el sem ért. Mosolyogva lépett oda a könyvespolchoz, és
újra végigböngészte a régi könyveket. Némelyiket a kezébe vette, és beleolvasott. Porfelhő szállt fel, ilyenkor tüsszögött egyet. A legtöbb könyv német
nyelven íródott, de ekkor talált egyet, amelyiken nem volt semmilyen írás.
Majdnem visszatette a polcra, amikor mintha megmozdult volna valami a
könyvben. Ekkor odavitte az asztalhoz, és jobban szemügyre vette. Az bizony
nem is könyv, hanem egy doboz volt parányi lakattal. Mártonnak mindjárt
hevesebben kezdett verni a szíve. Imádta a rejtélyeket. Nyomban el is kezdte
keresni a kulcsot. Ám hiába forgatott fel mindent, még a virágcserép alá is
benézett, nem talált semmit. Kiforgatta az összes könyvet, benézett mögéjük a
polcra, a szőnyeget is felemelte, átkutatta a fotelokat, kihúzogatta az íróasztal
fiókjait. Ám egyszer csak észrevett valami furcsát. Megkopogtatott minden
fiókot alul felül, a középső fiók alja viszont mintha másképp koppant volna.
Teljesen kihúzta, és addig tanulmányozta, amíg észrevett valami hajszálvékony illesztést. Hosszas próbálkozás után végül egy tűvel sikerült kinyitnia,
és ki is pottyant belőle egy icipici kulcs. Izgalmában elkezdett izzadni a tenyere. A kulcs csúszkált az ujjai között. Végül mégis sikerült kinyitnia az üreges könyvet. Levelek voltak benne. Sűrű, apró betűkkel voltak teleírva a lapok.
Márton megpróbálta kiolvasni a nehezen olvasható kézírást. Azt hitte, ezek is
német nyelven íródtak, de magyar írást fedezett fel a macskakaparásban.
- Vajon miért vannak ezek elrejtve? – tette fel a kérdést fennhangon.
Végigpörgette a kezében a papírköteget, és észrevette, hogy néhányon mintha
valami piros elmaszatolódott volna. Ekkor jobban szemügyre vette az írást, és
kiejtette a kezéből az egész paksamétát. Hiszen ez vérrel íródott! Nagyon
megijedt, az egészet visszagyűrte a könyvnek álcázott dobozba. Feltette a
polcra, de aztán gondolt egyet, és bevitte a szobájába. Egyelőre nem akarta
senkinek sem elárulni, hogy mit talált. Visszapakolt a fiókba, a könyveket
meg úgy rendezte el a polcon, hogy ne lehessen észrevenni, hiányzik onnan
valami. Bezárkózott a szobájába, és nyomban olvasni kezdett.
„1944. november 15.
A szobám ablakán nézek kifelé, és peregnek le a könnyeim. A fegyverropogás
még a csukott ablakokon keresztül is felhallatszik. A német katonák sorra
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lövik le a zsidókat, akár a kutyákat. Azok csak összeesnek, és nem mozdulnak
többé. Vajon mi lehet az én Hugómmal? Amióta átszállítottak minket ebbe a
táborba, nem is láttam. Valószínűleg már nem is él. Én is csak a babának,
azaz a babáknak köszönhetem, hogy még mindig életben vagyok. Az orvosok
azt állítják, ikreket várok. Ha megszületnek, tanulmányozni akarják őket.
Rettegek attól a naptól, pedig bármikor bekövetkezhet most már. Remélem
sikerül megmenteni őket a borzalmaktól.”
- Éva – suttogta izgatottan Márton.
Annyira remegett a keze, hogy alig tudta tovább olvasni a leveleket.
„1945. január 5.
Az életemet kockáztatom azzal, hogy leírom mi történik velem, de úgy érzem
meg kell tennem. Talán egy nap visszakerül a családomhoz. Annyira hiányoznak! Azt sem tudják, mi van velem. Biztosan azt hiszik meghaltam. Most, hogy
megszületett a fiam, biztosan nem leszek már olyan fontos a fogvatartóimnak.
Kimenekítettem az én kicsikémet erről a szörnyű helyről. Az egyik ápoló szerzett neki német papírokat. Valószínűleg árvaházba fog kerülni, de az még
mindig jobb, mintha ezeknek a henteseknek a kezébe kerül. Ezek nem ismernek könyörületet.
Tévedett a német orvos, nem ikreket vártam. Mikor rájöttek, nagyon mérgesek
lettek, én viszont hisztérikus nevetésben törtem ki. Egyszerűen nem tudtam abbahagyni. Fel is pofoztak érte. Majd bevittek a szobámba, és azóta szinte felém
se néznek. Kezdek lassan beleőrülni ebbe az egészbe. Mikor lesz már vége?”
„1945. február
Meg szeretnék halni! Undorodom magamtól, és rettegek. Az életem maga a
pokol. Be vagyok zárva egy ablaktalan szobába. Néha kapok enni és inni, de
rettegek, amikor nyílik az ajtó. Bántanak. Félelmemben behúzódok a sarokba,
de az ápoló kirángat onnan, rádob az ágyra, majd rám fekszik, az arcomba
szuszog, és szétfeszíti a lábamat. Érzem ahogy belém hatol, és darabokra
török. Hiába ordítok, senki sem segít. Uram kegyelmezz!”
Márton, mire végigolvasta az összes levelet, zokogott, mint egy kisgyerek.
Alig látott a könnyeitől. Ha az iskolában a tanulóknak lehetőségük lenne személyes írásokat is olvasni a második világháborúból, sokkal jobban átéreznék
a súlyát annak a borzalomnak, ami akkor történt.
Attól a naptól kezdve, rémálmok gyötörték. Mindig ugyanaz ismétlődött. Zuhogott az eső, semmit sem látott maga körül, de érezte, hogy valaki követi.
Próbált futni, a lábai viszont mintha ólomból lennének, képtelen volt elszaladni.
Ekkor hirtelen felébredt. Izzadt volt, és a szíve majd kiugrott a helyéből.
Egy hét után már ott tartott, hogy nem mert elaludni. Úgy érezte, mintha
megátkozták volna. Arra a következtetésre jutott, hogy addig nem lesz nyugta, amíg utána nem jár mi lett Éva fiával. Akkor talán békén hagyják a démo383

nok, amik megszállták. Szegény Évát az utolsó pillanatig kínozták. Az utolsó
levele három hónappal a felszabadulás előtt íródott. Sajnos nem érte meg a
háború végét. A fia viszont valószínűleg túlélte.
- Vajon honnan kezdjem a kutatást? – tette fel magának a kérdést Márton.
Tanácsot kért hát az apjától. Árpád semmit sem tudott a levelekről. Ő is könynyek között olvasta a megrázó sorokat. Nem volt más hátra, meg kellett kérdezni Györgyöt, Márton nagypapáját. Mindketten kicsit tartottak ettől a találkozástól, ugyanis az idős György szívbeteg volt, és az orvosa szigorúan megtiltotta, hogy bármivel is felizgassák. Bátortalanul léptek be idős szerettük
szanatóriumi szobájába. Miután elmesélték miért is jöttek, legnagyobb meglepetésükre György közölte velük, sejtette, hogy léteznek ezek a levelek.
- Talán olyan idős lehettem, mint te most Márton, amikor egy nap anyagot
kerestem a dolgozatomhoz németből. Az íróasztal egyik fiókjában azonban találtam egy felirat nélküli mappát. Tudtam, hogy azok apám papírjai,
de kíváncsiságból belekukkantottam. Befizetőlapok voltak egy folyószámlára. Apám minden hónapban küldött pénzt rá. El sem tudtam képzelni
minek. Hiába kutattam azonban, semmi mást nem találtam, így rákérdeztem nála. Abban reménykedtem, hogy talán Józsinak, az öcsémnek küldi a
pénzt – mesélte elgondolkodva György. – Arra azonban egyáltalán nem
számítottam, ahogyan apám reagált. Nagyon mérges lett, és esküszöm félelmet láttam a szemében. Leordított, hogy ne kutakodjak a dolgai között,
és szó szerint kidobott a könyvtárszobából.
Márton és Árpád lélegzetvisszafojtva figyeltek.
- Persze ezzel csak még jobban felkeltette az érdeklődésemet. Szóba hozni
azonban nem mertem többet a dolgot. Sajnos, amíg élt, semmit nem tudtam meg. Az összes erre vonatkozó papírt eltüntette. A halála után azonban érdeklődtem a bankban, és ők közölték, az egy berlini folyószámla.
Apám húsz éven át küldte oda rendületlenül a pénzt. Később találtam egy
hivatalosnak tűnő levelet, amiben megköszönik a pénzt, és biztosítják róla
apámat, hogy az utasításai alapján járnak el. A pecséten pedig a Wolfgang
Kinder Waisenhaus írás állt – mesélte György, égszínkék szemével a távolba nézve.
Apa és fia döbbenten néztek össze.
- Egy árvaházba küldte a pénzt? – tette fel a kérdést izgatottan Márton. –
Megvan a nyom! Nagypapa, te egy zseni vagy! Nagyon szépen köszönöm!
György hallgatott egy ideig, majd mégis kibökte a kérdést, ami lassan hatvan
éve nyomasztotta, de sohasem volt mersze kideríteni.
- Apa Éva gyerekének küldte a pénzt?
- Igen nagypapa. Nagyon úgy néz ki, hogy Éva fia túlélte a háborút, és János, a dédnagypapa erről valahogy tudomást szerzett. Szeretném megke384

resni ezt az embert, és elmondani neki az egész történetet. Talán nem is
tudja ki az igazi édesanyja. Nem tudja, hogy mennyire bátor asszony volt,
aki megmentette a kicsi fia életét, de sajnos egy percet sem tölthetett vele
– magyarázta lelkesen Márton.
Hazaérve lázas keresésbe kezdtek. Hosszas kutakodás után végre rábukkantak
arra a levélre, amit György is elolvasott, de nem volt bátorsága utánajárni. A
borítékban volt azonban egy fekete fehér kép is, amin egy tízéves körüli fiú
volt látható, a hátulján pedig a Karl Berger név állt. Márton azonnal beütötte a
mobilja keresőjébe az árvaház nevét és címét. Sajnos azóta egy irodaház épült
a helyén, de a fiú sejtette, hogy a helyi könyvtárban információkra bukkanhat.
Eltette a levelet, a képpel együtt, illetve a mappát a befizetések igazolásával,
majd leszervezte az utat Berlinbe.
Másnap reggel útnak is indult. Apja sok szerencsét kívánt neki, és büszkén
nézett a fia után, ahogy beszállt a buszba.
- Talpraesett fiú. Igazi Werth – fordult a feleségéhez Árpád.
Késő este volt, mire Berlinbe ért. A lakása közel volt a buszállomáshoz, még
szerencse, hogy a szünidő alatt is fenntartották. Alig tudott elaludni az izgalomtól. Reggel korán kelt. Amíg kortyolgatta a kávét, megtervezte az útvonalát. Az a városrész, ahol valamikor az árvaház állt, eléggé messze esett a lakásától. Mikor végre odaért, rögtön a könyvtár felé vette az irányt. Ám nem volt
szerencséje. Sajnos külön engedély kellett, hogy belenézhessen az árvaház
adataiba. Hiába mondta nekik, hogy ő egyetemista, és történésznek tanul. Azt
a választ kapta, ha felmutat egy igazolást az egyetemtől a kutatómunkához,
akkor beengedik. Nem volt más hátra, írt egy e-mailt a professzorának, ahol
részletesen elmagyarázta miről is van szó. Legnagyobb meglepetésére, egy
órára rá megérkezett az engedély. A tanára sok szerencsét kívánt, és várta az
összefoglalót a kutatás eredményéről. Miután ebédelt valamit az egyik közeli
gyorsétteremben, újra bement a könyvtárba, és ezúttal be is engedték.
Egy óriási terembe vezették, ami tele volt asztalokkal, mindegyiken olvasólámpa. Sokan voltak bent, de mégis síri csend volt, csak a papír zizegése
hallatszott. Minden ember mellett egy nagy halom ősrégi kötet magasodott.
Helyet foglalt ő is az egyik asztalnál, és hamarosan ő is megkapta a saját kötethalmát. Nagy levegőt vett, és belekezdett.
Az intézmény 1935-1981-ig működött. Egyszerre akár kétszáz gyerek is
elfért ebben az óriási épületben. A második világháborúban a Wolfgang árvaház, ahogy a többi is Németországban, az egyetlen biztos mentsvár volt a
zsidó gyerekeknek. Egyes felmérések szerint a lurkóknak több, mint a
fele zsidó származású volt, csak megsemmisítették a papírjaikat, hogy
túléljék a háborút. Végül Márton talált egy listát, ami a háború utolsó évéből
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származott. Fel volt tüntetve a gyerekek neve és születési dátuma. Itt talált rá
Karl Berger nevére, aki 1945. január 2-án született. Tizennyolc éves koráig
lakott az intézményben. Kitanulta az asztalos szakmát, majd lakást kapott az
államtól, illetve munkát is biztosítottak neki. Gondosan kiírta a lakás és az
első munkahely címét. Hiába kereste azonban a térképen, egyiket sem találta
meg. Az utcanevek azóta megváltoztak. Mivel a könyvtárban nem volt erre
megfelelő dokumentáció, így egy másik hivatalba kellett mennie. Másnap, a
tanárától kapott engedély bemutatása után vonakodva bár, de végül előkerestek egy régi utcaneveket tartalmazó térképet. Hosszas keresés után ráakadt az
egyik címre. Megköszönte a segítséget, majd megindult Berlin másik végére,
hogy végre megkeresse Karl első lakását, ha egyáltalán még létezik.
A fővárosnak ez a része nem volt túl bizalomgerjesztő. Az épületek mind
régiek voltak, sok helyen omladozott a vakolat, a kocsmák körül pedig gyanús kinézetű emberek iszogattak. Az utcák szűkek voltak, és a kapualjakban
bűzlött a szemét. Egy ilyen kapun kellett Mártonnak is bemennie. Végig járta
a folyosókat, és a második emeleten az egyik ajtón a K. Berger kiírás díszelgett, igaz az idő vasfoga már alaposan kikezdte. Márton nagy levegőt vett,
majd bekopogott. Egy köpcös ötven év körüli férfi nyitott ajtót. Márton illedelmesen köszönt németül, és közölte vele, Karl Bergert keresi.
- Azt aztán hiába keresed itt te gyerek! – válaszolta a férfi. – Na gyere be,
ne ácsorogj már ott kint. Azt miért keresed te azt a Bergert?
Márton belekezdett a történetbe, és jó sokáig mesélt, mert közben a házigazda
főzött egy kávét, és még két snapszot is bedobtak. Mikor befejezte, a ház
lakója elgondolkodva nézte.
- Te komolyan megtetted ezt a hosszú utat, csak hogy találkozhass ezzel a
Bergerrel? – csóválta a fejét hitetlenkedve. – Tetszel nekem te fiú. Szerencséd van, ez a lakás még mindig Karl Bergeré, csak a fiatalabbiké. Az apja
kapta valamikor az államtól, pont úgy, ahogy te mesélted. Mikor az utcára
kerültem, mindössze tízéves voltam. Apám nevelt, ám ő meghalt. Szerette
az öreg az italt, és az is nyírta ki. Kemény időszak volt, de szerencsére bekerültem egy árvaházba, és mikor nagykorú lettem, megkaptam ezt a lakást. Ezek a Bergerék felvásárolták az egész tömböt, és árva gyerekeknek
osztogatják a lakásokat. Néha el is jönnek, hogy ellenőrizzék, minden
rendben van-e.
Már esteledett, mire Márton kilépett az utcára. Hálásan nézett vissza a házra.
Megtapogatta a zsebét, hogy még mindig ott van-e a papíros, amin írja az
ifjabb Karl Berger telefonszámát és címét.
Másnap összepakolta a bőröndjét, és újból útnak indult, ezúttal Németország
másik felére. Sikerült is szállást találnia a közelben. Felhívta a telefonszámot,
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amit kapott. Az ifjabb Karl Berger nem volt valami kedves, mikor azonban
meghallotta Werth János nevét, egyből beleegyezett a találkozóba.
Márton jó benyomást szeretett volna tenni, ezért sötét vasalt nadrágot, illetve fehér inget húzott. Magához vette az iratokat, amik a bizonyítékot képezték, és beszállt a bérelt autóba. Festői tájon autókázott. Mikor több órányi
kocsikázás után végre odaért, egy gyönyörű és hatalmas villát pillantott meg,
amiből pazar kilátás nyílt a Schwarzwald erdőre.
Becsöngetett a kaputelefonon. Egy fitt, megnyerő külsejű, negyvennél
nem idősebb férfi jött ki. Ő volt Karl Berger. Bemutatkoztak egymásnak,
majd a házigazda bevezette a dolgozószobájába, ami kísértetiesen hasonlított
az ő otthoni könyvtárszobájukra, csak ez sokkal nagyobb volt. Márton elmosolyogta magát, és mindjárt otthon érezte magát. Helyet foglaltak, majd a fiú
belekezdett a történetbe, hogy újból elmesélje az egészet. Karl végig hallgatásba burkolózott, és kifürkészhetetlen arccal figyelt.
- Végül a könyvtárban talált címnek, és a lakó jóindulatának köszönhetem,
hogy itt ülök önnel szemben, és megismerhetem távoli rokonaimat – fejezte be Márton a hosszú történetet.
Lélegzetvisszafojtva várta mit szól Karl. A férfi felkelt, hátratett kezekkel az
ablakhoz ment, és hosszasan bámult kifelé.
- Édesapámnak nagyon nehéz gyerekkora volt. Abban a hitben élt, hogy az
édesanyja meghalt, az apja pedig a háború elől menekült el az országból.
Mikor nagyobb lett, megtudta, hogy valaki rendszeresen pénzt küld neki.
Meg volt róla győződve, hogy az édesapja az, és hamarosan eljön érte, de
persze nem jött. Végtelenül csalódott volt. Mikor nagykorú lett, abból a
pénzből fedezte a tanulmányait. Ma már elismert üzletember, de a múlt
még mindig nyomasztja. Sajnos tavaly agyvérzést kapott, és tolószékbe
kényszerült – mesélte Karl még mindig háttal Mártonnak.
Ekkor hirtelen megfordult.
- Azt hiszem ideje, hogy hetvenegy évesen végre megtudja az igazságot.
Az apja nem hagyta el, a háború áldozata lett – mondta Karl mosolyogva,
majd kitárta az ajtót, és elvezette Mártont az idősebb Karl Bergerhez.
Beléptek egy tágas szobába, aminek az egyik egész fala üveg volt. Festői
kilátás tárult Márton szeme elé a gyönyörű völgyre. Abban gyönyörködött az
idős bácsika is a tolószékből. Mikor beléptek, megfordult. Az arca barázdált
volt a ráncoktól, és a haja is ősz, már, ami maradt belőle, de a szeme égszínkék. Akárcsak Györgyé. Kíváncsian fürkészte a belépőket.
- Apám, ez a fiatalember hozzád jött – tájékoztatta az ifjabb Karl az idősebbet.
- Mi járatban vagy errefelé te fiú? – kérdezte kíváncsian az öregúr.
Márton először is közelebb lépett, és kezet nyújtott a bácsinak.
- Jó napot kívánok! Werth Márton vagyok – mondta illedelmesen.
387

Karl megdöbbent a név hallatán.
Márton nagyot nyelt, majd belekezdett:
- Tudomásom szerint ön árvaházban nőtt fel. Egy bizonyos Werth János
pénzt küldött önnek hosszú éveken át. Ő volt az én dédnagypapám, magának pedig a nagybátyja. Valahogyan tudomást szerzett az ön létezéséről,
így szerette volna segíteni. Jugoszláviában élt egy kis városban, és sajnos
nem volt lehetősége, hogy magához vegye önt. A húga, Éva, vagyis az ön
édesanyja koncentrációs táborba került, mikor már a szíve alatt hordta magát. Ott is hozta a világra, és sajnos nem volt választása, ki kellett menekítenie onnan, így került ön árvaházba. Éva nem érte meg a háború végét,
pár hónappal előtte elhunyt – foglalta össze a történteket Márton.
- És az apám? – kérdezte könnyek között a bácsika.
Márton erre szó nélkül kivett valamit a papírok közül, és odanyújtotta Karlnak. Egy fekete fehér fénykép volt, ami a tizenéves Évát és Hugót ábrázolta.
Szokatlan kép volt. Valószínűleg János készíthette. Ekkor már nagyban tombolt a háború, a két fiatal azonban önfeledten nevet a képen. Az arcuk szorosan egymás mellett van, Éva göndör haja a vállára omlik, Hugó hullámos
hajába pedig mintha belekapott volna a szél. Valahol a szabadban lehettek.
Talán épp a rejtekhelyükön, ahol titokban találkozgattak. Gondtalannak és
mérhetetlenül boldognak tűntek, akik fülig szerelmesek egymásba, és még
előttük az élet.
- Ők az ön szülei. Werth Éva és Leier Hugó. Nagyon szerették egymást, és
ha nincs a háború, nyilván boldogan öregszenek meg együtt – mondta
Márton halkan.
Karl megsimogatta a fényképet, és megindultak a könnyei. Egész életében
erre a pillanatra várt. Soha nem ölelhette meg a szüleit, de legalább most már
láthatta őket.
- Megtarthatom ezt a fényképet? – kérdezte Mártontól.
A fiú csak bólintott.
Az ifjabb Karl köszönetet mondott apja nevében is Mártonnak, és kifejezte
abbéli reményét, hogy ezentúl tartani fogják a kapcsolatot, hiszen rokonok. A
fiú boldogan fogott vele kezet, majd beült az autójába. Még egyszer visszanézett, majd elindult.
Azon az estén nem volt rémálma, azt álmodta, hogy Éva és Hugó, a friss
házasok vendége volt. Boldogok és fiatalok voltak mindannyian. Gyönyörű
nyári nap volt, ők pedig csak nevettek és nevettek.
Szabó Angéla
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Sírig tartó igaz szerelem
Az én történetem nagyon messzire nyúlik vissza, egészen dédszüleim fiatalságától a halálukig.
Dédnagymamám 1922-ben született Debrecenben. Édesapja cipész és gazdálkodó, édesanyja egy falusi bíró lánya volt. Egyszerű, falusi viszonyok
között nevelkedett, polgári iskolát végzett, majd a nagybátyja fodrászüzletében kezdett dolgozni, később vezette a boltot.
Dédnagyapám 1925-ben született egy szegény szabó és egy falusi varrónő
fiaként. Édesapját az első világháborúban gáztámadás érte, a frontról sérülten
tért vissza, így dédnagyapámnak már gyerekként dolgoznia kellet: hajnalban
kelt és hátán kosárral kiflit szállított ki egy péktől a megrendelőknek, utána
ment csak iskolába.
Az elemiből aztán korán kivették, dolgoznia kellett: kereskedőinas lett.
Fiatal felnőttként Sopronba került egy zsidó kereskedőhöz, később innen
vitték el katonának.
Édesanyám meséiből tudom, hogy a 40-es években a dalárda, a színjátszó
kör, táncestek, kirándulások hozták össze a falusi fiatalságot – köztük a dédszüleimet is. A fiúk és lányok gyakran kirándultak együtt. A kopott fotókon
jól látszik, szerettek elegánsan, választékosan, ízlésesen öltözni, és bár szegények voltak, tudtak varrni, kötni, horgolni.
Dédnagypapámnak mindig nagyon tetszett a dédnagymamám, akit hófehér
bőre, rézvörös haja, a szeplői, nemes vonásai kiemeltek a tömegből. A méltóságteljes lány nem nagyon akart tudomást venni a jóképű fiúról, szoknyavadásznak tartotta, olyannak, aki szeretett mulatni, ha pedig sikerült jó üzleteket
kötnie, hajlamos volt a könnyelműségre, imádta jól tartani a barátait.
A háború közeledte azonban mindent megváltoztatott, rányomta bélyegét a
fiatalok hangulatára is: a férfiak rettegtek a behívótól, a lányok meg a háború
borzalmaitól.
Amikor dédnagyapám is megkapta a behívót, dédnagymamám végre beadta a derekát. Búcsúzóul egy fényképet adott magáról, és megígérte nagypapámnak, ha visszajön, megpróbálják együtt a folytatást. Nem volt ígéret, de
tudták, fontosak egymásnak.
Dédnagypapám hosszú évekre eltűnt. Pontosan senki nem tudja, milyen
borzalmakon ment keresztül, örökre eltemette magában a háború éveit, csak
annyit mesélt, hogy az ukrán frontra vitték, végignézte barátai halálát, fagyoskodott, éhezett, aztán orosz fogságba került. A fényképet, amit dédnagymamámtól kapott, mindig magával hordta, amikor fogságba esett, a cipője bélése alá rejtette.
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A végére a fotón az arc már nem volt felismerhető, elkopott, de ő látta rajta dédnagymamámat, mert látni akarta. Emiatt az arc miatt vállalt mindent.
Haza akart jönni hozzá.
Dédnagypapám távollétében dédnagymamám továbbra is a faluban élt és dolgozott. Az élet egyre nehezebb volt. Az emberek szegények, nincstelenek voltak.
Helyzetüket súlyosbította, hogy édesapja is megkapta a behívót, így a nőkre maradt a gazdaság. Az üzletben ledolgozott idő után mennie kellett a mezőre, gondozni az állatokat, kivenni részét a házimunkából. Amikor úgy hitték, ennél roszszabb már nem jöhet, a lakóhelyüket is elérte a front, a háború mindent felülírt:
kertjükbe bombát dobtak, legjobb barátnőjét Auschwitzba hurcolták. Az oroszok
bejövetele után aztán jöttek az újabb borzalmak, a nők rettegtek, a fiatal lányokat
rejtegették, hogy megvédjék az erőszaktól. Napról napra éltek – túléltek.
A háborúból és a fogságból egyre több férfi tért vissza. Bár dédnagymamám körül is megjelentek a férfiak, talán volt olyan is, aki kicsit tetszett neki,
de senkit nem engedett közel magához, pedig a dédnagypapámról semmi hír
nem érkezett. A fogságból csak 1948-ban szabadult testileg-lelkileg meggyötörten, 48 kilósan – a fotóval a cipőjében.
Bár mindennél jobban vágyott rá, hogy hazaérjen, mégis mikor visszatért,
nyakába szakadt az elkeseredettség: valahogy fel kellett dolgoznia az elmúlt
évek poklát, és fel kellett állnia a nincstelenségből. Nem talált munkát,
idénymunkákat és vagonrakodást vállalt, hogy fenntartsa magát, de félt, tudta,
erre a bizonytalanságra nem lehet jövőt építeni.
Ezekben a nehéz időkben dédnagymamám arca azonban továbbra is tartotta benne a lelket – aki megvárta őt. Újra találkozgatni kezdtek, és menthetetlenül egymásba szerettek. Dédnagymamám szülei nem örültek a fiataloknak,
nem szegény fiúnak szánták a lányukat. Ők kitartottak egymás mellett.
Kibírták és túlélték a háborút, több akadály nem létezhetett számukra.
Amikor már dédnagyapám is talált munkát, megkérte a dédnagymamám kezét. 1950-ben fogadtak örök hűséget egymásnak. Tudták, nehéz élet vár rájuk,
a semmiből kell felépíteniük az életet, félelmüket elsodorta a tudat, hogy ott
vannak egymásnak.
38 közös évet szánt nekik az élet, amiből egyetlen napot sem töltöttek külön.
Életük végéig imádták egymást, ahogy lehetőségeik megengedték, apró figyelmességekkel adták egymás tudtára, mennyire fontosak egymásnak. Az
utolsó percig fogták egymás kezét. Amikor dédnagymamám 1988-ban elment, lélekben a dédnagypapámat is elveszítettük. Attól a perctől kezdve csak
arra várt, hogy újra találkozhasson a dédnagymamámmal.
Négy évig kitartóan imádkozott ezért, majd követte őt és örökre itt hagyott
bennünket.
Szabó Barbara Krisztina
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Pappapa
A közvetlen utcai lejárattal és üzlethelyiséghez illő portállal rendelkező alagsori helyiségben dolgozik Asztalos Béla úr, a Mester. A bejárat melletti üvegtábla felirata mindössze annyi: BÚTORJAVÍTÁS. Ebből a gyanútlan járókelő
nem tudhatja, hogy ez nemzetközileg is ismert műhely. A cirkófűtéssel, ipari
szellőzőrendszerrel kialakított ingatlanban, a raktár helyén kialakított apró
fürdőszoba, konyha és egy nyolc négyzetméteres pihenőszoba biztosítja az
idős Mester kényelmét, aki ötven évvel ezelőtt asztalos inasként kezdte szakmai pályafutását. Az alacsony, szikár férfi két hónapja nyugdíjas, mégis minden reggel pontban fél nyolckor megérkezik a műhelyébe. Beleszippant a
kívülállók által kellemetlennek minősített enyv gőzének a szagába - mivel ő
tradicionálisan ezzel illeszt - annak érdekében, hogy az általa rekonstruált
„műtárgyak” megőrizzék eredeti megalkotásuk módját. Megszokott módon
egész nap komótosan dolgozik, és hat órakor elindul hazafelé. Előfordul,
hogy gyalog megy haza, úgy hosszabbnak tűnik az út és egyenletes lépései
munkára fogják az agysejtjeit. Ilyenkor jönnek a jobbnál jobb gondolatok,
hogy könyvbe foglalja a szakma rejtelmeit, ha már nem talál a bútorok javítása iránt érdeklődő asztalos tanoncot, akinek átadhatná a tudását és a fél évszázad alatt felgyülemlett tapasztalatát.
Az antik csigás Biedermeier ülőgarnitúrán dolgozik. Még egy-két nap és
elkészül vele. Utána nekikezdhet az 1830-as években készített korai Bieder
bécsi szekrény felújításához, amely komoly feladat lesz, miután a javításhoz
szükséges korabeli használatos anyagokat neki magának kell előállítania.
Nem sürgeti az idő, mert a megrendelők is tudják, hogy kiváló minőségi
munkát végez és az már önmaga is érték, ha a felújítást Asztalos Béla készíti,
aki szépasszony hamvas bőrét nem simogatja oly szeretettel, mint a karosszék
támlájának lágy ívét. Végre az utolsó fázishoz ér, a politúrozáshoz, amelyhez
a műhelyben tökéletes tisztaságra lesz szüksége. Ennek megteremtése a társasház egyik földszinti lakásában élő özvegyasszony feladata, akinek elég egy
nappal korábban szólnia és máris a rendelkezésére áll. Takaros asszony Terike, gyorsan, pontosan dolgozik, és nem tesz fel felesleges kérdéseket.
Háromnegyed kettőkor abbahagyja a munkát. Eljött az ebéd utáni kávézás
ideje. Bekészíti az Omniát a kotyogóba, felteszi a rezsóra. Pontosan kettőre
elkészül, és kávéscsészével a kezében kimegy az utcára, mert a dohányzásra
kijelölt hely a bejárati ajtó előtti bádog hamutartó fél méteres körzete, ott
megissza a kávéját és elszív egy cigarettát. A környéken lévő vállalkozók
ismerik a Mester szokását, és azt is pontosan tudják, hogy vele kizárólag a
délutáni első dohányzó szünetben lehet beszélgetni, maximum negyedóra
időtartamban. A műhellyel szemben, az utca túloldalán az órásmester leveszi
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szeméről a nagyítót és a cigarettája után nyúl. Kimegy Asztalos úrhoz, mert
bármilyen furcsa, az öregnek köszönheti, hogy nem adta fel a vállalkozását. Ő
tartotta benne a lelket, amikor tizenöt éve megnyitotta parányi üzletét, mert
nehezen indult be az órajavítás. Türelemre intette, és azonnal rábízta a nyolcvan éves ezüst Doxa karórájának a javítását. Két hétbe telt, mire a régi szerkezetű, rugós órát egyenletes ketyegésre bírta. A Mester szó nélkül kifizette a
tetemes munkadíját, és egy hét múlva a közös dohányzásuk alkalmával megkérte, hogy készítsen szórólapot, amit osztogathatna a saját kuncsaftjainak.
Mosolygott magában, ugyan már, aki bútort javíttat, az nem biztos, hogy hozzá vinné az óráját. Mire észbe kapott, a Mester ügyfelei egymásnak adták az
órásüzlet ajtajának kilincsét.
Az egyirányú utcába bekanyarodik egy kocsi, ezért az órásmester megáll
az úttest szélén. A mindkét oldalon parkoló autók között éppen csak elfér a
közeledő jármű. Kicsit elbambul az órás. Felrezzen a nagy csattanásra. Az
autós elütötte a kerékpárral szembejövőt. Ki a fene hozta ezt a közlekedési
szabályt, hogy egyirányú utcában a forgalommal szemben közlekedhetnek a
biciklisek?! Elmenekülne az autós, de nem tud, mert a Mester azonnal ott
terem a kocsi előtt, hogy a gázoló járművel ne tudjanak elmenni mellette. Az
órásmester azonnal előveszi a mobilját és hívja a mentőket, utána pedig a
rendőrséget.
A baleset felzaklatja Asztalos Bélát, aki alig várja, hogy végre visszamehessen a műhelyébe, még a kávéscsészét is ottfelejti a hamutál tetején. Perceken belül megjelenhet Terike. Megszokott koreográfia szerint felsepri és felmossa a műhely hátsó részében a fehér csíkkal felfestett területet. Utána gondosan letörli a port a bútorokról, és a kitakarított részre felhalmozza azokat,
majd az egészet gondosan letakarja fóliával. Még a munkaeszközeit is berakja
az azok tárolására szolgáló szekrénybe. A Mesternek más dolga sincs, mintsem visszavonulni a laptopja mellé. Nem tudja, mi történt vele az utóbbi időben, mert egyre többet gondol Erzsikére, az első feleségére, élete nagy szerelmére, a fia édesanyjára. A bronz barna hajú, zöld szemű, örökké vidám,
mosolygós, törékeny kis asszonyát önmagánál is jobban szerette. Gondtalan
életet akart biztosítani számára, azért is jöttek fel a fővárosba. Tanulj fiam,
mert könnyebb ésszel, mint kézzel pénzt keresni, mondogatta neki az édesapja,
aki foglalkozását tekintve szintén asztalos volt, és éjt nappallá téve dolgozott,
hogy négy gyermekét és feleségét eltartsa azon a színvonalon, amely falujukban a jómódú iparosembereket jellemezte. Asztalos Béla igyekezett megfogadni édesapja tanácsát, az 1970-es évek elején jelentkezett a SZET-re
(Szakmunkások Egyetemi Előkészítő Tanfolyama), annak reményében, hogy
tovább tanulhat és a faipari mérnök lesz. Romlatlan lelkű, naiv fiatalemberként elhitte a propagandát, mely szerint a tehetséges szakmunkások az
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előkésztő után bekerülhetnek az egyetemre. Ám arról nem szót a fáma, hogy
ehhez a KISZ szervezet ajánlása kell, melyre még a tagjai közül is kizárólag a
legmegbízhatóbbak számíthattak. Asztalos Béla pedig nem lépett be tagjaik
közé, sőt, a szakszervezetet is feleslegesnek tartotta, ám a főnöke nem engedte, hogy ez utóbbiból kimaradjon. Hamarosan megrendítő erejű ökölcsapást
kapott a sorstól. Kisfia ötéves korában méhen kívüli terhesség miatt elvesztette Erzsikét.
A Privát feliratú ajtón kopogtat Terike és választ sem várva azonnal benyit:
- Mester úr kinn felejtette a mobilját, már harmadszor keresik!
Vidéki könyvkiadó szerkesztője felkéri egy szakkönyv megírására. Szabódik
az öreg, az nagy munka lenne, hiszen legalább egy év kell a szakirodalom
összegyűjtéséhez és ugyanannyi idő szükségeltetik magához az íráshoz.
Megfizetjük a munkáját, Asztalos úr. Kétmillió forint tiszteletdíjat ajánlunk. Egy hétig tartjuk az ajánlatunkat. Viszontlátásra!
Behallatszik az ipari porszívó erős hangja. Ideje elkészíteni a délutáni második kávéját és elszívni a második cigarettáját. A megszokás nagyúr, pedig
legszívesebben felnyitná a heverőjét, mert annak ágyneműtartójában tárolja a
madzaggal kötegekbe kötözött magyar, német és francia nyelvű szakirodalmat, közöttük a mesterétől, Liebmann Lipóttól örökölt füzeteket is.
Felesége temetését követő napon kétségbe esetten kószált a városban. Hogyan keveredett a Lipótvárosba, azt máig sem tudja. Lacikát reggel elvitte az
óvodába, és felhívta a munkahelyét, hogy kér egy nap szabadságot. Összetört
az élete. Elvesztette a szerelmét és egyedül maradt huszonöt évesen az ötéves
kisfiával, akinek még azt is képtelen volt elmagyarázni, hogy az édesanyja
többé nem jön haza, nem főz neki édes kakaót és nem olvas mesét lefekvés
után. A szakszervezettől nagyobb összegű temetési segélyt kapott, pedig nem
kért. Lelkébe égett a szakszervezeti bizalmi szánakozó arckifejezése. Fülében
visszhangzottak apja temetés utáni szavai: Gyertek haza, fiam, helyetek van
nálunk és munka is akad. Megköszönte a lehetőséget, de nem élt vele. Két
dolgot tudott. Egyik, hogy nem megy haza, elég szüleinek a három húgáról
gondoskodni, a másik pedig a fia iránt érzett felelőssége, ami arra sarkallta,
hogy felálljon a padlóról és új életet kezdjen. Rótta az utat, közben vett egy
csomag cigarettát, mert valamivel le kellett foglalnia a tétlenségtől reszkető
kezét. Meglátta Liebmann Lipót asztalos műhelyét és megállt előtte az utcán.
Elbűvölte, amit a nyitott ablakon keresztül látott. Gondolkodás nélkül bement,
kereste a főnököt és közölte vele, hogy nála akar dolgozni. Meglepődött az
öreg, savós szemét le sem vette Asztalos Béláról. Mi a neve, fiatalember? Á,
szóval Asztalos úr maga valóban asztalos? Látja azt a darab fát? Fél órája
van, hogy simára csiszolja! Három nap múlva már az öregnél dolgozott.
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Elszívta cigarettáját, a kávéja meg kihűlt. Hiába süt hét ágra a nap, ha lelkében vihar tombol. Egy kortyra megissza a csésze tartalmát és fut le a lépcsőn a műhelybe, hátha végzett Terike a takarítással. Neki azonnal el kell
mennie, fontos dolga akadt. Kifizeti az asszonyt, és úgy ahogy van, munkásruhában beül a kocsijába és irány a régi köztemető. Muszáj Erzsikével megbeszélni a terveit, utána átmegy a másik temetőbe Liebmann úrhoz, elvégre
reá is tartozik a szakkönyv megírásával kapcsolatos lehetőség. Útközben keresi Piri, a második felesége. Nem veszi fel a telefont, csak lehallgatja az üzenetét. Hazafelé vegyen kenyeret és a tűzhelyen ott várja a vacsorája. Neki
színházjegye van, a barátnőjével mennek a Nemzetibe, utána nála is alszik.
Hideg a zöld színű márvány érintése.
Miért mentél el Erzsikém? Látod, nélküled csak bukdácsolok, hibát
hibára halmozok. Öregségemre egyedül maradtam. Lacika Németországban
él és az egyetlen unokánktól sem kapok hírt. Meséltem neked, hogy Borika
nagyon szép ifjú leánnyá cseperedett. Londonban tanul közgazdaságtant.
Amikor kicsi volt, úgy hívott, Pappapa. Belátom, igazad volt, amikor nem
vetted jó néven, hogy feleségül vettem Pirit, és nem azért, mert húsz évvel
fiatalabb nálam, hanem mert nem szerelemmel szerettem. Érezted, hogy ő sem
engem szeret, hanem az anyagi hátteremet. Szerencsére legalább abban hallgattam rád, hogy az esküvőnk előtt az unokánkra írattam a házunkat, és nekem mindössze a haszonélvezeti jogom maradt az ingatlanon. Két hónapja
nyugdíjas vagyok, de ugyanúgy bejárok dolgozni, mint korábban. Bevallom
neked, a munka az életem. Addig élek, míg engedelmeskedik a kezem, teszi a
dolgát. Utána meghal a lelkem, mert nincs miért élnem. Felkértek egy szakmai könyv megírására. Szép pénzt fizetnének érte. De nekem nem kell a pénz,
mit csináljak vele? Minden nap ehetnék rántott húst, de már nem kívánom.
Pedig telne rá. Vörös rózsát hoztam neked és ígérem, minden hónapban kijövök hozzád, míg bírom szuflával. Tartozom neked az igazsággal. Majdan testem nem pihenhet melletted, mert nem engedik megbontani a sírod. A lelkünk
azonban találkozik, és soha többé nem hagyjuk el egymást. Ne aggódj, nem
kell sokáig várnod rám. Talán néhány évet, ám meglehet, még annyit sem. Láthatatlan szárnyán gyorsan repül az idő. Búcsúzom szerelmem, mert Liebmann
úrral is beszélnem kell. Tudod, a szakmai könyvről. Ölellek édesem!
Ismét megsimogatja a hideg márványt, majd gyorsan megfordul, nehogy
Erzsike meglássa a szemében csillogó könnycseppet.
Lemenőben a nap, és igyekeznie kell, ha Liebmann úrral is beszélni akar.
A pestszentlőrinci köztemetőből eljutni a Kozma utcai temetőbe elég idő ahhoz, hogy felidézze öreg mestere machinációit, amelyek ellen annak idején
hevesen tiltakozott. Másodikos elemista volt Lacika, amikor az öreg megkérte, hogy töltse ki az útlevél kérő lapot, mert a Münchenben élő nagybátyja
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hamarosan küldi neki a meghívólevelet. Három hónapot tölthet nála, közben
dolgozhat egy kinti bútor restaurátornál, jó pénzt kereshet, és nem mellesleg
megtanulhatja a régi restaurálási technikákat, amelyre még nagy szüksége
lehet. Ne nézzen így rám, fiam! Három év múlva meg Marseille-be küldöm, a
feleségem nénjéhez. Maga egy tehetséges fiatalember! De ami a lényeg, érdeklődő, jó kezű és kitartó. Megérdemli, hogy segítsek magának. Ne aggódjon, távollétében ellátjuk Lacikát! Nincs gyerekünk, de őt úgy tekintjük, mintha a saját unokánk lenne. Ne tiltakozzon! És ne higgye, hogy ráfizetek az
üzletre!
A Liebmann házaspár a műhely melletti épület második emeleti száztíz
négyzetméteres háromszobás tanácsi lakásában lakott, melynek szomszédjában megüresedett egy kétszobás lakrész. Mire Münchenből hazatért Asztalos
Béla, addigra Liebmann úr elintézte, hogy az üres lakást kiutalják neki, csak a
kitöltött kérvényt kellett aláírnia. Három hét múlva költözhetett. Úgy érezte,
hogy örökre elkötelezettje lesz az öregnek. Nem tévedett, mert annyit dolgozhatott, amennyit csak bírt. Megfizették, ahhoz kétség sem fért, ám percnyi
szabad ideje sem volt. Lacika egyre több időt töltött a Liebmann házaspárnál,
akik zongorázni taníttatták, nyelvórákra járatták. Jóformán csak aludni járt
haza. Eleinte ennek nem tulajdonított nagy jelentőséget Asztalos Béla, mert
lassan megismerte és alkalmazta az összes bútorjavítási technikát. Liebmann
úr kizárólag az üzleti résszel foglalkozott, ami az üzletszerzést és a munkadíjak beszedését jelentette.
Jó lóra tett az öreg Liebmann, mert Asztalos Béla kiváló szervezőnek bizonyult, ami a napi munkafolyamatok zökkenőmentességét és a határidők
betartását illeti. Bejárta a könyvtárakat, hogy megfelelő szakmai anyagokhoz
jusson, és éjszakánként, amikor Lacika az igazak álmát aludta, gyakran hajnalig olvasott. Évtizeddel később jött rá, hogy erre sarkalta az öreg azzal, hogy
egyre több antik bútor javítását vállalta fel és gyakran vállon veregette, hogy
tudom, maga milyen ügyes, Béla fiam, megtalálja a módját, hogy úgy nézzen
ki ez az öreg jószág, mintha új lenne. Időnként véletlenül otthagyott neki salátává forgatott magyar, német vagy francia nyelvű füzeteket, melyekből az
egyes stílusjegyek mellett megtanulhatta az elmúlt kétszáz évben a bútorkészítéshez használt anyagokat, az arra alkalmas fafajtáktól kezdve a megmunkáló eszközökig, és a pácolásukhoz, fényezésükhöz, ragasztásukhoz szükséges kellékekkel bezárólag. Majd másnap futólag megjegyezte, ha szükséges,
az unokaöcsém lefordítja magának. Ám akkorra már szakmájának valóságos
megszállottjává vált. Az antikváriumban fillérekért megvette a fellelhető legrégebbi szótárakat és az öreg unokaöccsétől - fordítás címszó alatt - gyakorlatilag nyelvórákat vett. Amikor a kárpitos elrontotta az egyik barokk garnitúra
kárpitozását, annyira dühös lett, hogy mérgében megtanulta azt a szakmát is.
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A temető előtt alig talál parkolóhelyet. A gondnok nem akarja beengedni,
mert hamarosan zárnak, de egy ezres bankó megteszi a hatását. Igyekszik a
sírhoz, kevés az ideje.
Tiszteletem, Liebmann úr! Szeretném megbeszélni magával a szakmai
könyv megírásával kapcsolatos kételyeimet és egyben az engedélyét kérni a
rám hagyott jegyzeteinek és szakirodalomnak a felhasználásához. Töredelmesen bevallom, a lakásából megmentettem a kidobásra ítélt régi könyveket is,
begyűjtöttem, és megőriztem, hasonlóképpen a Münchenből és Marseille-ből
hozottakat is. Elhatároztam, hogy megírom egy könyvben a szakmai tapasztalataimat, hátha lesz még valaki, akit érdekel a mesterségünk. Csakhogy egy
vidéki könyvkiadó megkeresése összezavart. Szép összeget ígértek a könyvért.
Ám amennyiben elvállalom, úgy az önkéntes munkakényszerré válhat, mert
határidőre kell megírnom, s talán még a tartalmába és a szerkezetébe is beleszólhat a kiadó. Nincs szükségem pénzre, megélek abból, amim van. Tudja,
tartozom azzal az utókornak, hogy átadjam a tudásomat. Engedelmével felhasználom a rendelkezésemre álló szakirodalmat. A magáét is. Majd feltüntetem benne, hogy kitől kaptam. Minden jót, Liebmann úr.
Megkönnyebbül Asztalos Béla és igyekszik mielőbb kimenni a temetőből.
Lement a nap, és békés este elé néz. Felesége nem lesz otthon, nem kell hallgatnia a kárálását. Kényelmesen vezet. Útközben megáll egy közértnél. Kenyeret vesz és egy üveg tokaji hárslevelűt, amit vacsora után elszopogat, miközben beszélget az interneten azzal a kedves külföldön tanulólánnyal, akivel
két hónapja összeakadt az egyik csevegő oldalon.
Csend, rend és tisztaság hármasa várja az otthonában és az a tudat, hogy
Piri nincs itthon és ma nem is jön haza. Szinte zenél a csend, és Asztalos Béla
nem hiányolja sem a rádió, sem a televízió hangját. Átöltözik, megmelegíti
vacsoráját, majd elkölti azt, és mosogatógépbe teszi a tányérját. A maradék
ételt ottmarad a tűzhelyen, hátha később megkíván néhány falatot. Tusol,
hajat mos és a pizsamára felvett fürdőköpenyben a nappaliban a számítógéphez ül. Belép a levelező rendszerbe. Üzeneteinek többsége törlésre váró promóciós levél. Egy pohár borral a kezében szörföl az interneten. Kell ennél
jobb dolog?
Nincs magány a huszonegyedik században. Lerohanják az embert a világhálóról rázúduló információk, hírek, álhírek, igazságok és hazugságok, andalító bugyutaságok, rövid velős megállapítások, melyek mindegyikét megszórják a manipuláló reklámok fűszerkeverékével, mert fogyasztani kell, gyógyszert, arckrémet, tablettát, autót és ingatlant, trendi ruhaneműt, divatos sportcipőt, mobiltelefont. Jövendőt mondanak az asztrológusok, kártyából, kávézaccból, vagy éppen a légből kapott intuícióktól vezérelve, csak fizessen a
lelkét vesztett delikvens. A kultúra is az árukínálat része, csakhogy nincs
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hozzá útmutató, amely megmutatná, hogy a filmek, könyvek, színdarabok
közül melyik a búza és melyik az ocsú. Meglehet, erre az átlagfogyasztó nem
is kíváncsi, csak az számít, ami trendi, ami divatos, amin nem kell gondolkodni, ami felejthető, amiről elég annyit mondani, hogy láttam, vagy beleolvastam, tetszik, avagy sem. Szükségtelenné válnak a személyes emberi kapcsolatok, senkinek sem kell egymás szemébe nézve érvelni a vélt vagy valós
igaza mellett, mert a neten minden ott van, a színe és a fonákja is. Gondolkodni nem divat, az ártalmas. A tudás és a kíváncsiság kevesek privilégiuma.
Pedig azokra mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy jól végezhesse a munkáját. A világon a legjobb dolog a teremtés, amikor az ember a saját keze
munkájával létrehoz valami újat, vagy felújítja régi tárgyait, hogy ismét használhatóvá váljanak. Az emberi kéz alkotásai túlélik készítőjüket, azokban
élnek tovább a régi - gyakran ismeretlen - mesterek, és az utókor majdan nem
csupán csodálja, de rajtuk keresztül megpróbálja megfejteni akár évszázadokkal, évezredekkel korábban élt ősök világát, örömét, bánatát, gondolkodásmódját, filozófiáját. Maga az alkotás magányos, egyben rendkívül összetett
folyamat, amely sohasem tekinthető statikus állapotnak. Kell hozzá tudás,
fantázia, képzelet, koncentráció, ügyes kéz, alázat és kitartás. De lélek is
szükségeltetik az alkotáshoz, meg szenvedély és igényesség, mert ezek nélkül
élettelen és jellegtelen megmunkált anyagok halmaza marad a funkcionálisan
használható tárgy. Ideig, óráig. A tizennyolcadik században épült fertődi Esterházy-kastély épületegyüttesnek nyomába sem érhet a pesti Duna-parton
épült modern lakótelep, ahogyan a reneszánsz faragott vadászjelenetes tálaló
komód sem vethető össze a modern, lapra szerelhető bútorokkal.
Asztalos Béla asztalos mester, eddigi élete során mind munkájában, mind
magánéletében megtapasztalta a magány valamennyi formáját. Miközben
fáradtsága ellenére is mérhetetlen örömet okoztak neki az egyedül végzett
munkája eredményeként létrejött alkotások, az idő alatt műhelyéből kilépve
szíve és lelke köré napról napra vastagodó kérget növesztett a szeretet és a
szerelem hiánya. Egyedül, társ nélkül magának kell megoldani a kisebbnagyobb gondokat, anélkül, hogy azokhoz bárkitől tanácsot kapna, vagy legalább a figyelmét felhívnák bizonyos momentumokra, melyek elkerülték a
figyelmét. Ha ez egyáltalán lehetséges, még ennél is rosszabb a társas magány. Idővel meghitt szeretetté szelídül a lángoló szerelem, csakhogy e folyamat rövidebb-hosszabb időtartama alatt a felek között kialakulnak a közös
szokások, körvonalazódnak a közös célok, és nyilvánvalóvá válnak a másik
inspirációjának eszközei, ahogyan természetessé válik az egyéni örömök
és bánatok megosztása is. Szerelem és a kezdeti szenvedély azonban nem
elegendő a férfi és a nő között a tartós kohézió kialakulásához, mert ahhoz
barátság is kell. E nélkül előbb-utóbb valamelyik fél állandó jelleggel
397

beleszól a másik életébe, gyakran éppen ezzel negatív irányban befolyásolva
döntéseit.
Végig gondolva az elmúlt négy évtizedet, Béla döntéseiben komoly szerepet játszott a magányossága. Erzsike elvesztése miatti gyászában simán elsétálhatott volna Liebmann Lipót asztalos műhelye előtt, anélkül, hogy akár egy
pillantásra is méltatta volna az intézményt. A későbbiekben visszautasíthatta
volna az öregúr ajánlatát, hogy a német és a francia asztalosok munkáját tanulmányozza. Nem utolsó sorban nevelhette volna egyedül Lacikát, nem bízva azt az idős házaspárra, csak akkor most nem lenne zongoraművész a fia,
valószínűleg most is itthon élne, s minden bizonnyal többször találkozna vele,
nem csak karácsonykor és húsvétkor. A negyedik döntése, melyet az unokája
születése és a fia családjának a külföldre költözését követően hozott, nevezetesen az, hogy ideje ismét megnősülni, jó és ésszerű gondolatnak tűnt. A
megvalósítását azonban elkapkodta. Nem kellett volna szerelem nélkül, pusztán a magány elűzése okán feleségül vennie Pirit, akiről rövid idő alatt kiderült, hogy még a barátságára is alkalmatlan. Sajnos, a döntések mibenlétéről
gyakran utólag húzza le a leplét az idő, amikor már késő.
A második pohár bor ellazítja és hagyja, hogy szabadon száguldozzanak a
ketrecéből kiszabadult gondolatai. Az újdonság varázsát nem képes előcsalogatni a lehelet vékony idea, mely szerint Piritől mielőbb megválni maga lenne
a gyönyör, sőt, az extázis. Felérne az elmúlt öt év alatti összes szeretkezésükkel, mind az öttel. No, ebben azért maga Béla is vétkes, egyszerűen nem kívánja az asszonyt. Pontosabban Pirit nem.
Gondolat űzőnek megissza a harmadik pohár bort, amikor a számítógép
képernyőjén villogni kezd a cset ikonja.
Az ifjú beszélgető partnernője jelentkezik.
- Szervusz, Kislány, itt Pappapa!
- Azt hittem, már nem is jelentkezel.
- Bocsánat, itt vagyok!
- Fenntartod, hogy szerelem nélkül nem szabad házasodni?
- Fenntartom. Miért kérded?
- Bajban vagyok.
- Miben segíthetek?
- Gyermeket várok. De nem akarok hozzámenni az apjához.
- Gratulálok! Öröm a gyermekáldás!
- Egyedül nem tudom felnevelni!
- Segítenek a szüleid.
- Nem, nem segítenek.
- Akkor a nagyszüleid.
- Nem hiszem.
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- Miért? Nem élnek már?
- Csak apu édesapja él.
- No, akkor keresd fel, biztosan segít.
- Neked van dédunokád?
- Nem tudok róla, de nagyon örülnék neki.
- Pappapa, lennél a gyerekem dédnagyapja, ha az igazi nem vállalja?
No, erre a kérdésre kapásból nem lehet válaszolni. Dehogynem, Béla, úgysem
tudja, ki vagy! Virtuális világban jártok, virtuális a válaszod is!
- Szívesen lennék dédnagypapa!
- Szavadon foglak! Szia!
Erősen kétséges a dolog, hiszen szinte semmit sem tudnak egymásról. A Kislány az unokájával lehet egyidős, egyetemre jár és a szülei azon kívül, hogy
fizetik neki a havi nem kevés apanázst, szinte egyáltalán nem törődnek vele.
Semmit sem árult el a családjáról, kiféle, miféle az anyja és az apja, vannak-e
testvérei, és hol élnek. Az élet paradoxonja az lenne, ha a Kislány szülei itt
laknának valahol, talán éppen ebben az utcában, és akár naponta találkozna
velük, ha máskor nem, a cigarettaszünetben.
Ismét villog a cset ikon. Visszajött a Kislány? Rákattint, de Morcos Mackó
jelentkezik, akihez eleddig még nem volt szerencséje.
- Csóközön, kedvesem! Remélem egyedül vagy?
Mi a csuda? Rossz vicc, de belefér.
- Helló! Egyedül vagyok.
- Akkor nincs ott az öreg Kakadu?
- Nincs.
- Jó hírem van. Ma elindítottam a bíróságra a válópert. Holnap megkeres
az ügyvédem és a tiedet is összeállítja. Megnéztem a házatokat, abból szép
summa üti a markunkat.
- Gondolod?
- Persze, Pirikém, van ott pénz is, csak nem tudom, hogy mennyi. Már a
ház árának feléből is bőven megélünk, ha leköltözünk vidékre…
A bortól szédül vagy Morcos Mackó szövegétől? Nem mindegy!
- Azt mondtad, hogy állandóan dolgozik, akkor kereshet rendesen…
- Úgy van.
- Szólj, ha alkalmas az időpont és átmegyek hozzád, felforgatjuk a házat,
valami nyoma csak van az öreg Kakadu pénzének.
- Jó, majd szólok. Morcos Mackóm, mi a telefonszámod? Beleejtettem a
mosógépbe a mobilomat.
- Jaj, te tisztaságmániás háziasszonyok gyöngye! Csak a fejed el ne veszítsd! 06 20 5……
- Reggel hívlak! Lejárt a mosógép, kiszedem a ruhákat!
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- Csóközön! Várom a hívásod!
Elsápad Béla. Akutyaúristenit! Öklével nagyot csap az asztalra. Láthatatlan
kéz szorítja a szívét! A mellkasához kap! Mekkora szégyen! Férfit még így
nem alázott meg nő, ahogyan azt vele a felesége tette! A háta mögött öreg
Kakadunak nevezi? Az pedig végképp megbocsáthatatlan, hogy egy ismeretlen medvével kitárgyalja a házassági viszonyukat?! Halványan eddig is sejtette, hogy megcsalja a neje, ennek ellenére sokkolta a bizonyosság. Csillapodj,
szívem! – masszírozza a mellkasát. Száz Piri sem ér meg egy szívrohamot!
Levegőre van szüksége. Kibotorkál a kertbe. Igyekszik mélyeket lélegezni.
Leül a kerti padra és bámulja az eget. Világít a hold, ragyognak a csillagok,
madár neszez a cseresznyefán. Csak múlna már mellkasában a fájdalom!
Nyugodj meg Béla! Nincs semmi baj! Lépéselőnyben vagy! Mély levegőt
vesz, majd lassan kifújja. Egyszer, kétszer, tízszer. Csillapszik teste, visszavált a normál üzemmódra. Visszamegy a házba, kinyomtatja a Morcos Mackóval folytatott párbeszédét. Mire végez vele, addigra elszáll belőle a harag.
Milliom agysejtje munkába áll. Keze máris a telefonért nyúl. Lebonyolít két
telefont, majd előhozza a pincéből a család mind a hat bőröndjét, melyekbe
egymás után belepakolja a felesége ruhaneműit. A női lábbelik két nagyméretű szemeteszsákba kerülnek. Meggyűrődnek a drága a ruhák? Azon lehet
segíteni, elvégre egy Kakadu nem tartozik a csomagolás művészetét magas
szinten művelők közé!
Éjjel tizenegykor csengetnek. Megérkezik a lakatos, hogy lecserélje a bejárati ajtó és a hátsó kertre nyíló másik ajtón a zárakat.
- Uram, szabad kérdeznem, miért olyan sürgős a zárcsere? Hiszen ezek a
zárak hibátlanok!
- Ne foglalkozzon vele fiatalember!
- Jó, csak úgy mondom, mert éjszakai felárat kell fizetnie! Nekem mindegy!
- Helyes!
Éjfélre az ajtók új zárral nyílnak. Asztalos Béla megnyugszik. Teljesen ébernek és könnyednek érzi magát. Megszabadult a koloncától és igyekszik kiélvezni a helyzet pozitív oldalát. Csipog a mobilja, sms érkezett a biztonsági
cégtől, mely szerint egy órája van a ház riasztórendszerének átkódolására.
Nem gondolta, hogy ennyire gyorsan intézkednek. Szerencsére még ébren
van. Mi legyen a kód? Nyolcjegyű betű és szám kombináció kell, amely tartalmaz némi logikát, hogy ne felejtse el, mert felírni nem nagyon szeretné.
Mondjuk a keresztneve és a születési éve. Nem, az nem jó, túl logikus. Mi
lenne, ha az unokája keresztneve és a saját születési éve kombinációja lenne?
No, ez már jobban hangzik! Bori és 1952. Legyen i2r5o9b1. Öt perc alatt
átkódolja a rendszert és leellenőrizteti a biztonsági központtal. Működik!
Holnaptól más világ lesz! Ezek után heti két napot dolgozik a műhelyben, a
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többi öt napon pedig idehaza írja a könyvét. Elfogadja a kiadó ajánlatát, sőt,
azt sem tartja kizárnak, hogy kissé fentebb is srófolhatja a tiszteletdíját. Belehasít a kérdés: Vajon honnan tudta a vidéki könyvkiadó szerkesztője az ő nevét és telefonszámát? Jogos a kérdés, amire azonban a választ ráér másnap
megkeresni. Lekapcsolja a számítógépet.
Csend honol a környéken. A nap még gondolkodik a felkelésen. Kicsit
még visszabújik felhő paplana alá. Alszanak az emberek, ráér ébreszteni őket.
Játékos szél borzolja a fák leveleit. Repülőgép lomhán ereszkedik az égből,
landolásra készül. Kóbor sárga taxi lassan befordul a sarkon és szinte hangtalanul gurul egészen Asztalos Béla házáig. Ott megáll és kipattan belőle az
alacsony, töltött galamb asszonyka. Óvatosan nyitja a kiskaput, és gondosan
bezárja maga után. Így akar eljárni a bejárati ajtóval is, csakhogy a kulcs nem
megy bele a zárba. Az idegességtől izzadságcseppek gyöngyöznek a homlokán. Biztosan benne maradt az ajtóban a férje kulcsa. Sebaj! Megkerüli a
házat és a hátsó ajtón keresztül biztosan bejut a házba. Gyorsan átöltözik, és
mire az öreg felkel, addigra elkészíti a reggelit, kolbászos lecsót, kissé erősen,
azt szereti a Bélus. Majd azt mondja, hogy éjfél körül hazaért és azért aludt a
nappaliban, mert nem akarta felébreszteni. Kiváló és eddig számtalanszor
bevált stratégia, csakhogy ez a zár sem működik. Megijed. Lehet, hogy betörtek a házba? Atyaisten! Kirabolták! Lelkében szabálytalan, girbe-gurba utat
tapos a félelem, mert az Asztalosné Jakab Piroskánál még nem járt, és ismeretlen számára a környék. Hirtelen nem tudja, miért aggódjon jobban, a betörés miatti kárért, vagy férje esetleges bántalmazásáért? Hiszen ez utóbbi sincs
kizárva. Miért is nem jött haza a színház után? Kakadu is, és Morcos Mackó
is úgy tudta, hogy a barátnőjével a színházban múlatta az időt. Ami fele részben igaz, mert színház az egész világ. Egész éjjel a fiatal szeretőjével hancúrozott, ennyi jár neki, miután legszebb éveit idős férjére fecsérli. Morcos
Mackó sem sokkal fiatalabb, de legalább annyira tehetős. Ezért tartja, mintegy menekülő útvonalként, ha férjével véletlenül kenyértörésre kerülne a sor.
Megborzong, mert a kialvatlanságtól egyre jobban fázik. Nincs mese, muszáj
felébreszteni Bélust, ha nem akar reggelig a kerti padon üldögélni. Márpedig
nem akar. Kopogtat a hálószoba ablakán. Mindhiába, mert a benn alvó meg
sem rezdül. Kénytelen a bejárati ajtó melletti csengőt jó hosszan megnyomni.
Rég volt ilyen nyugodt és mély álma Asztalos Bélának. Környezetének zajai beépültek az álom filmbe. Az ablak megkocogtatásakor a műhelyében az
utcabeli barátaival éppen kopogós ultit játszik. Betlit mond az órásmester, a
pék megkontrázza, ekkor kopog a szűcs komája, és neki nem marad más dolga, mintsem hátradőlni és kivárni a játszma végét. Lopva az órájára pillant,
mert este nyolcra ígérte Terike a két töltött csirkét, sült krumplival és salátával, desszertnek pedig az órásmester kedvencét, a mákos gubát. Elvégre a
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névnapját ünneplő kedvében kell járni. Az utca felől nem látszik, hogy benn
kártyázik a négy férfi, mert hátul vannak, a raktárhelyiségből kialakított mini
lakásban. Pedáns asszony Terike, hiba nélkül eleget tesz a felkéréseknek.
Pontban nyolckor becsenget, véletlenül éppen akkor, amikor Piri asszony a
bejárati ajtó melletti csengőt nyomja. Felpattan Béla és siet ajtót nyitni, mert
éhes a társaság. Úgy tervezték, hogy éjfélig játszanak, és ehhez bekészítettek
a hűtőszekrénybe megfelelő mennyiségű italt. Negyedévente egy alkalommal
összejönnek, és kitombolják magukat. Tekintettel arra, hogy négyük együttes
életkora kettőszázötvenhét év, a tombolás nagy része a mértéktelen és többnyire orvos tiltotta ételek fogyasztásában teljesedik ki, mert az alkoholos italokkal sohasem kötöttek szívbéli barátságot. Vacsora után folytatódik a játék,
durtmarsot mond a pék, aki annyira biztos a lapjaiban, hogy megtetézi azzal,
ha veszít, egy ültő helyében megeszi a maradék - féltálnyi - mézzel édesített
mákos gubát. Meghökken a szűcs: Mi lesz a diabéteszeddel? Azonnal jön rá a
replika: Nincs benne rizikó, barátom, mert nyerni fogok! Ebben a pillanatban
rezegni kezd Béla mobilja. Felébred. Illan az álom, mintha sose lett volna,
csupán kellemes érzést hagy maga után. Rögvest felkel, mert a hajnali merevedés évek óta a derekában jelentkezik, ezért muszáj néhány nyújtó gyakorlatot végezni. Utána rohanás a mosdóba. Majdnem felbukik a nappali közepén
szorosan egymás mellé rakott, degeszre tömött bőröndökben. Miután megkönynyebbül, egyenesen a konyhába tart elkészíteni a reggeli kávéját. Mintha állna
valaki az ajtó előtt! Úgy tűnik, hazatalált a felesége. Ajtót nyit neki:
- Szép jó reggelt, kedves feleségem! Gyere be!
- Szervusz, Bélus!
- Nagyon nyúzottnak látszol.
- Mik ezek a bőröndök? Hová utazunk?
- Sehová kedvesem. Csak te utazol.
- Én nem…
- De bizony, Pirikém! Egy szál bőrönddel jöttél és hattal távozol! Meg két
zsák cipővel!
- Hogy képzeled?!
Egy oktávval emelkedik az asszony hangja. Arcára kiül a rémület. A házigazda azonban továbbra is kedélyesen folytatja a csevegést.
- Gyere a konyhába, Pirikém, főzök egy kávét! Megisszuk és ráérsz utána
taxit hívni.
Ha lehetne szemmel ölni, akkor bizony Asztalos Béla homloka máris a tükörsima parkettán koppanna. Csakhogy Piri számos negatív tulajdonsága közül
hiányzik a boszorkányság. Magas fejhangon rikácsol, válogatás nélkül mondja a magáért. Követi férjét a konyhába, ahol a férfi hirtelen megfordul, szembe áll nejével, megfogja az asszony mindkét vállát és erőteljesen megrázza:
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- Csendesebben, ha kérhetem. Ülj le és olvasd el a papírt, amit az éjjel kinyomtattam. Addig ez a vén Kakadu elkészíti az utolsó kávédat, amit ebben a házban megiszol. Gondolom, tárt karokkal vár a Morcos Mackód!
Sajnálom, de azt viheted magaddal, ami a bőröndökben van. Ne aggódj,
mindent beletettem, ami a tiéd! Hallgass! Meg ne szólalj! A ház az unokámé, a benne lévő berendezéssel, festményekkel együtt. Többségük védett tárgy és még a házasságkötésünk előtt nyilvántartásba vették. A műhelyem a vállalkozásomé, engem meg nem hiszem, hogy magaddal akarsz
vinni a medveodúba.
Elfehéredik Piri. Hogyan lehetett ilyen hülye, hogy egyszer sem nézte meg a
ház tulajdoni lapját? Ez a másik bolond, a Morgós Mackó, nem bírt magával.
Miért kereste a neten? Ha színházban van, akkor nem lehet itthon!
- Kész a kávé, Piri! Hívhatod a taxit, Mire ideér a kocsi, addig elfogyasztod.
- Nem megyek sehová! Ez az én otthonom!
Béla kortyolgatja a feketét, miközben egyenletesen emelkedik a vércukra.
Visszafogja magát, bár eléggé nehezére esik.
- Nekem… a húsz évemet ki kell fizetned…
- Ó, már bőségesen megfizettem érte! Számolj, asszony! Húsz éve laksz az
unokám ingatlanában. Ingyen és bérmentve. A rezsibe egyetlen forintot
sem adtál, az pontosan ugyanannyi, mint amit a saját jövedelmedből a háztartási költségekre fordítottál! Így van? Így van. Tehát minden költséget én
finanszíroztam, te pedig ingyen ettél, ittál, utaztál. Sohasem kérdeztem,
merre jársz. Öregségemre nem hagyom, hogy bolondot csinálj belőlem!
No, hívd azt a taxit, mert fél nyolcra be akarok érni a műhelybe.
Kés áll az asztalban! Kihúzza valaki?
- Nézd Bélus! Felejtsük el a múltat!
- Nem, nem, a jelent kellene elfelejteni, de az lehetetlen!
Tehetetlenségében elsírja magát Piri.
- Nincs hová mennem…
- Dehogy nincs! Morcos Mackóval vidékre akartatok költözni az én pénzemen. Ez utóbbira nem számíthattok, de nem is érdekes. Fő a szerelem, a
többit megoldjátok. Tudod, hogy ami egyszer felkerült a netre, azt soha
többé nem lehet eltüntetni. Örülj, ha nem teszek feljelentést a rendőrségen.
Egyébként figyelmeztetlek, hogy Morcos Mackó, alias Horvát Gyula, egy
szélhámos. Gazdag asszonyoktól kicsalja a pénzüket és továbbáll. Nézd
Piri, itt nem maradhatsz. Lecseréltettem a zárakat, átkódoltam a riasztót és
küldtem egy levelet a távfelügyelethez, hogy neked már nincs jogosultságod a riasztó kezelésére. Lásd, kivel van dolgod! Holnapután keresd fel az
ügyvédemet, írd alá a válási papírokat és akkor felveheted azt az összeget,
amit az ügyvédi irodánál a nevedre letétbe helyezek.
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- Mekkora összeg? – mohó fény csillan Piri szemében és még a sírást is
abbahagyja.
- Annyi, amennyiből megélsz egy ideig.
- Vihetem a kocsit is?
- Vigyed! De nem most! Majd az ügyvédnél azt is átveheted, miután aláírtad a válási papírokat.
Kattognak a fogaskerekek Piri fejében. Ez a hülye Kakadu nem tudja, hogy
férje számlájáról húsz évig havonta kisebb-nagyobb összegeket lecsípett a
háztartási pénzből, amely közel ötmillióra rúg. A másik ötmilliót a fizetéséből
gyűjtögette. Az már együtt tízmillió, plusz a kocsi, meg amit Bélus még az
ügyvédnél letétbe helyez. Gyorsan áthurcolkodik Morcos Mackóhoz, délután
pedig kiveszi Bélus számlájáról a megtakarítását. Az öreg Kakadu úgyis
egész nap dolgozik, mint a megszállott.
Megáll a taxi a kapu előtt. Asztalos Béla készséggel segédkezik a bőröndök csomagtartóban való elhelyezésében. Nem gondolta komolyan, hogy ma
délelőtt dolgozik. Esetleg dél körül benéz a műhelybe, most azonban sokkal
fontosabb megbeszélni a teendőket az ügyvédjével, utána megszünteti a
számlát, amelyhez Pirinek meghatalmazottként hozzáférése van. Ez a számla
csak arra szolgált, hogy havonta átutaljon rá egy bizonyos összeget, amiből
Piri fedezhette a háztartás költségeit. Igazából a számlakivonatot is felesége
kezelte, emiatt úgy véli, hogy azon egyetlen fillér sincs.
Az ügyvéd úr igazi műgyűjtő, aki már Liebmann úr életében felfedezte
Asztalos Béla tudását, és attól kezdve valamennyi bútorát és képkeretét vele
újíttatta fel. Közel egykorúak és az évek során olyannyira jó ismerősök lettek,
hogy összetegeződtek.
- Szervusz, doktor úr! Lenne egy kis problémám…- kezdi mondandóját az
öreg.
A vonal túloldalán figyelmesen hallgatja az ügyvéd, aki pár perc múlva felvilágosítja Bélát, mit tegyen és megadja az ügyvédi irodája bankszámlájának a
számát, ahová utalhatja a felesége számára szánt pénzt.
- Rendben van, Mester! Tudom a dolgomat. Elkészítem a közös megegyezésre vonatkozó bírósági beadványt. A kocsit és a kulcsot ráérsz holnapután tíz órára behozni és akkor te is aláírhatod a válóperes iratokat. A megbízási és a letéti szerződéseket este átküldöm e-mailben. Apropó, vettem
egy szekretert. Mikorra tudnád beütemezni a felújítását? Két hét múlva?
Megegyeztünk!
Úgy gondolja, hogy Pirinek ügyvédi letétbe helyezi a garantált bérminimum
összegének tizenkétszeresét, aminek összege a 2016. január 1-től érvényben
lévő 129.000 Ft- os havi bér alapján 1.548.000 Ft. Az sem érdekes, hogy Piri
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ragaszkodik az idén nagykorúvá váló BMW-hez. Vigye, ha az asszony részéről ez a gyors válás feltétele.
Fél kilenckor már a banki tisztviselővel tárgyal a bankszámla megszüntetéséről. Legnagyobb meglepetésére közli vele az ügyintéző, hogy a háromszázötvenezer forintos egyenlegén kívül négymillió-kilencszázötvenezer forint fél éves lekötéssel és további ötmillió forintos tartósan lekötött összeggel
is rendelkezik. Ó, hát ez eszébe sem jutott volna! Nincs mese, ha Piri hangyaszorgalommal gyűjtögetett a kosztpénzből, akkor nagyvonalú lesz és megfelezi vele. Így neki is marad 4.975.000 forintja, melyet kiegészítve vehet egy
új autót.
Beborult az ég, lóg az eső lába. Asztalos Béla ennek ellenére legszívesebben fütyörészne. Boldoggá teszi életének ilyetén alakulása. Még elviszi a
kocsit a szerelőhöz, hogy nézze át és mossa le kívül, belül. Vesz egy nyugdíjas bérletet, mert egyhamar nem lesz új autója. Meggondolandó, milyen típust
vegyen, és ahhoz idő kell, hogy meglátogasson jó néhány autókereskedést, és
számos próbavezetés után döntsön a kocsi márkájáról. Életében nem volt új
kocsija, ezért éppen ideje lenne kipróbálni, milyen érzés első autótulajdonosnak lenni. Nem kell nagy, csak stabil és megbízható legyen, és a fogyasztása
sem mindegy, mert egyre drágább a benzin. Ráadásul gyors léptekkel közeleg
az idő, amikor nem lesz keresete, mert abbahagyja a munkát, a nyugdíjából
pedig nem ficánkolhat. Szerencsére megtartotta a Liebmann úr szerezte lipótvárosi lakást is, a fia nevére megvette az önkormányzattól, rátéve a saját haszonélvezeti jogát és bérbe adja. Nem túl nagy a családi háza, mindössze két
szoba és a tágas amerikai konyhás nappali. A fürdőszobája elég nagy és szép,
rendezett a kertje. Ha belegondol, a berendezése majdnem többet ér, mint
amennyi a ház értéke. Hagyatékból és az ócskapiacon apródonként felvásárolta az antik bútorokat, amelyek jóformán a hozzá nem értők szemében tűzifának tűntek. Rendbe hozta őket, az első darabokat azért, hogy felújítás után jó
pénzért eladja. Abban reménykedett, hogy a munkája mellett Lacika is besegít
neki, ezért vette meg a lepusztult műhelyt a Ferencvárosban, alakította ki
üzletnek. Ám Lacika nem mutatott hajlandóságot a kereskedelem iránt, még
annyit sem vállalt, hogy hetente húsz órát benn legyen, mialatt apja az árubeszerző körútján jár. Inkább megnősült, elvett egy hegedűművész lányt, aki
azonnal áldott állapotba került. Megszületett Bori és nem volt egy éves, amikor
beindult Lacika nemzetközi zenei karrierje és kiköltöztek Németországba. Asztalos Béla megmakacsolta magát és attól kezdve már tudatosan válogatott a
lepusztult bútorok között, mert a saját lakását azokkal tervezte berendezni. Sikerült, bár közben elrepültek az évek. A Bori nevére vett családi házat a pincétől a padlásig felújította és telezsúfolta a felújított, értékes antik bútorokkal.
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Eleredt az eső. Nagy cseppekben hull az égi áldás. Májusi eső aranyat ér a
mezőgazdaságban. Esernyője természetesen van, ott van a helyén, a kocsi
kesztyűtartójában. Leszáll a buszról és szedi a lábát. A pékségbe megy, az a
legközelebbi a megállóhoz, egyébként is éhes. Inna egy jó kávét is, és bízik
abban, hogy ráér pék komája egy negyedórára. Kávézás közben kitárgyalhatnák a legutóbbi ultiparti eseményeit.
- Jó napot, Béla bácsi! Szólok a főnöknek!
Készséges az eladó kislány, bár így tíz óra körül tud szusszanni, mert lement
a reggeli forgalom és dél körül kezdődik a vevők következő rohama.
- Szervusz, Bélám! Jókor jöttél! Gyere hátra, megkínállak egy újdonsággal! Cipóban sült csülökkel! Egyik kocsmáros barátom receptje és gondoltam kipróbálom. Adok hozzá egy hosszú kávét is! Hanem áruld el, kedves
barátom, mit akart tőled az a csinos kislány, aki reggel fél órát toporgott a
műhelyed előtt?
Vicces ember a pék koma, de nagyon finom a cipóban sült csülök. Megér
annyit, hogy elhallgassa barátja poénkodását. Biztosan ugratja, hiszen neki
nincs semmi dolga fiatal kislányokkal, sőt, a nem fiataloktól is mentse meg az
isten! Végül valóban délben ér a műhelybe. Átöltözik, zenét keres a rádióban,
majd nekikezd a politúrozásnak. Annyira elmélyül a munkájában, hogy meg
sem hallja a bejárati ajtó nyitását, és akkor észleli, hogy látogatója jött, amikor az megáll előtte és köszönti.
- Jó napot kívánok!
Felnéz az öreg és megáll kezében az ecset. Mereven néz rá a középmagas,
sovány, kissé sápadt fiatalember
- Szép jó napot! Miben segíthetek?
A fiatalember előveszi a szatyrot, amiből óvatosan kivesz egy csomagot és
nyújtja a Mesternek.
- Boros Bandi vagyok és szeretném magának megköszönni, hogy nem
hagyta meghalni a bátyámat. Tudja, az elütött biciklist. Cukrász a felesége
és küldött magának süteményt.
Feláll a Mester, kezet nyújt az érkezőnek.
- Asztalos Béla vagyok. Megtisztel, de nem fogadhatom el.
Gyanúsan vékonyodik a fiú hangja:
- Nekem azt mondta a sógornőm, hogy mindenképpen adjam oda magának.
- Jól van, adja ide, beteszem a hűtőbe.
Eltűnik az öreg a konyhában, majd gyorsan visszatér egy székkel a kezében.
- Foglaljon helyet, és beszélgessünk! Ha megengedi, közben dolgozok,
mert nem hagyhatom abba a munkát. Amint befejezem ezt a darabot,
meghívom egy kávéra. Meséljen magukról.
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Megilletődik a Bandi gyerek és mesélni kezd. Közben Mester úr dolgozik,
figyel is, nem is. Szól a rádió, mert elfelejtette lekapcsolni. Valójában a munkájára koncentrál és két perc múlva azt is elfelejti, hogy ott ül tőle két méterre
a fiatalember és sorra veszi a bátyjához és annak feleségéhez fűződő kapcsolatát. Halkan beszél, maga elé szórja a mondatokat. Ha felállna és tenne egy
lépést, térdig gázolna benne. Kívülálló nem is gondolná, hogy két magányos
embert lát.
Alig harminc perc múlva felegyenesedik a Mester. Elkészült a munkadarab pácolásával és eljött a kávézás ideje.
- Jöjjön velem a konyhába, elkészítem a kávét, utána kimehetünk elszívni
egy cigarettát. Gondolom, maga nem dohányzik. Azért jobb a kinti levegőt
szívni, mint a benti alkoholszagot.
Követi az öreget a fiú, és a Mester akkor veszi észre a vendége szemében a
mérhetetlen bánatot, miután feltette a rezsóra a kotyogót.
- Nincs az a nagy gond, amit nem lehetne megoldani.
- Hosszú távon nem akarok a bátyám nyakán élni…
Restelli az öreg, hogy eddig nem figyelt a fiúra, így kénytelen kifaggatni.
Apró mozaikokból rakja össze a képet. Bandi bátyja felköltözött a fővárosba a
feleségével együtt, hátha itt könnyebben boldogulnak. Azonban csak a neje
talált munkahelyet, hiszen végzett cukrász, és ügyes a keze. Bátyja azonban a
nyolc általánosával sehogyan sem boldogul. Két hónapja utánuk jött Bandika,
szerencsét próbálni. Sógornőjének egy fizetésből nehéz eltartania hármójukat,
fizetni az albérletet is. Jóformán édességen élnek, mert a fiatalasszonynak
megengedi a főnökasszonya, hogy a leeső sütemény széleket hazavigye.
Elkészül a kávé, két csészébe önti és tessékeli kifelé a fiút, mert az utcán
lehet dohányozni. Rágyújt. Megcsörren a telefonja. Piri keresi. Ordít vele,
hogy miért szüntette meg a számláját, ehhez nem volt joga, miután azon minden fillér az övé volt. Hallgatja az öreg, majd megszakítja a beszélgetést.
Könnyű a más pénzét gyűjtögetni. Húsz éven keresztül egyetlen számlakivonatot sem mutatott meg neki a felesége, és most fényt derült ennek az okára is.
Elfelejtette felhívni a könyvkiadót és megkérdezni, miért éppen őt akarják
megbízni a szakkönyv megírásával, hiszen évek óta nem tartja a kapcsolatot a
szakmabeliekkel. Időnként megkeresi a képzőművészeti egyetem docense,
Fekete Péter, hogy öt-hat hallgatónak mutassa meg a restaurálás alapjait.
Tisztességes összeget kap érte. Nem tagadja, hogy szeret tanítani. Hosszan
vizslatja a Bandi gyereket. Adódik az alkalom arra, hogy írás közben tesztelje
a könyv tartalmát és addig igazíthatja az egyes fejezeteket, míg azok tökéletesek nem lesznek. Itt egy madárfióka, akit felnevelhet, aki egyben kiváló teszt
alany lenne. Nem szabad elriasztani, csak óvatosan szólongathatja, nehogy
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elrepüljön. Izgalomba jön az öreg, mint a róka, amikor szimatot kap, hol találja az elkóborolt kis nyuszit.
- Ide figyelj, kiskomám! - tér át a tegezésre. - Megtanítalak az asztalos
mesterségre, ha van kedved hozzá, elég szorgalmas és kitartó vagy! Hány
éves vagy, gyerekem?
Tizenhat éves vidéki sihedertől nem várható el a gyors és felelős döntés.
Gyanakodva nézi az öreg Mestert. Mit akarhat tőle? Ez csak egy vicc lehet! A
falujukban alig van mesterember. Többségük kiöregedett, nyugdíjba ment, és
fusizik, ha teheti. A fiatalabbak pedig elköltöztek, mert a falu népe nem tartja
el őket. Lassan mindenki megtanulja maga megjavítani a kerítést, a tetőt,
kifesteni a szobát, konyhát. Összeállnak és egymásnak segítve akár még garázst is építenek. Asztalos meg végképp nem kell. Arra nem költene senki. Az
öregeket nem zavarja, ha lóg a szekrény ajtaja, mert nincs pénzük a javíttatásra, a fiatalabbak meg vesznek lapra szerelt új bútort, amit maguk is képesek
összecsavarozni, amit, ha szétszednek, már közel sem biztos, hogy újra össze
tudják rakni.
- Tizenhat éves vagyok - válaszol a fiú, meglehetősen kedvetlenül. - Miért
kérdi?
- Mert kiskorú vagy, azért! Miért nem tanultál szakmát? Hiszen két éve
befejezted az általános iskolát.
Gyorsabban pirosodik a fiú feje, mintsem érik a zöld paradicsom.
- Mi köze hozzá?!
- Igazad van, tulajdonképpen semmi közöm hozzá. Kivéve, ha valóban tanulni akarsz. Szülői beleegyezés nélkül nem megy a dolog. Tudod, mit?
Ha érdekel az asztalos szakma, akkor gyere vissza a bátyáddal! Rendben?
Kérlek, mondd meg a sógornődnek, hogy köszönöm a süteményt. És most
eredj haza! Viszontlátásra!
- Viszlát! – sóhajt fel megkönnyebbülten a gyerek és szedi a lábát a buszmegálló felé.
Kétesélyes! – gondolja a Mester, és olyat tesz, ami még nem fordult elő. Újabb
cigarettára gyújt. Ez a gyerek nem jön vissza! - sóhajt az öreg és elnyomja a
félig szívott cigarettáját. Két csészével a kezében visszasiet a műhelybe.
Az égen gomolygó sötét felhők eltakarják a napot. Asztalos Bélának
negyvenöt éve először, elmegy a kedve a munkától. Nem kezd bele a következő bútordarab politúrozásába, mert nem végezne vele időben. Márpedig
gondoskodnia kell a vacsoráról, a reggeliről és az ebédjéről is, hiszen üres
lakás várja odahaza. Három sarokkal lentebb délelőtt tíztől délután négyig
nyitva tart a Dagi Paci nevezetű családi kifőzde, melyben az ottani fogyasztáson túl, elvitelre is vásárolhat a kedves vendég. Finom volt a délben fogyasztott cipóban sült csülök, és még nem éhes, ám vacsorára is legszívesebben főtt
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ételt fogyasztana. Kiteszi az ajtóra a RÖGTÖN JÖVÖK táblát és átballag a
kifőzdébe. Tulajdonképpen felesleges ez a precizitás, hiszen hozzá bejelentés
nélkül nem jön senki. Ügyfelei pontosan tudják, hogy egyedül dolgozik, maga
intézi az anyag beszerzéseket, és hetente egyszer elmegy a könyvelőhöz,
átadja a bizonylatokat és a számlázandó munkák listáját. Asztalos Béla azon
vállalkozók közé tartozik, aki minden munkáról számlát ad. Bolond vagy
Béla! - ugratja számtalanszor a szűcs komája. - A székesfővárosban nincs
másik hozzád hasonló fehér holló! Egyszer még díszpolgár leszel! Kapsz egy
oklevelet: „Budapest egyetlen tisztességesen adózó vállalkozója” címmel.
Paradicsomos káposztát vesz sertéssülttel. Régen evett ilyet, és amint meglátja az étlapon, már nem is érdekli a többi étel. Útban hazafelé cseperegni
kezd az eső. Szinte szalad, nehogy megázzon. A műhely előtt toporog valaki,
a kezében tartott esernyőtől messziről nem látni, ki lehet az illető.
- Jó napot, Mester úr! Lenne rám néhány perce?
Bólint az öreg, hogyne lenne. A műhelyben bemutatkozik a fiatalember. Fekete Péter tanítványa és a docens úr ideküldte, hogy tanulja meg a csapolás
módozatait, mert az utóvizsgán ezzel debütál. Ha nem tudja, akkor még egy
szemeszterben szenvedhet a tárggyal. Beszédes a vendég.
- Azt is mondta a docens, hogy maga az egyetlen bútorasztalos mester az
egész országban, aki a bútorjavítást művészi szintre emelte. Állítólag
Mester úrnak a tanár úr édesapja fordította a francia és német szakszövegeket, amikor az anyai nagybátyjánál dolgozott. Húha, ha jól emlékszem,
Liebmann úrnál. Engedje meg, hogy gratuláljak!
- Mihez is, fiam?
- Tudja, azt maga is, Mester úr! Hiszen Fekete Péterrel közösen írnak egy
szakkönyvet!
Lehullt a lepel a vidéki kiadóról! Innen tudták a nevét és az elérhetőségét!
Miért nem árulta el a Fekete Péter, hogy Liebmann úr volt az édesanyja nagybátyja? Ez nem tisztességes! Szóval, négernek kell a docens úr könyvéhez!
Na, ebből nem lesz semmi.
- Mikor lesz a vizsgája?
- Két nap múlva.
- Akkor jöjjön el holnap délután egy órára.
- Azt hittem…
- A műhely nem templom! Itt nem kell hinni! Csak dolgozni!
- Nem tudná most megmutatni?
- Nem. Nincs olyan mesterség, aminek a fortélyai percek alatt megtanulhatók! Vagy ezt nem tanítják az egyetemen? Holnap egy órára várom, vagy
felejtsen el!
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Iszkol kifelé a fiatalember. Nem erről volt szó, hanem egy idős, joviális
asztalos mesterről, aki örül, ha rányitja valaki az ajtót.
Asztalos Béla lelkében egymással küzd a büszkeség és a düh. Átverte a
docens úr, melyhez a kiadó is asszisztált. Ahelyett, hogy felhívta és megkérte
volna, segítsen már neki a könyve megírásában. Minek Nyíregyházán keresztül menni Sopronba? A másik dolog meg a büszkeség, hogy mégis elismerik a
munkáját. A kettő azonban nem oltja ki egymást. Honnan van ebben az egyetemista kölyökben a nagyképűség? Miért hiszi, hogy ahol megjelenik, ott
mindenki eldobja a szerszámot és csak vele foglalkozik? Hová tűnt a docens
úr gerince? Bezzeg akkor fel tudja hívni, amikor a hallgatóit ideküldi, hogy
megmutasson nekik néhány munkafolyamatot. Bár már ez sem igaz, hiszen ezt
a fiút szó nélkül ideirányította, mintha Asztalos Béla asztalos mesternek kötelessége lenne a nagyságos egyetemista urak fejébe tömni a tudományt! No, de
ez nem így működik. Ötvennégy éve ismerkedett meg a szakmája alapjaival,
még édesapja asztalos műhelyében, és azóta is folyamatosan tanul, ha nem is
csak a könyvekből, hanem az utóbbi években a gyakorlati tapasztalataiból.
Megéhezik. Mi lenne, ha megmelegítené a vacsoráját, és elköltené? Semmi! Ráér hazamenni, itt is egyedül van, otthon is úgy lenne. Vacsora után
előveszi a laptopot és nézelődik a neten.
Odakinn esteledik. Elállt az eső, megtisztult a levegő. Este nyolckor átöltözik és hazaindul. Gyalogosan, mert gondolkodnia kell, és a hűs esti levegőben kényelmes séta közben ez könnyebben megy.
Mit akarsz, öreg? Felteszi magának a kérdést és illik megválaszolnia, még
akkor is, ha a válasz egyedül neki szól. Magányos, zsémbes öregúrként akarod leélni a hátralévő éveidet? Arra várva, hogy a fiad és az unokád évente
kétszer meglátogasson? Mit gondolsz, ha eladod a műhelyt, ki nyitja rád az
ajtót? Lesz-e módod kártyázni a cimborákkal? Vagy ők is hozzád hasonlóan
begubóznak, amint elmennek nyugdíjba? Ha nem adják át a tudományukat a
fiataloknak, akkor megállnak a régi órák és nem lesz mester, aki megjavítsa.
A pékség helyén adalékanyagokkal dúsított, gyári süteményeket árulnak. A
szűcsmestert pedig ipari varrógépen dolgozó betanított munkás váltja, aki
bőrt és szőrmét fényképekről sem ismer.
Keserű a szája íze és ehhez semmi köze az elfogyasztott vacsorának.
Otthon első dolga megnézni az ügyvéd e-mailjét, melyben ott a két szerződés tervezet. Este kilenckor már nem illik senkit zavarni, csak vészhelyzet
esetén. Felhívja, mert vészhelyzet van.
- Szervusz, Mester úr! Milyen hibát vétettem, hogy ilyen későn keresel?
- Szervusz, doktor úr! Azt biz’ még nem tudom, mert nem olvastam a leveled mellékleteit. lenne számodra egy kedvező ajánlatom!
- Hajaj! Ez sokba kerül nekem! Mit akarsz velem megvetetni?
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- Semmit, kedves barátom! Sőt, adok-kapok alapon egyezséget ajánlok!
Gondolkodtál már azon, kivel javíttatod a bútoraidat, ha én abbahagyom a
munkát? Nem? Lásd, kivel van dolgod, gondoskodom az utódomról! De
ehhez a te segítségedre is szükségem van!
Figyel az ügyvéd, mert pontosan tudja, hogy súlya van Asztalos Béla szavának. Nem szól közbe, pedig lenne kérdése, de azt később is felteheti. Egyet
azonban muszáj megkérdeznie.
- Mondd kedves mester, az órás, pék és szűcs komáid tudnak erről?
- Dehogy tudnak! Majd péntek estére szervezek egy ultipartit, és elmondom a tervemet, te pedig addigra elkészíted az alapítvány létrehozásához
szükséges iratokat. Ingyen és bérmentve, mert ettől kezdve én is ingyen
javítom a bútoraidat. Mennyi legyen a kezdő tőke? Kétmillió forint elég
lesz? Te értesz hozzá, majd megbeszéljük. Ja, igen, kell egy figyelemfelkeltő név is. Legyen a Mesterségek bölcsője alapítvány. Kizárólag a szegény sorból származó tehetséges fiatalok gyakorlati képzését vállaljuk és
segítjük az állami vagy egyéb oktatásban való részvételüket, hogy papírjuk
is legyen a szaktudásukról.
Asztalos Béla lelkesedése átragad az ügyvédre is. Elnézést kér a családjától,
visszavonul a nappali végében lévő íróasztalához, bekapcsolja a számítógépét
és dolgozni kezd. Napközben nem lesz ideje ezzel foglalkozni, de meggyőzte
a Mester, hogy jó ügyet támogat a közreműködésével.
Nem tudja, hogy ez időben a Mester már a háza pincéjében leltározza az
ereklyéit, mégpedig a mesterségének eszközeit, mondhatni relikviáit, melyek
részint az édesapja műhelyéből származnak, részint pedig az idős asztalosoktól évtizedek alatt felvásároltakból állnak. Szinte muzeális értéket képviselnek
a különféle gyaluk, faragószékek, gyalupadok, faragókések, hevederek, kalapácsok, padékek, teknővájó kapacsok, szegkiemelő, harapófogók, furdancsok,
és különböző jelölő, mérő, enyvező és szorító eszközök, melyeket majd a
Bandi gyerekkel közösen megtisztogatnak, digitális fotókat készítenek róluk
és a használatukról, mert azok bekerülnek a könyvébe. Mert megírja a könyvét, de nem ám négerként a docens úrnak, hanem tisztességesen megőszült
idős fehérbőrű asztalos mesterként, azoknak szánva, akik szeretnék megtanulni ezt a szép mesterséget. Ha nem talál hozzá kiadót, akkor az alapítványon keresztül saját költségére megjelenteti, úgy ötven példányban. Annyi
elég lesz tíz évig a tanoncainak, másnak meg ne fájjon rá a foga. A tudás hatalom, a mesterségeké is az, még akkor is, ha azt nem ismerik el. Nincs becsülete a szakmunkának, pedig az az igazi művészet. Elég megnézni a kézzel
készített intarziás bútorokat, a régi parasztházak faragott fa mennyezetét, a
székelykapukat, a kézzel készített bútorokat, ezek között bizony a faragott
paraszt bútorok is komoly értéket, szellemiséget képviselnek.
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Tanítás közben készít a tanítványával közösen egy intarziás játékasztalt, melyen lehet sakkozni, malmozni, amőbázni és Ki nevet a végént játszani. Természetesen készít hozzá megfelelő bábukat is. Ez lesz élete főműve, mégpedig
kétszeresen. Egyrészt ennek készítése közben szinte a bútorasztalos szakma valamennyi szépségét megmutathatja a tanítványának, másrészt megalkothatja azt a
szépséget, amely több emberöltő alatt képes lesz megőrizni a keze nyomát. Már
nem sürgeti a határidő, a pénzkereset, nincsenek kötelező penzumai, kizárólag
maga a munka öröme és a tökéletes alkotás létrehozása számít.
Alkotni egy gyönyörűséget, közben tanítani, kell ennél több?
Lázba jön a Mester. Szalad fel a lépcsőn, mert dolga van. Tusol, főz egy
nagy adag kávét, amit odakészít a nagy étkezőasztalra. Már csupán ceruzákra,
vonalzókra és rajzlapokra van szüksége, meg a játékok pontos méreteire ahhoz, hogy pizsamában nekikezdjen a játékasztal és a bábuk megtervezéséhez.
Elkerüli a fáradtság és az álom, mintha tudnák, hogy nem háborgathatják
az öreg Mestert.
Négyszögletű asztalt tervez, háromszázhatvan fokban körbe forgatható fed
lappal, melynek közepén minden kilencvenfokos fordulatnál más-más játékmező jelenik meg. A lábtartó magasságában a bábuk tárolására beépít négy
fiókot. Négy kényelmes szék is kell hozzá, melyek háttámlájába belefaragja
az egyes játékok bábujjának sziluettjét.
Mire az ablakokon beáramló napfénytől elsápad a csillár fénye, Asztalos
Béla úgy érzi magát, mintha megfiatalodott volna, fizikailag és mentálisan is
élete delén lenne. Jó ez így, mert a következő három évben szusszanásnyi ideje
sem marad. A könyvírás, tanítás és a játékasztal készítés józan ésszel nem fér
meg egymás mellett, mert mindhárom tevékenység egész embert kíván.
Hét órakor útnak indul, mert fél nyolcra a műhelyben a helye. A péknél
megveszi a reggelijét, és megrendeli délre a cipóban sült csülköt, egy egészet,
mert vendég is jöhet, meg vacsorára is kellhet. Kissé meglepődik a barátja,
mert nem jellemző a Mesterre, hogy tobzódjon az ételben. Ugratja is, hogy
hízókúrát tart és megígéri, hogy személyesen viszi a helyébe, pontban tizenkettőkor. Megnyugtatja a Mester, hogy a pénteki kártyapartin nem a komája
pancsolta ételt eszik, és úgy készüljön, hogy reggelig haza sem mennek.
Útba ejti a szűcsöt is, aki hozzá hasonlóan precíz ember és nyolcórai nyitás előtt fél órával már benn van. A kártyaparti hírét lelkesen fogadja, mert a
felesége elutazik unokázni és úgyis egyedül lenne odahaza. Bezzeg az órás
koma úgy esik be a nyitás előtt két perccel, mint akinek rossz az órája és képtelen időben felkelni. Megígéri, hogy a sógorától kapott öt liternyi egri bort
elhozza a kártyásoknak, hátha annyira le tudja itatni őket, hogy végül maga is
nyerhet végre egy-két partit.
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Negyed kilenckor Asztalos Béla már munkásruhában van és dolgozik.
Nincs idő a lazsálásra, mert mi lesz a hároméves tervében foglaltak megvalósításával, ha sokáig tétlenkedik. Ég a keze alatt a munka. Tíz órakor egy pillanatra átvillan fejében a gondolat, hogy kihagyja az esedékes cigarettaszünetet, csakhogy keze automatikusan nyúl a füstölni valóért.
- Jó napot, Asztalos úr!
A Bandi gyerek jött a bátyjával, akire elég egy pillantást vetnie, s nincs kétsége afelől, hogy perceken belül hivatalosan is lesz asztalos inasa. A gyereknek
ebéd jár és havi húszezer forint. A munkaszerződést heti húsz óráról az ügyvéd elkészíti, egy héten belül.
- Hoztál fiam, papírt és ceruzát?
- Az meg mire kell?
- Úgy gondoltam, első szóra nem tudsz mindent megjegyezi és jegyzetelsz. Szerencséd van, mert én vettem neked. Mondd csak, mit reggeliztél?
Hallgat a fiú, mint akinek ellopták a nyelvét.
- No, gyere, megreggelizünk. Utána kezdődhet a munka. Miközben dolgozom, megkezdem a tanításodat. Te pedig jegyzetelsz.
Falja a gyerek a tepertős pogácsát, issza hozzá a teát. Somolyog az orra alatt
az öreg mester. Így gondolta. Előkeresi a magnót, fejére teszi a fülhallgatót és
a mikrofont. Kigondolta, hogy Bandi oktatása lesz a könyv alapja, ezért felveszi a neki adott leckéket, amiket Terike jó pénzért leír a számítógépen.
- Jóllaktál, Bandi? Egészségedre. Fogd a füzetet és a ceruzát, húzz egy
széket a gyalupadhoz és jegyzetelj. Az első lecke következik. Tudod-e, mi
a különbség és az azonosság az ács, az épületasztalos és a bútorasztalos
között? Kezdjük az azonossággal. Mindhárman fával dolgoznak.
Beszéd közben folyamatosan jár a Mester keze. Időnként a gyerekre pillant,
aki a jegyzetelést illetően meglehetősen tanácstalan.
- Nem kell minden szót leírnod, mert akkor nem haladunk. Csak a legfontosabbakat, mintegy emlékeztetőül, ha újra átnézed, eszedbe jusson, amit
mondtam neked.
Töretlen csikó a tanonc, kesztyűs kézzel kell bánni vele, nehogy elriassza.
Míg befejezi ezt a munkát és következő két bútorfelújítást, addig megtanítja
az alapokra. Utána kemény munka következik, mert a játékasztal megtervezése és elkészítése pontos munkát igényel. A hozzávaló faanyag felkutatása és
megvásárlása is kulcsfontosságú lesz, és nem megy egyik napról a másikra.
De ez jó lesz arra is, hogy Bandi megismerje a fafajták tulajdonságait, melyiket mire használják, utána megismerteti az asztalos munkaeszközeivel. Amint
itt lesznek a játékasztalhoz szükséges faanyagok, akkor megkezdheti az alap
gyakorlati oktatást is. Amennyiben tanítványa kellő szorgalommal magába
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szívja a tudományt, mint száraz szivacs a vizet, akkor egy év múlva beíratja
az asztalos szakmunkás képzésre.
Az idő képzeletbeli végtelenített homokóráján egykedvűen peregnek a
homokszemek. Mester és tanítvány számára egybefolynak a napok, hetek,
hónapok. A számítógépen több száz oldalnyira dagad a leírt tananyag. A Mesterségek bölcsője alapítvány megkezdte működését. Egyelőre egy-egy pék,
órás, szűcs és asztalos tanuló tanulmányait segíti.
Négy év múltán, Bandi gyerek, alias Boros András feszélyezettnek érzi
magát az öltönyben, fehér ingben, nyakkendőben, mert nincs ehhez szokva.
Az ügyvéd úr azonban azt mondta neki, hogy így illik átvenni a szakmunkás
bizonyítványát, egyébként is, neki kell néhány szót szólni a végzősök nevében. Tíz meglehetősen velős mondatot írt le egy papírra, amit megmutatott az
ügyvéd úrnak is, aki persze hozzátett még hat mondatot.
A szakközépiskola, ahol felnőttképzésben tanult, sokat ad arra, hogy megfelelő ünnepélyes keretek között adja át a szakmunkás bizonyítványokat. Sikerült elérniük, hogy ezen az ünnepélyes aktuson az oktatási tárca képviselője
is jelen legyen, aki népszerűségét növelendő, meghívta a sajtó képviselőit is.
Asztalos Béla a Bandi gyerek kapacitálása ellenére nem tud részt venni a jeles
eseményen, mert azt követően a műhelyben kisebb állófogadást tart az alapítvány támogatásával elsőként végzett szakmunkás tiszteletére, melyre hivatalosak az alapítvány tagjai és kedvezményezettjei. Kizárólag Bandi nem tud a
meglepetésről.
A mester tízszemélyes állófogadásra számít, melyhez az ételeket és az italokat, a felszolgálóval együtt már egy héttel korábban megrendelte. A játékasztal is elkészült, melyet e jeles esemény során kíván bemutatni a társaságnak. Egy művelet maradt hátra, mégpedig a délelőtt leszállított kisméretű
réztábla ráragasztása, melyen készítőinek neve és az évszám szerepel:
Készítette:
Asztalos Béla bútorasztalos mester
Boros András asztalos szakmunkás
2017.
Hófehér damaszt abrosszal terített a két asztal, egyiken az ételek, a másikon
az italok vannak. A Mester otthonról hozott egy fehér abroszt, azzal leteríti a
játékasztalt. A pincér percek óta sandítgatja a Mester ténykedését, s nem érti,
miért kell letakarni azt, amit egyébként szeretne bemutatni?
Tizenkettőre megérkeznek a meghívottak. Izgatott az öreg, nem állja meg,
hogy kimenjen dohányozni, elvégre éppen az ünnepelt nem érkezett meg.
Követi az órásmester, maga is rágyújt és próbálja tréfás mondásokkal jobb
kedvre deríteni feszült barátját. Örülnie kellene, hiszen az első szakmunkás
éppen az ő kezei alól került ki.
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Végre befordul a sarkon az ügyvéd úr kocsija. Fellélegzik a Mester. Szalad
hozzá Bandi, mutatja a jeles bizonyítványát.
- Gratulálok, fiam! Gyere, van számodra egy kis meglepetésem!
Meghatódik Boros András, nem számított ekkora felhajtásra. Sokszor keményen bánt vele a Mester, nem kímélte. Kevésnek találta a zsebpénzt, amiről
kiderült, hogy elkölteni sem volt ideje. Hiába volt hivatalos húsz óra a heti
munkaideje, ez hidegen hagyta a Mestert. Lám, a hozzá hasonló másik három
tanonc is örül a sikerének. Ahogyan barátok a mestereik, úgy közöttük is barátság szövődött, mert kinek panaszolják el bánatukat, ha nem a sorstársaiknak. Szinte ugyanazokat mondták a mesterekről, mint amit Bandi is tapasztalt
Asztalos úrnál.
Hol késik az ügyvéd úr? Miért mondta neki, hogy menjen előre, később
követi? Jön már, de nem egyedül! Három ember tapossa a sarkát, közülük az
egyik kamerát hoz a vállán.
Az ügyvéd úr köszönti a jelenlévőket, majd odalép a Mesterhez és int az
egyik hölgynek, aki előveszi a mikrofonját és működésbe lép a kamera.
Az ügyvéd úr a Mesterségek bölcsője alapítványról beszél, bemutatja Asztalos Béla asztalos mestert, aki az alapítvány létrehozója és egyben az első végzett tanítvány gyakorlati oktatója. Rövid, célratörő, mégis választékos mondatai
valamennyi néző számára érthető üzenetet hordoznak, a mesterségek tudásának
fontosságáról, az idős mesterek szellemi hagyatékának megmentéséről, majd
felkéri Asztalos Bélát a játékasztal bemutatására.
A meghatottságtól akadoznak a Mester szavai, amint leveszi a leplet a játékasztalról. Krákog egyet, majd odahívja Bandit és megkéri, hogy mutassa
meg az asztal működését. Miközben az ifjú szakmunkás kilencven fokban
elfordítja az asztallapot, sorolja az öreg, mennyi és milyen faanyagot használtak a készítésénél, milyen ősi asztalos műveletek eredménye a míves tükörsima, selymesen fénylő asztal. A száznyolcvan fokos fordulatnál észreveszi
Bandi a frissen ragasztott réztáblát és könnybe lábad a szeme. A Mester feltüntette - mint az asztal egyik készítőjének - a nevét! Holott neki a segédmunkán kívül más teendője nem volt, mert egyre csak jegyzetelte az öreg
szavait, aki folyamatosan mondta, mikor miért mit és hogyan csinált.
- Mennyiért lehet megvenni ezt a szép asztalt? – kérdi a riporternő, mely
kérdés hallatán a Mester arcán összefutnak a ráncok.
Az ügyvéd úr, aki nagy gyakorlattal rendelkezik a váratlan fordulatok kezelésében, a kérdező elé lép, és úgy válaszol, mintha e tárgyban kizárólag őt illetné a válaszadás joga:
- Nem eladó a játékasztal! Ez egy és megismételhetetlen bútordarab,
amelyen a mester és tanítványa három évig dolgozott! Mindent kézzel készítettek, egyetlen szög vagy csavar sincs benne. Nézze meg a bábukat!
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Egyedileg kézzel faragott valamennyi! Lelkük van a figuráknak, mert szeretettel készítették. Ez egy valóságos csoda, amely, mint a huszonegyedik
század elején magyar mester alkotta műtárgy egyenesen múzeumba való.
A Mester terveiben szerepel egy szakkönyv megírása, a játékasztal elkészítése során alkalmazott munkafolyamatokról és technikákról, melyet
alapítványunk szeretne megjelentetni. Ehhez várjuk az érdeklődők adományait, melyhez az interneten rendelkezésre bocsátjuk a bankszámla számunkat. Alapítványunk további három szakmában képez fiatalokat, péknek, szűcsnek és órásnak tanulhatnak a gyerekek. Elsősorban a gyakorlati
oktatásra helyezzük a hangsúlyt, az elméleti tudást tanulóink is az állami
finanszírozású szakiskolákban sajátítják el.
Alig várja Asztalos Béla, hogy elmenjenek a vendégek, és a pincér is távozzon.
- Bandikám, hívok egy tehertaxit és átszállíttatom a játékasztalt a házamba. Tessék fiam, ebben a borítékban van a prémiumod. Menj elpihenni egy
hétre. Megérdemled. Utána megbeszéljük, hogyan tovább.
- Béla bácsi, szeretném megköszönni a hozzám való jóságát. Maga nélkül
nem sikerült volna megtanulnom a szakmát. Fogadja el tőlem ezt a kis
ajándékot, olyan jó szívvel, ahogyan azt adom.
A meglepetéstől megrendül az öreg Mester. Egy doboz márkás méregdrága
kubai szivarral köszöni meg munkáját ez a fiatalember, aki nyilvánvalóan
sokáig kuporgatta ösztöndíjából a rávalót. Szótlanul átöleli tanítványát, majd
búcsú nélkül elbocsátja.
Asztalos Béla a tehertaxit két nappal korábban megrendelte, ezért az ugrásra készen várja a hívását, mikor jöhet a bútorért, mellyel úgy kell bánni,
mint a hímes tojással. Átrendezte a nagyobbik szobában a bútorokat, hogy
legyen megfelelő helye a jövevénynek.
Kifizeti a szállítást, és úgy érzi, három évi munka után végre kifújhatja
magát. Eljött a könyvírás ideje, melyben nincs szüksége segítségre, sőt, ez a
tevékenység kimondottan magányos műfaj. Ma nem akar semmire sem gondolni, csak szörföl a neten, mert erre sem volt ideje az utóbbi időben. Erre az
estére tartogat egy üveg pezsgőt, amit Bandival akart elfogyasztani, de
másként alakult a dolog. Megzavarta az ügyvéd barátja magánszáma, mert a
médiaszereplés egyáltalán nem foglalkoztatta, ahogyan nem látogatta alapítványuk internetes weboldalát sem.
A szokásos esti rituálékat követően immár pizsamában bekapcsolja a televíziót és leül a számítógéphez. Iszik egy pohár pezsgőt és elolvassa a híreket,
melyek közül a lényegesek visszaköszönnek a kereskedelmi televízió híradójában. Felkapja a fejét az alapítványukról szóló riportra, melyet úgy vezetnek
fel, mintha az világra szóló tett lenne, és Asztalos Béla bútorasztalos
mester három év alatt csodát tett a tanítványával, aki képes volt megalkotni a
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játékasztalt, ami valóságos műalkotás. Az ügyvéd úr nyilatkozatának időtartama alatt végig a játékasztalt mutatták, és a réztábla felirattal zárult a riport.
Még egy pohár pezsgőt iszik, mert nagyon melege van. Az hűti a testét és
a lelkét. Kivesz egyet az ajándékba kapott szivarokból, körülményesen rágyújt. Ez nem cigaretta. Megköhögteti az erős, tiszta a füstje, olyannyira,
hogy még a homloka is gyöngyözik tőle. Megnézhetné az alapítvány weboldalát. Mindjárt megkeresi. Hogyan lehet ilyen rettenetes hőség este nyolckor?
Feljön a cset ikon. Rákattint.
- Szervusz, Pappapa! Hová tűntél? Már két és fél éves a kisfiam! Neked
köszönhetem!
- Szervusz… Kislány…
- A jövő héten hazamegyünk látogatóba. Megkereshetlek? Emlékszel, azt
mondtad, hogy leszel a nagyapám?
Nagyot sóhajt a Mester, kevés az oxigén. Mély levegőt vesz. Koppan a feje a
klaviatúrán.
- Pappapa! Mi történt? Miért nem válaszolsz?
Merev kezében tovább ég a szivar, melynek lassan egy centisre nő a hamuja.
Szabó Jolán

Családtörténet
Szabó Tamás vagyok. Érden élek a szüleimmel.
Az én szüleim Kárpátalján születtek, családtörténetem is ott játszódik
majd. Mielőtt elmesélném a történetemet, szeretném röviden bemutatni azt a
két kárpátaljai települést, ahonnan a szüleim származnak.
Anyukám Técsőn született. Ez a város közvetlenül az ukrán-román határ mentén fekszik. Régen nagyon sok magyar élt itt. A 90-es években többségük áttelepült Magyarországra, így mára már a lakosság alig több mint 20%-a magyar.
Técső 1329-ben Károly Róbert királytól koronavárosi kiváltságot is kapott.
A város nevéhez egy szomorú legenda fűződik, IV. Béla király felesége
valamikor réges-régen ezen a vidéken tartózkodott. Ekkor tatár hordák támadtak kíséretére. A keserves csata közepette a királyné életét szolgálóleánya
csak úgy tudta megmenteni, hogy az őt célba vevő íjvessző elé ugrott. A haldokló szolgálóleány azzal vigasztalta úrnőjét, hogy: „Teccő nekem ez a hely”.
Később az itt letelepülők erről nevezik el a lakóközösséget Técsőnek. Halála
előtti utolsó kérése az volt a leánynak, hogy „Ne eresszen el”, mely szólás
pedig rövidülve annak a helynek adott nevet, ahol ez az eset történt, így lett a
Nereszen a técsőiek hegye.
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Apukám Visken született. A kárpátaljai magyarság egyik legjelentősebb települése Visk, mely a Sajántól 10 km távolságra, a Tisza bal partján található.
Történetem főszereplői is Visken éltek, abban az időszakban, amikor a II.
világháborút követően a szovjet hadsereg megszállta – akkori szóhasználattal
élve „felszabadította” – Kárpátalja területét. Az ott élőknek előtte sem volt
egyszerű élete, hiszen ez a talpalatnyi föld Trianon óta negyedszer cserélt
gazdát „Fiam, úgy voltam abban az időben 3 országnak az állampolgára,
hogy ki sem kellett mozduljak a falumból” - mondta mindig nagypapája édesapámnak – de az igazi terror a magyarság számára csak ezután következett.
Egy szép őszi napon 1944. november 27-én Visk főterére a helyi hatalom
nagygyűlést szervezett. Ekkor került kihirdetésre, hogy minden 18 és 50 év
közötti magyar férfit munkaszolgálatra visznek, mely csak néhány napig fog
tartani a közeli régiókban. A munkaszolgálat a „málenykij robot” nevet kapta. Két napot adtak a férfiak számára az előkészületekre. Apukám családtagjai
is érintve voltak. Behívót kapott nagypapám akkor 24 éves édesapja, és annak
26 éves bátyja, valamint nagymamám nagyapja is.
Mindenki bizakodva szállt fel a Munkácsra tartó vonatra, annak reményében, hogy néhány nap múlva újra láthatják családtagjaikat. Sajnos nem így
történt. Munkácson a vonatról leszállítva, fegyveres őrök kísérték gyalogosan
tovább őket erőltetett menetben a 30 km-re eső szolyvai gyűjtőtáborba. Ott
marhavagonokba terelték őket, és így szállították tovább Oroszország belsejébe, többeket Szibériába. A borzalmas útról és az azt követő megpróbáltatásaikról az öregek hazatérésük után szűkszavúan, nem szívesen meséltek.
Nagypapám édesapja szerencsésen túlélte ezeket a nehézségeket. Ő 18 hónap
múlva hazatérhetett. A bátyja nem volt ilyen szerencsés. Még az odaúton
tüdőgyulladást kapott, és életét vesztette. Testvére karjában halt meg és a
következő állomáson egyszerűen kidobták a holttestét a vagonból, nem is
tudta szegény dédnagypapám később elmesélni, pontosan hol is történt ez a
tragédia. Nagypapám édesapját nagyon megviselték a történtek, évekbe telt,
mire testileg felépült az őt ért sebekből. A lelke azonban élete végéig hordozta az őt ért sebeket.
Nagymamám nagyapja is szerencsésen túlélte a tábort. Ő 7 hónap múlva
érkezett vissza szeretteihez. A tábor előtt ereje teljében lévő férfi csont és bőr
állapotban, 35 kilót fogyva vergődött haza. Olyan megviselt volt a kinézete,
hogy a szülei szó szerint nem ismertek rá. Szénázásból hazaúton, az útszélen
egy sovány, rongyos csavargóra lettek figyelmesek, aki mellett minden további nélkül továbbhajtottak. Az anyai megérzés fordította őket vissza, s ekkor döbbentek csak rá, hogy ez a csavargó nem más, mint a munkaszolgálatból hazatérő Bálint fiuk.
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A XX. század majdnem minden kárpátaljai magyar családban mély sebeket ejtett. Olyan traumákat okozott, melyek az idősebb generációban sosem
gyógyultak be egészen.
Jómagam csak családi történetek útján ismerem ezeket a szörnyűségeket,
bízom benne, hogy a mai kor embere tanult a múlt hibáiból és ügyel arra,
hogy ilyen dolgok soha többé ne fordulhassanak elő.
Szabó Tamás

A hamuban sült pogácsák
1.
A kis faluban, ahol születtem, bábaasszony segítette világra az újszülötteket.
Így jöttem a világra én is. Édesanyám féltőn babusgatott, kedvesen becézgetett: csicsíja, babája… Korán létrejött közöttünk a szeretetkapcsolat. A komaasszony komatálat hozott, a gyermekágyban fekvőről így gondoskodott. Volt
abban gőzölgő húsleves és finom kalácsféle… Persze, ezeket csak elmondásból tudom, mert értelmem csak később nyiladozott.
Teltek-múltak az évek, s úgy növekedtem, mint a futórózsa. Szinte észrevétlen. A kúszást és a mászást kezdetben bizonytalan járás, majd beszéd követte. A kályhában duruzsoló tűz mellett kuporogva kezdtem el játszani, kukoricacsutkából érdekes formájú várakat és tornyokat rakosgatni, építeni.
Olyanokat, amelyeknek csak a gyermeki fantázia, no meg a csutkák száma
szabhatott határt.
Szerettem a meséket, a mesebeli dolgokat. Szerettem nagyon. Ha úgy tartotta kedvem, csak annyit mondtam: Hipp-hopp! Ott legyek, ahol akarok!
Képzeletem paripáján eljutottam az üveghegyen át az Óperencián is túlra.
Barangolásom közben számtalan mesebeli teremtménnyel találkoztam. Jólelkűekkel, segítőkészekkel, vajszívűekkel, kedvesekkel, emberségesekkel,
aranyszívűekkel és gonoszokkal, szívtelenekkel, rossz szándékúakkal… Ahogyan az a mesevilágban már csak lenni szokott, az én nyúlfarknyi történeteimben is jutalmat kapott a jó, büntetést a gonosz.
De pompás is volt máktündérekkel meg csutkababákkal játszani! Mákgubó és kukoricacsutka volt a testük, egyszerű kukoricacsuhé vagy rongydarab a
ruhájuk, kukoricahaj a fonatuk. Hihetetlen? Így történt. Higgyétek el, ha
mondom! Órákon át készítettem, szépítettem, csodáltam őket. Majd öltöztettem, vetkőztettem, megetettem, dédelgettem. Elringattam, énekeltem: „/Beli
buba2, a bőcsőbe. / Kicsi kutya künn a csűrbe. /…/.” Nem csoda, ha a határ2

kisbaba

419

ban kitartóan kérleltem szülőmet, ha a zöldellő kukoricaszáron megpillantottam egy-egy babának való kukoricacsövet. A termés megbecsülésére édesapám mindig türelemmel tanított, mert bizony gyermeki ésszel nem igen értettem, miért nem kaphatok belőle többet.
Amikor eljött az első alakváltás ideje, gömbölyded kislányból nyúlánk első
osztályos lettem. Újabb meghatározás szerint évnyertes. Iskolásként imádtam
a porba firkálgatni, a megsárgult kalendárium lapjaira kedves ákombákomokat rajzolgatni, az újságpapír oldalaira óriási betűelemeket kerekíteni.
Alsós koromban mély benyomást tett rám Móra Ferenc, Kincskereső kisködmön kötelező olvasmánya. Ennyi év távlatából is magam előtt látom,
ahogy az édesanya és kisfia a jégvirágos ablakon gyakorolja a betűvetés tudományát: formálgatja a gonosz, makacs és az ujjaiknak szófogadó, kedves
betűket.
Lepereg előttem az öcsém kisiskolássá cseperedésének története. A szüleim
rám bízták őt, amikor elmentek hazulról. Bizony-bizony, gyakran okozott
fejtörést nekem, mert mint a mesékben a legkisebb fiú, gyakran világgá ment.
Leginkább a falut körülvevő végtelen határba. Hol kerestük? Kézenfekvő volt
a válasz. Ahol lovakkal szántottak-vetettek, vagy az évszaknak megfelelő
munkát végeztek. Bizton állítom, az is előfordult, hogy csíkos pizsamában,
piros kiscsizmában és ostorral a vállán indult útnak.
2.
Heves megye kis falujában nagy igazsága volt annak a mondásnak, hogy gyereknek gyerek a barátja. A közelben terpeszkedő gödör rengeteg játéklehetőséggel csalogatott bennünket. Hogy mi is az a gödör? Az a hely, ahol évekkel
előtte a házak építéséhez vályogot vetettek. Nyáron fürdéssel, pecázással,
lepkekergetéssel, ürgeöntéssel, kunyhóépítéssel mulattuk az időt. Esténként
barátnőimmel közösen, kihajtottuk a kacsákat a tóra, vagy a libákat terelgettük a tarlóra. Örömmel néztük, ahogy degeszre tömték begyüket a sárga lábú,
sárga csőrű és hófehér tollú szárnyasok. Gyakran csalt mosolyt arcunkra az
unkák és a tücskök késő esti zenéje is.
Telek jutottak eszembe… Azok a hideg, kemény telek, amikor Holle anyó
jól felrázta a párnáit és lágy, dundi hópelyhek szálldostak le az égből, és mi
föltartottuk arcunkat, hogy ráhulljanak. Nagyokat kacagtunk, ha egy-egy pihécske az orrunk hegyén landolt. Kipirult arccal hógolyóztunk, szánkóztunk,
fakutyáztunk és csúszkáltuk közösen a gödör jegén. Ujjainkat gyakran csípte
pirosra a zimankós idő. Egy kis fújás, lehelés meg dörzsölés után folytattuk az
önfeledt játékot.
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Évszaktól függetlenül izgalmas csatákat vívtunk a szomszéd utcában lakó
gyereksereggel. Persze nem egy grundért, hanem egy bokorral szegélyezett
talpalatnyi területért. Máskor meg lábunkat lógatva csak ültünk a gödör partján, és gyönyörködtünk a víz tükrében úszó bárányfelhőkben.
A testvérekkel, barátokkal és ismerősökkel való együttlétek tanítottak arra
is, hogy amink volt, azon meg kellett osztoznunk. Olykor súgott nekünk
Milne csacsi öreg medvéje: „…/ Hú, elfelejtettem Malackát! / Övé belőle egy
kis rész. /…/.” Tanított bennünket Kolozsvári Grandpierre Emil két kis bocsa
is „…/ Ha jó testvérek lettünk volna, sajtot is ehettünk volna /…/.” Máskor
meg körbe ölelt minket a jóság fuvallata, Szent Márton legendáját hallgatva.
„/…/ Húzza Szent Márton a / gyeplőt, / megáll a didergő / előtt. / Szent Márton éles / szablyája / a meleg köpenyt / szétvágja. / Felét Szent Márton / od’
adja, / koldus hálásan / fogadja, /…/”.
3.
A kis faluban, ahol nevelkedtem, szerették az állatokat. Szüleim portáján is
többféle lábasjószág lakott. Egyszerű és természetes volt a közöttük lévő viszony. A baromfiudvarban kukorik és kotkodák kapirgáltak. A Kormi névre
hallgató fekete kandúr és párja Cirmos, a góréban3 vagy az istállóban egerészett. Fickó kutya, házat őrzött. Ő aztán tudta, mi a kutyakötelesség! Hangos
csaholással, ugatással, vakkantással, farkcsóválással tudatta velünk, ha idegen
vagy kedves ismerős közeledett. Amikor nem akadt dolga, a takaros kis kutyaólban szunyókált vagy ráérősen lustálkodott. Saját kezűleg pingáltam rá a
feliratot: „Harap-lak.” Fátyol, a magyar tarka jól tejelt, a hófehérre meszelt
nádfedelű istállóban. Az édesanyám minden alkalommal rám bízta ezt a jámbor jószágot, ha nem volt odahaza. Hányszor vártam a legelőről haza? Őszintén megmondom, nem számoltam. Panaszra azonban, sohasem nyitottam
ajkamat. Láttam, éreztem és tudtam, hogy szüleim rengeteget dolgoznak.
Kevés szóval, leginkább személyes példájukkal neveltek, okítottak, tanítottak.
Puritán egyszerűséggel. Életük napjai beépültek az életembe.
4.
Az Alföld peremén, családi hagyományok régmúlt dolgokról regéltek. Beszéltek a gyermekkori Mikulás-várás titokzatos, meghitt pillanatáról, a pénzért meg nem vásárolható örömökről. Kezdetben szülőm segítségével, amikor
felcseperedtem önállóan pucoltam a lábbelimet, tettem az ablakba a többi,
már katonás rendben sorakozó cipő és csizma mellé. A lélegzetemet is vissza3
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fojtva hallgattam az utcáról beszűrődő hangokat. Olykor hallani véltem a
Mikulás szánjának csilingelését… Máskor meg, az angyalok szárnyának suhogását… Lassan, komótosan leszálltak szememre az álom manói. Álomport
hintettek lehunyt pilláimra. Nem csoda, ha ebben a titkos, izgalommal teli
várakozásban elaludtam. Reggel, amint felébredtem, első utam az ablakhoz
vezetett. Kitörő örömmel fogadtam a pár szem szaloncukrot, a piros almát, az
arany diót, vagy a parányi édességet. A finomságok mellé néha-néha virgácsot, vöröshagymát és fokhagymát is hoztak a krampuszok. Ez természetesen
attól függött, mennyire viseltem jól magam, mennyire voltam engedelmes,
segítőkész, szorgalmas vagy néha engedetlen, szófogadatlan.
Meséltek gyermeteg telek az advent békés, tiszta és boldog napjairól. Kihaltak az utcák. Csak az utcai lámpák tompa fénye pislákolt néha egyet-egyet.
A házakra csend és sötétség telepedett. Az otthonok megteltek vidámsággal
és melegséggel. Karácsony előestéje volt. Fordult a kulcs a zárban, kitárult a
tisztaszoba ajtaja. Nyomban megcsapott bennünket a lucfenyő jellegzetesen
átható illata. Csillogó szemmel, némán álltuk körbe a karácsonyfát. A szekrények mélyén, a ládafiában rejtőzködő apró ajándékok ott sorakoztak alatta.
Ilyenkor nemcsak a testünk, a lelkünk is ünneplőbe öltözött. Karácsony éjszakájának varázslatos pillanata a közös énekléssel folytatódott: „/ Mennyből az
angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! / /Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok. // Istennek fia, aki született jászolban, jászolban, // /.”
A szöveg és a dallam a képzeletnek egy titokzatos birodalmába emelt
mindannyiunkat. Bibliai áhítat töltötte be az otthonunkat…
Azt követően ültünk csak az ünnepi asztalhoz, hogy szüleim az állatokról
gondoskodtak. Az asztalfőn mindig édesapám foglalt helyet. A szerény, de
gonddal készített terítékről nem hiányozhatott a dió és az alma sem. Családi
szokás szerint a családfőnek annyi szeletre kellett vágnia az almát, ahányan
körbe ültük az asztalt. Hű, de finom, hű, de ízes volt az a darab! Finomabb és
ízesebb, minden más almánál. A feldarabolt, valamint közösen elfogyasztott
gyümölcs a családunk összetartozását erősítette. Erősített és formált bennünket a falra szegelt, hímzett Házi áldás minden szava: „/ Hol hit, ott szeretet. /
Hol szeretet, ott béke. / Hol béke, ott áldás. / Hol áldás, ott Isten. / /Hol Isten,
ott szükség nincsen.”
Ezek voltak az én gyermekkorom feledhetetlen tükörcserepei, hamuban
sült pogácsái. Benne volt azokban szüleim és nagyszüleim minden szeretete,
tudása és élettapasztalata. Lehetőséget biztosítottak számomra a szárnyalásra,
az érzelmi gazdagságra, a tapasztalatszerzésre, a kitartásra, képességeim kibontakoztatására, a fel nem adásra… Ma is személyiségem része mindaz,
amit gyermekkoromból a nagybetűs életbe magammal hoztam.
Szabó Márta
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Telatabi, Miss Bogyiszló és a többiek!
Az, hogy az ember lánya mikor vállaljon gyermeket, annak sok összetevője
akad. Értelmi, érzelmi érettség, biztos anyagi háttér, és persze, a szőke herceg
fehér lovon!
A mi kis életünkben nem minden alakult a társadalmi elvárások szerint, de
abban biztos vagyok, hogy a legfontosabb egy gyermek életében, a játék. A
játszva tanulás, nem teher, nem fárasztó, sőt igény is volt rá!
Nemcsak a saját gyermekeim részéről, hanem a barátaik részéről is, mert
mindig nyitva állt előttük az ajtónk, úgyhogy nagycsaládosnak éreztem magam. A mi csipet csapatunk 4 főből állt, apa, anya és két bűbáj, cserfes kislány! :) A múlt idő sem véletlen, sajnos vagy Hál'Istennek ez a házasság zátonyra futott, de addigra a kislányokból nagylányok lettek.
De nem szeretnék sem az időben csapongani, sem a múlton keseregni, inkább az „anyu ezt el ne meséld másnak” részre térek!
Talán 9 éves lehetett az elsőszülöttem, mikor ünnepek előtt kijelentette,
hogy nincs és nem is volt Mikulás! Hát ez a hír sokkolt, kérdőre vontam,
hogy ki volt az, aki ilyet mondott neki!? Akkor jött a második sokk, mikor
elmondta, hogy az egyik osztálytársa anyukája volt az! Én elhiszem, hogy
megkeseredett valamiért, de a frusztrációit nem így kell feloldani-gondoltam
magamban! Majd arra, hogy egy ismerőst felkérek, a Mikulás jelmez viselésére, amiben meglátogatja a lányaimat! Úgy is lett, kopognak az ajtón, szólok
a kis „hitetlennek”, hogy nyissa ki! Úgy állt ott, mintha gyökeret vert volna,
és tátott szájjal nézett és mutogatott az ajtóra és rám! Ki az kislányom, kérdeztem tőle „mit sem sejtve”?! A meglepődéstől összeturmixolva a két elnevezést, annyit mondott csak, hogy a Mikapó! Akinek elpirulva szavalta a
verset, persze ajándékért cserébe. Akkoriban a kisebbik lányom 3 éves volt,
és a piros ruhás fazonról az egyik Teletabi jutott eszébe. Úgyhogy meg is
kérdezte tőle, hogy Lálápó, hol vannak többiek?! Az ismerős csak nézett rám,
nem értette a dolgot, de megmutattam neki azt a mesét, és pár filmkocka után
közölte velem, hogy ez most vagy feláras lesz, vagy ő fizet, csak kapcsoljam
el onnan a tévét! Nem látom a problémát, az a lényeg, hogy a gyermek jól
szórakozzon, velem vagy rajtam, az már mindegy is! Ha már szórakozás és
tévé, akkor ugye a számukra is nézhető műsorok közül persze némelyiket
átültettük a játszószobába. Ilyen volt az akkori szépségkirálynő választás is. A
karácsonyfára való boa tökéletesnek bizonyult, mint koronának, mint a vállról
alá hulló szalagnak is. A hajkefe meg tökéletes mikrofonnak, amibe vonulás
közben beszéltek a lányaim. Miss Texas és Miss 1. D osztály, a világbéke
mellett igen fontos szerepet kaptak a verekedős fiúk is, akiket majd jól beárulunk az apukájuknak! Mivel akkor csak hárman voltunk otthon, így sajnos
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csak a közönségdíjat nyerhettem meg, mint Miss Bogyiszló, ami egy kis falu
a város mellett, ahol éltünk. A királylányokról és megmentőikről könyvet is
olvastak a lányok egymásnak - a kicsinek kellett többet – „hadd szokja” mottóval! Hát belekezdett az egyszer volt, hol nem voltba, amikor is következett
egy olyan szó a történetben, amit még nem hallott. Ezért a szegény legény
mikor megpihent, elővette az „elemrózsáját”! Bevallom őszintén, hogy hangosan nevettünk rajta, ami nem volt szép, de na „elemrózsa”!? Mutasd azt a
könyvet, mondtam a lányomnak, mert hirtelen ötletem sem volt arra, hogy mit
írhattak bele, hát kisvártatva ki is derült, hogy az elemózsia szó volt a bűnös!
Elmagyaráztuk neki a jelentését, és akkor már ő is viccesnek találta.
Ahogy azt is, mikor unatkoztak és „okosan” a vakon kóstolós játékot találtam ki nekik. Ami igazán mulatságos, ha nem te vagy a kóstoló! De az lettem,
így bekötött szemmel kellett egy kanálról megkóstolni azt, amit abba beleraktak és persze kitalálni, hogy mi az! A sós, ecetes, olajból éreztem, hogy a
lányaim igazán szeretnek… „visszavágni”!
Azóta eltelt 20 év, született két gyönyörű unokám, Zalán 3,5 Zoé 2 éves. A
szerepjátékokat igazán kedvelik, úgyhogy amikor egy időre „doktor” lett belőlük, megállapították, hogy vérkeringésem van, de nem vészes, mert azt több
darab injekcióval helyre lehet hozni! Ekkor rájöttem, hogy egy tűpárnának
nincs valami könnyű élete! Aztán volt, hogy elmentünk póni lovagolni. Zoé
ahogy meglátta a lovat, hirtelen beérte a házőrző ebbel is! Zalán pedig úgy ült
a nyeregben, mintha oda született volna! Úgy vettem észre, hogy a gondoskodás a vérükben van, mivel etetni akarták az állatokat. Na de mivel, hát persze,
hogy a legnagyobb rakás trágya halomból akartak szedni, puszta kézzel?!
Szóltam is nekik, hogy fú az kaka és lehet, hogy lepisilte egy mókus is, ne
fogd meg! Elkéstem vele, de hálából, azzal a kézzel mind a kettő megölelt! A
boldogságtól vagy a bűztől, sírni tudtam volna, de inkább büszkén viseltem az
illatot, amit O'nré D'ö Ganyé-nak neveztünk el. Bár valamiért még egyikük
sem beszél folyékonyan, de ha meglátnak kuncogva a fejüket fogják, és csak
annyit mondanak rám, hogy Áhmama! Na, most az, hogy ez beletörődés vagy
lemondás a részükről, az idővel majd kiderül!
Szabóné Bencze Zsanett
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Így történt…
(folytatás)4
Sajnos a „holnapi” mese, a csúnya járvány miatt elmaradt, ám ma már újra
együtt lehet a család, így aztán ahogy tavaly ígértem, folytatom a családom
történetét, ha kíváncsi vagy rá!
Hol is hagytam abba…?
- Ha emlékeztek, az előző történetemben arról írtam, hogy azért kaptam az
Emese nevet, mert a családunk apai ágon az erdélyi területekről származik,
nem messze onnan, ahol Álmos vezér, Emese fia is bevezette a magyarokat a Kárpát-medencébe. Papa mesélt az üknagymamámról, Szilágyi Máriáról, aki büszke volt a magyarságára, hiába volt kénytelen elhagyni szeretett otthonát, ő akkor sem tört meg.
- Én is az vagyok! – mondtam.
Most ahogy megígérte, Mama kezdett mesélni. Lekuporodtam a földre és
meredt tekintettel kezdtem hallgatni, mi történt a dédimamával és az üknagymamámmal.
- „Nagymamámnak az első nagy világégést követően, mikor minden megváltozott, nem sok maradt meg azokból az értékekből, melyet az évszázadok folyamán megszereztek. Hiszen egyik pillanatról a másikra idegen
ország lakójává vált, mivel a nagyhatalmak úgy döntöttek a franciaországi
Trianonban (1920), hogy túl nagy és túl szép ország a királyi Magyarország, nosza, raboljunk el „tőle” egy csomó területet és lakóit. Így kerültek
„idegen tulajdonba” a régi magyarországi vármegyék közül azok az
északkeleti megyék (Máramaros, Szabolcs-Szatmár-Bereg), ahol Nagymamám a fiatalkorát töltötte, és itt voltak a család ősi birtokai is, melyet
ott kellett hagyni, mindenféle kárpótlás nélkül az új tulajdonosoknak. Tudom, nehéz megérteni, mi is történt akkor. Képzeld el, hogy egy reggel arra ébredsz, hogy eddig Magyarországon éltél, körülötted mindenki magyarul beszél, ha bementél a boltba, magyarul kérheted a kenyeret, ám innentől kezdve egy másik országhoz tartozol, nem használhatod az anyanyelved, a kenyeret is csak az idegen ország nyelvén kérheted, mert, ha nem,
akkor megbüntetnek. Egy ideig még nyeled a könnyeidet, megpróbálsz
idomulni az új rendhez, hiszen ez a szülőfölded, itt nőttél fel. Ám egyszer
csak elérkezik az a pont, amikor nem számít más, csak az életed, és az
egyetlen érték, amit nem tudnak elvenni tőled: a hazaszeretet.
Ekkor a Papa ismét eltűnt a „birodalmában” és megint egy elsárgult papírossal tért vissza.
4

a 2020-as Életmese kötetben található a korábbi írás
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- Nem Anyukád az egyedüli postatisztviselő a családban, képzeld az én
nagymamám férje is postatisztviselő, sőt postamester volt. Itt van az esküje, melyet akkor kellett letenni, amikor a Magyar Királyi és Császári Postához ment dolgozni.
Hallgasd csak mi volt az eskü szövege:
„Én Molnár Viktor (így nevezték Nagymamám férjét) esküszöm az élő Istenre, hogy ő császári és apostoli királyi Felségéhez, Ő Felsége uralkodó házához, a magyar korona országainak alkotmányához hű leszek, a törvényeket,
a törvényes szokásokat, rendeleteket, utasításokat és szabályokat megtartom,
hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot megőrzöm, a hivatalommal járó kötelességeket részrehajlatlanul, lelkiismeretes pontossággal és
a legjobb tehetségem szerint teljesítem. Isten engem úgy segéljen!” Ez
1912-ben történt.
Aztán 1926-ban, mikor megtörtént a hazánk e részének teljes bekebelezése,
arra kötelezték a tisztviselőket, hogy az új államnak is tegyenek hűségesküt.
Viktor bácsi ezt megtagadta, amiért is menekülniük kellett szülőföldjükről!
- Igaza volt, mert Ő Magyarországhoz volt hű! És volt kihez menekülniük
Magyarországra? – kérdeztem.
- A kérdés nagyon okos és helytálló. Mivel a nagymamámnak nem volt
rokonsága Magyarországon, ezért a nagypapám szüleihez utaztak vonattal
Szatmárnémetiből Debrecenbe. Érdemes megemlíteni, hogy a nagypapám
édesapja a debreceni általános iskolában iskolaigazgató volt. Így hely volt
bőven, hiszen a szülőknek házuk volt Újlétán, Kisújszálláson, Debrecenben és Bagamérban.
A debreceni iskola igazgatói álláshoz az akkori törvények szerint földterület
is járt, amelyen a család gazdálkodhatott, így kiegészítve a tanári keresetet.
Később ezzel a földterülettel vetette meg az alapját az általa megalakított,
később országos hálózattá bővült Hangya Szövetkezetek, melynek haláláig
tiszteletbeli elnöke maradt.
Egy darabig még nincs nyugalom, mert napközben a Nagypapám útvonalengedéllyel, az akkor már Romániához tartozó Érmihályfalvára, a postahivatalba jár át dolgozni.
- De mama! Akkor mégis dolgozhatott a dédipapa posta tisztviselőként?
- Egy ideig, míg nem állt fel az új állam, addig igen, de elég veszélyes
volt, mert soha nem tudhatta, hogy vissza tud-e jönni Magyarországra
vagy sem?
- Ezt hogy érted? – kérdeztem.
- Tudod abban az időben félő volt, nehogy kémnek nézzék, és ismét
börtönbe zárják! Ez a bizonytalanság és folyamatos szorongás megtörte,
még egy egyébként olyan erős ember lelkét is, aki az I. világháború
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hadifogságát is túlélte. Ezt már nem tudta feldolgozni, és évekkel később
felakasztotta magát.
- Oh, Istenem! Ez szörnyű! – suttogtam meglepődve. Hadifogságban is
volt?
Igen! Nem véletlenül mondta a Mama a történetírásod első részében, hogy ismered-e a Pom–Pom meséit, mert családunk szövevényes élete korántsem ér itt
véget. Az egy külön „megvárhatlak” mese lenne, hogy a nagypapám hogyan
kerül az I. világháború alatt hadifogságba Przemyśl várának ostrománál, és ki
az a Gyóni Géza, akivel együtt raboskodik, mint egyik legjobb barátjával.
- Majd egyszer elmeséled azt a történetet is, ugye?
- Persze, drágám, de ha kíváncsi vagy, még mi történt, folytatom, jó?
- Igen, kíváncsi vagyok! – válaszoltam.
S Mama folytatta a történetet:
- Így el tudod képzelni, mekkora elkeseredés kell ahhoz, hogy otthagyj
több száz hold földet, 80 kataszteri hold erdőt, udvarházakat, hogy csak a
nagyobb értékeket említsem, a kisebb értékekről, az arany- és gyémánt ékszerekről nem is beszélve.
- Ilyen hatalmas birtokunk volt? Akkor mi gazdag nemesek voltunk? –
kérdeztem.
- Igen, drágám, ahogy az előző történetben mondtam, gazdag, előkelő ősi
nemesi család voltunk! – válaszolt.
- De mama, és ezt mind ott kellett hagyniuk?
- Nem mindent hagytak ott, mikor elindultak. Az ékszereket, mert azok
könnyűek voltak, magukkal vitték. Sajnos azonban ezeket az ékszereket,
hogy véletlenül se maradjon semmi, menekülés közben a cselédlány, aki
egyedül tudta, hogy az ékszerek az utazókosárban vannak, ellopta, amíg a
nagymamám az akkor még gyerek édesanyámmal és édesanyám öccsével
kiment a mosdóba.
- Szegények mi mindent élhettek át! – sóhajtva, halkan megjegyeztem.
És Dédike mit csinált Debrecenben, míg a dédipapa visszajárt dolgozni Romániába?
- Elvégzett egy szövő-hímző iskolát, és a későbbiekben ő tanította a debreceni fiatal hölgyeket szőni és hímezni.
- Gondolom furcsa lehetett neki, hogy eddig nemesi hölgyként élt, most
pedig hétköznapi emberként bántak vele?
- Ahogy már említettem, soha nem panaszkodott, igazi nagyasszonyhoz
méltóan viselte a sorsát. Abban az időben így hívták a hazájukra, magyarságukra büszke nemes hölgyeket.
Hadd meséljek erről még valamit: 1976 nyarán történt, amikor Nagymama
úgy döntött, még egyszer utoljára visszamegy szülőföldjére. Nehéz idők
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jártak akkoriban Romániában, hiszen gyanakodva tekintettek minden idegenre, aki az egykori Magyarország területére látogatott. Vonattal mentünk
Szatmárnémetiből Szinérváraljára. Egyszer csak Nagyi nagyon halkan, szinte
suttogva mondta, nehogy véletlenül valaki meghallja:
- Látod itt kezdődött az erdőnk!
A vonat robogott tovább, mikor kis idő múlva ismét megszólalt:
- Na, innen már a szántóink kezdődnek, eléggé el vannak hanyagolva.
Aztán Szinérváraljáig nem hallottam a hangját, csak valami furcsa keserűséget véltem felfedezni a tekintetében. Szinérváralján megmutatta nekem azt a
fehér márvány emléktáblát a szinérváraljai katolikus templomban, melyet a
szülei emlékének állítottak a város lakói, hiszen jelentős összegekkel járultak
hozzá az 1848-ban leégett templom újjáépítéséhez.
Talán már tizenöt év is elmúlt, mikor újra eljutottam ide, de most a Papával, hogy neki is megmutassam családunk anyai ágának történeti helyszíneit.
A templomba is ellátogattunk, de képzeld, a tábla nem volt már sehol, még a
helyét is eltüntették, a templomot pedig ortodox (keleti) vallásnak megfelelően alakították át.
- Persze minden nyomot nem tudnak eltakarítani - szólt közbe a Papám, mert például Kinizsi Pál emlékét nem tudják kitörölni a máramarosiak emlékezetéből. Sőt, a ma már az ukránokhoz tartozó Ósándorfalva lakói, főleg amíg a magyar lakosok voltak többségben, legendáikban mindig elmesélték a falu közepén álló sóskút történetét.
„A hatalmas török szultán, Szoliman hadat üzent Mátyás királynak. Erre Mátyás a török elé vonult, hogy feltartóztassa őket seregével. Egészen a Dunáig
nyomult előre. Az átellenes parton már ott táboroztak a törökök.
Sokáig nézett egymással farkasszemet a két ellenséges sereg, de egyikük
sem mert átkelni a folyón, nehogy átkelés közben a másik megtámadja.
Végre is a török császár unni kezdte a dolgot, s azt üzente Mátyásnak,
hogy állítson ki egy bajnokot, aki majd összeméri erejét az ő bajnokával.
De Mátyás seregében nem volt olyan vitéz, aki ki mert volna állni a török óriás ellen. Elbúsulta magát Mátyás, és futárokat menesztett széjjel
az országban, hogy hozzák a táborba, Nándorfehérvár alá a legerősebb
embert. A futárok beszáguldozták az egész országot, de sehol sem akadtak megfelelő emberre. Utolsó reménységük Máramaros maradt. Ide vették hát útjukat. Amint Száldobos felé haladtak, megláttak az út mellett
egy legényt, amint szénát rak a szekérre. Odalovagoltak hozzá, hogy
megtudakolják, merre vezet az út Sándorfalvára, mert hallották, hogy ott
lakik egy roppant erős ember.
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- Arra ni! – mondta a legény, megragadván fél kézzel a nyomórúd végét, s
azzal mutatta a futároknak az útirányt.
A futároknak a szemük-szájuk elállt. Ilyen erős embert ők még életükben nem
láttak.
Azonnal lovat adtak alája, és megparancsolták neki a király nevében, hogy
jöjjön velük a táborba. A legényt Kinizsi Pálnak hívták
Ahogy megérkeztek, Mátyás azonnal átüzent a török szultánnak, hogy a
vitézi versenyt meg lehet tartani.
Ezután Mátyás és Kinizsi Pál lementek a Dunához, a túlsó oldalon pedig
ugyanezt tette a szultán és a török óriás. Mindkét parton ki volt kötve két
egyforma csónak. A verseny feltétele az volt, hogy aki a csónakot messzebbre
rúgja el a parttól, az lesz a győztes, s annak serege nyeri meg a csatát. Elsőnek
a török óriás rúgta el a csónakot a parttól. A nagy erővel elrúgott csónak roppant sebességgel szelte a vizet, de csak a folyam közepéig jutott. Ezután Kinizsi Pál rúgta el a csónakot oly óriási erővel, hogy a csónak nyílsebesen átszelte a Dunát és kiugrott az átellenes partra. A török szultán elismerte a vereséget. Azonnal békét kötött, és nagy hadisarcot fizetett Mátyásnak. Mátyás három napig ünnepelte a győzelmet. Jobbjára Kinizsi Pált ültette az ünnepi lakomán, s kijelentette, hogy kívánságát teljesíteni fogja. Erre Kinizsi Pál szerényen csak ennyit mondott:
- Uram, királyom! Nem kell nékem sem arany, sem ezüst. Csak azt kérem
felségedtől, hogy jutalmul a sándorfalvi sóskutat adományozza, de nem
nekem, hanem édes szülőföldem, Máramaros népének, hogy minden időkön át örökkön-örökké díjtalanul és vámmentesen meríthesse belőle a sós
vizet. Mátyás király azonnal megíratta íródeákjával kutyabőr pergamenre a
kiváltságlevelet, melyet aztán saját kezűleg írt alá.
A sándorfalviak és utódaik még azóta is ingyen hordják a sóskútból a vizet.”
- Papa akkor mi is arról a vidékről származunk, Máramarosról, ahonnan
Kinizsi?
- Nem – válaszolta Papa, de legalább tíz olyan település van a Kárpátmedencében, akik azt vallják, hogy náluk született Kinizsi Pál, hiszen
mindenkinek „jól jönne” egy ilyen hős. Nagyvázsony is ide tartozik,
örömmel meséljük el az ide látogatóknak, hogy azon a bizonyos malomkövön nálunk kínálta meg az erre vadászó Mátyás királyunkat az itt molnárinaskodó Kinizsi Pál egy kupa forrásvízzel. A sándorfalvaiak is csak
úgy kötődnek Kinizsihez, hogy egy időben ő töltötte be a máramarosi ispáni tisztét, ahol fő feladata a máramarosi sóvidék sókitermelését felügyelje. Azt ugye tudod, hogy a só nagyon fontos volt akkoriban, sokszor még a
fizetést is sótömbökben kapták az emberek.
- És papa a Te családod? – kérdeztem.
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- Elég legyen elöljáróban annyi, hogy üknagyapádat még Katznak hívták,
innen magyarosították Szegedire, az anyai ági üknagypapa pedig huszártisztként harcolt az I. világháborúban. De ez egy következő történet.
Szegedi Emese

A tollpihe
- Tuggyátok, az úgy volt, hogy aratni jártunk napszámba. De messzire ám!
Nem lehetett minden este hazagyünni, mer mán hajnalba kelni kelletett,
oszt dologra! Ott aludtunk a gazda főggyín, a jányok, asszonyok a csűrben, mi, emberek meg a csillagvirágos íg alatt, ki erre, ki arra.
Meleg nyár volt, nem fáztunk, csak hajnaltájt hullott egy kis harmat. Jóul esett,
és a reggeli mosakodás is megvolt vele. A marokszedőü jányoknak is melegük
lehetett íjjel a csűrben, mer ki-kigyöttek szellődzködni fílig leengedett ingvállban, leeresztett hajjal. Aztán hogy hűlt a levegőü, visszaszídelegtek alunni, mer
nyáron ugyancsak rövid a tücsökcirpelíses íccaka. Mi, legínyek, lestük őüket
egy darabig, de, hogy eltűntek, mi is elvackolódtunk lassan.
Mán majdnem aludtam, mikor megjelent fölöttem az angyal. Azt hittem,
látomásom van, de ahogy jobban megníztem, hát Jusztinka volt az. Szíp,
gömbölyded kisjány volt, őü szedte utánam a markot. Kacsingattam is rá kít
kaszasuhintás között, de szígyellőüsnek tette magát a lelkem, így nem gondoltam, hogy lesz valami az ín udvarlásombóul.
Kírdezni akartam tőüle, hogy tán keres valamit, de a szájamra tette az ujját,
hogy hallgassak, nehogy íszrevegye valaki, hogy kiszökött hozzám. Aztán mellém bújt a drága, ín meg ölelgetni kezdtem vóuna, amikor a fülembe súgta:
- Vigyázzon ám, csak óuvatosan, mer ín míg nem vóutam úgy senkivel.
Erre elmúlt róulam a forróuság, másmilyen írzís támadt bennem iránta. Ezt a szíp,
tiszta teremtíst ín nem rontom el. Finoman megcsóukoltam, osztán el is aludtam mellette. Álmomban mintha angyal szárnya simogatta vóuna a kípem. Felneszeltem, hát
látom, hogy Jusztinka egy tollpihével birizgálja a szememet, orromat, számat.
- Mit csinálsz, te? – kérdtem tőüle.
- Nízze csak, mán világosodik, mennem kell vissza a csűrbe az asszonyokhoz – azzal ellopakodott onnan az ín angyalom.
Szüretkor megkírtem a kezit, karácsony előütt megesküdtünk. Így lett az ín
kedves felesígem a nagyanyátok.
Az öregasszony szinte végszóra jött be a konyhából, kezében egy tál frissen
sült pogácsával. Lerakta az asztalra az ura meg a két nagylány unokája elé.
- Miket mesélsz, te bolondos vénember, ezeknek a gyerekeknek?
- Mit, mit. Hát a tollpihét.
Szilasi Katalin
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Kukoricagórék
Kezdtem megszokni. Nagyapám egyre gyakrabban vitt magával a
lovaskocsin, ha valami sürgős dolga volt a téeszben. Rövid ideig tartott az út,
de a lovakkal csak nem tudtam kibékülni. Nagypapa kitartóan igyekezett
megszerettetni őket, de a két patás érezte, mennyire félek tőlük.
- Cseppet leszünk oda lyányom, csak a dolgozóknak viszünk ezt-azt. Ma
nagy munkába vannak, a kukoricagórékat rámolják át – szólt a magyarázat, ahogy elhelyezkedtünk a bakon. A két ló csendesen poroszkált, hanem
az egyik kicsit félre-félre kapkodta a fejét, aprókat nyerített, mintha rajtam
nevetne, amikor faggatni kezdtem nagypapámat mi a csuda az a góré. –
Tároló, abban tartják a kukoricacsöveket, amivel az állatokat etetik, de
majd meglátod pulya, mindjárt ott vagyunk.
Valóban, már látszott a hosszú építmények teteje, az oldaluk dróthálóval volt
körbefogva. Az emberek vidám zsivajjal, nagyokat nevetve pakolták a száraz
kukoricacsöveket. Kipirult arcukat látva olyan érzésem volt, mintha játszanának, semmi értelmét nem láttam, mi haszna az ilyen munkának, az egyikből a
másikba hordani a kukoricát. És minek ide ennyi ember?
- A bakról le ne szállj, hallod te lyány? Mindjárt jövök – figyelmeztetett
nagyapám, majd eltűnt az épületek mögött.
Szófogadó lány voltam, csendben ültem a bakon, de nem is volt kedvem ahhoz a nyüzsgéshez, ami ott volt. Kapkodtak, ide-oda ugrottak, hozzám senki
sem szólt. A férfiaknál vödör, de nem a kukoricát rakták bele. Az asszonyok
néha felsikítottak, de szaporán pakolták a terményt. Már éppen eluntam magam, amikor a sokaságból legfiatalabb nagybátyám köszönt rám. Nevetett,
integetett, valamit súgott a többieknek, majd hangosan kiszólt a góréból,
mindjárt kapok tőle valami érdekes ajándékot. Na, persze! Megszoktam már a
fiúktól ezeket a meglepetéseket. Általában keresztespókot, bogarat, gilisztát
szoktak a markomba nyomni és jókat nevettek az elképedt, fancsali arcomon.
Ha sikítottam is mellé, azt a fiúk a lenagyobb sikerüknek könyvelték el. Gúnyolódtak kényeskedő természetemen.
Láttam, nagybátyám a földön matat, felvesz valamit. Na, megállj! Akkor
sem sikítok, ha szarvasbogarat nyomsz a kezembe! Láttam, az emberek megállnak és kíváncsian nézik rokonomat, ahogy összezárt marokkal közeledik
felém. Nem sikítok! Nem hagyom, hogy kinevessenek.
- Ide nézz Csöpikém! Ilyet még biztosan nem láttál – mondta suttogva.
Arcán olyan kedves volt a mosoly, hogy minden elővigyázatosságot feledve, kíváncsian hajoltam az ökle fölé. A tenyerében legalább tíz pici, vizenyősen rózsaszín valami feküdt, cérnaszálnyi farokkal, fejükön két fekete
pontocska a szemük helyén. Egér! Újszülött egerek! Mozdulni, szólni sem
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tudtam. Akkor jöttem rá, mi ez a felfordulás, a hangoskodás, a vödrök, a
rámolás. Ezért kérte nagyapám, maradjak a bakon. Ismerte a kényes természetemet. Bár minden házimunkára be tudtak fogni, az állatokkal hadilábon álltam. Nem tudta, de elképzelte mi történne, ha bemegyek a góréba
a kukorica alatt futkározó egerek közé. Sírva fakadtam. Nem tudom mi fájt
jobban, a különleges látvány vagy a kiszolgáltatott csöppségekre váró
szomorú sors. Bocsánatot kértem nagybátyámtól, hiszen most tényleg valami csodálatos dolgot mutatott és valóban még sohasem láttam ilyet.
Nagyapám akkor érkezett. Látta a csalódott fiát, aki csak jót akart nekem, s
engem a bakon, magamba roskadva pityeregni. Megértett mindent. Némán
ültünk a bakon, csak az a ló előttem, az nyihogott halkan, aprókat horkantva,
fejét meg-megrázva. Mintha sajnálna.
- Az élet már csak ilyen kislyányom – ölelt át otthon nagymamám. Ölébe
ültetett, simogatta a fejem, elgondolkodva nézett maga elé. Némán ültünk
jódarabig, mígnem az aprójószág kárálva kérte jussát, a libák gágogása figyelmeztetett, enni kérnek, akárcsak a hápogó kiskacsák.
- Majd én – ugrottam a szakajtóhoz és kimentem a baromfiudvarba. A tyúkok
körém sereglettek, szárnyukat verdesve várták, míg lassú mozdulatokkal
szórtam eléjük az eledelt. Eszembe jutott nagyapám, ahogy nemrég szigorúan
mondta:
- Jegyezd meg pulya! Az állattal mindig jól kell bánni. De az ember az
ember, az állat az állat. Helyén kell kezelni a dolgokat.
Megértettem mit akart mondani. Megértettem kérges modorát, szótlanságát,
kemény szigorát. Nehéz a paraszti élet, erős döntéseket kíván. Életet ad és életet
olt ki, a fennmaradásért, az életért. Magam előtt láttam elgyötört arcát, ahogy az
anyakoca mellett éjszakázott a csűrben, hogy világra segítse a kicsiny malacokat. A szomorú szemeket, amikor ugyanazt a kocát dolgozta fel, hogy a családjának, a gyermekeinek élelem, hús és zsír legyen. Megértettem, miért vitt ki a
górékhoz, miért hagyott ott, miért nem szólt hazáig egy szót sem. Mert az ember, az ember. Helyén kell kezelni a dolgokat. Tudta, akkor ott, a kukoricagórék
között felnőtté lettem. Már helyén tudom kezelni a dolgokat.
Szolnoki Irma

Tésztafül
- Nagyikám, holnap megyünk hozzád – csacsogja integetve, csupamosoly
tekintettel kisunokám, s én nem tudom, ahogy a számítógép monitorján ezt
a bájos gyermeket nézem, hogy melyikünk örül jobban. Ha holnap locsog
az eső, ha redőnyöket dönget, rosszul záródó ajtókon zörget is a szél, ha
hajnalban megint lekúszik is a higanyszál jóval a fagypont alá, az én lel432

kemben akkor is tavaszodik, virágzik a nárcisz, a primula, pedig a kertben
még csak most kezd előbújni a hóvirág. Szerény kis fejecskéje mintha
csak felderítené titokban a többi virágbarát számára a terepet, mintha csak
előhírnöke lenne a kikeletnek. Megjövendöli, mint próféták a Messiást, figyelmeztet, hogy „Emberek, pihentetek már eleget! Rét, mező, szántóföld,
készüljetek a veteményezésre, a tavaszi vetésre!
Alig bírok másra gondolni, csak a következő napokra, a boldog találkozásra, a
közös sétákra, a játékra, a naponta ezerszer felcsendülő bájos kacagásra,
ahogy trillázik a gyermeki öröm Bendi ajakán. Ahogy reméltem, úgy is lett.
Hallgatjuk a szomszédék pajtájában turbékoló vadgalambot, megfigyeljük az
ágról ágra röppenő verebeket, a földről magot csipegető feketerigót, a sárga
pocakos, kék nyakkendős széncinegét, a hangoskodó, kékdolmányos kék
cinegét.
- Nagyikám, neked nincs mókusod? A ligetben és a vadasparkban, ahova
gyakran járunk apával és anyával, sok mókus van. Mindig viszünk nekik
mogyorót vagy diót? – kérdez is és rögtön utána mesél is az én kis kincsem.
- Nincs. De látod, milyen sok madárkánk van? Mi legyen nekünk ma
ebédre? – kérdezem az udvar madárvendégeiben gyönyörködő kislegényt.
Túrógombóc? Barátfüle?
- Pfuj! Nagyi! Nem kérek fület!
- Kincsem! Az egy finom tészta, csak ilyen huncut a neve – próbálok az
elutasítás határán átbújni valami kis szelíd magyarázattal. − A tésztája
olyan finom, mint a szilvásgombócé, de ez nem gombóc, hanem olyan
csúcsos, mint a macska füle, vagy mint némelyik pici kutyusé, sőt oda
nézz, éppen olyan lesz az alakja, mint a kisrigónak a füle, de azért nem ám
ilyen picinke. Segíthetsz meggyúrni, meg te teheted bele a lekvárt.
- Nagyi, te milyen furcsa ebédeket adsz nekem! A múltkor is majdnem becsaptál. Azt mondtad, hogy madártejet főztél, aztán kiderült, hogy tehéntejből készült, anyának meg kókusztejjel – emlékeztetett kedvesen kisunokám.
- Gyere menjünk be, majd délután akasztunk ki szalonnát a madárkáknak,
most van bőven ennivalójuk.
- Jól van nagyi, főzzünk tésztafület! – indult a terasz felé, onnan be a
konyhába Bendi.
Nem telt el egy óra sem, amikor már lobogott a víz a fazékban, és kergetőztek
benne a fülecskék a víz felszínén, aztán egyik részük a pirított dióban hempergett, a másik részük morzsában forgolódott.
A macskafülű, kutyafülű, bagolyfülű derelyék gyorsan fogytak a tálról.
Mindegyikről elmondtuk, hogy melyik állat fülére hasonlítanak, mert bizony
az is jó játék volt, hogy sokféle készült. Amelyiknek kicsit visszapöndörödött
a széle, azok voltak a bocifülek, a rövidebbek a macskafülek. Amelyik hosz433

szúkás lett, azt agárfülnek neveztük el, a végén pedig néhány kicsike madárfület is főztünk Bendi kérésére, és azokat mind ő fogyasztotta el.
- Aztán nyuszifület miért nem hajtogattatok? – kérdezte nagyapa, amikor a
tál alján már csak néhány darab volt.
- Ó, papa! Ha ügyesen elvágod, éppen olyan lesz, mint két hosszú
nyuszifül.
- Igen, de akkor kifolyik a lekvár – ellenkezett egy kicsit apa.
- Nem baj! De olyan, mint a nyuszifül! – védi a maga igazát a kis emberpalánta, majd hozzám fordul:
- Nagyi ilyet máskor is főzünk? Tudsz még másik becsapósat? Csinálhatunk másikat is – jelentette ki kacagva, és nevetett, mintha csiklandozná a
gondolat, hogy maminál a főzés is csupa vidámság.
Ebéd után a kiskuktát elnyomta az álom. Mi kávéztunk és az együttlét örömére egy kis fehérbort kortyintottunk, tervezgettük a következő programokat,
találkozásokat, ajándékozásokat.
- Ha felébred, kimehetnénk a patakpartra, jó lenne sétálni a friss levegőn –
vetette fel fiam.
Egyszer csak muzsikáló cérnahang hallatszott a résnyire nyitva hagyott szobaajtó mögül.
- Anya gyere! Anya gyere! Szomjas vagyok!
A következő percben anya kezét fogva, oroszlános papucsban, kócosan, még
icipicit álmos tekintettel, de jókedvűen lépegetett felénk a kislegény. Minden
lépés elhessegetett egy álomport a pilláiról, és szemhéját valami láthatatlan
finom kéz nyitogatta. Mire az étkezőben az asztalhoz ért, már teljes volt a
boldogsága, hiszen nagyiéknál oly sok érdekesség van.
- Evett-e már Ali cica? Önthetek neki tejet? – kérdezte és saját szomjúságáról meg is feledkezett. Ennyi érdekesség! A papa műhelye, az utazás a
talicskában, Gyuri kakas kukorékolása…meg az a sok gyönyörű virág és
gyümölcs! A városban nem tud bársonyos szirmú ibolyát, mézédes lilaakácot, gömbölyű labdarózsát, pihegolyó fejű pitypangot, pirosszoknyás
pipacsot szedni. No és itt a legfinomabb a cseresznye, a barack meg a körte, amit a fáról szednek.
- Nagyi játsszunk! – perdült elém kisunokám.
- Tudod mit, kisétálunk a Répce-partra. Úsztatunk a sekély vízben papírhajókat, gyűjtünk mindenféle érdekes kavicsot, megkeressük a hódok várát, a fatörzsekben a madarak odúját.
- Hódot is látunk? Mókust is? – lelkendezett Bendi. − Még nem is láttam
igazi hódot!
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- Nem tudom, hogy bújócskáznak-e velünk, és akkor lehet, hogy nem találjuk meg őket, vagy éppen kimerészkednek ők is egy kis vízparti túrára –
válaszolt a nagyapja.
A vidám délutáni kiruccanásban annyira elfáradt kisunokánk, hogy hazafelé
már nem maradt ereje a kis rollert hajtani, ezért nagyapa hozta a kezében, a
fiúcska pedig apa nyakában üldögélve kérdezett, mesélt, válaszolgatott, énekelt, viccelődött. Ebben a csevegésben érzelmek zuhataga ömlött ránk. Először azért szomorkodott, mert nem csoszogtak elő rejtekhelyükről a hódcsaládok, sőt egyetlen egy sem, utána pedig azért, mert hiába hívogatta, szólongatta a madarakat, hogy jöjjenek közelebb, azok inkább egyre magasabbra szálltak, vagy messze repültek. De bőviben voltunk a kellemes élményeknek is, a
hömpölygő, nagy nevetéseknek, a magával ragadó pillanatoknak. Mindenkiből dőlt a nevetés, mikor nagyapa nagyhasú hajója elmerült, aztán alig tudtuk
kipiszkálni apáét a vízben úszó ágak közül, és ez le is maradt. Legmesszebb a
kék meg a zöld csónak jutott, de egy nagy hullám felborította őket, majd beborította az összeset, és el is nyelte őket a víz.
- Nagyi, ma te mesélj nekem! Hozd a szemüveged, jó? – fordult hozzám
az esti fürdés után Bendi. – Ebből a könyvből mesélj! – adta kezembe a
polcról az egyik leporellót, amit már sokszor végignéztünk, amiben a kisnyulak hintón vitték a gyerekekhez a húsvéti tojásokat.
- Nagyi, tehozzád is hintón hozzák a nyuszik a tojásokat? – kérdezte álmosan.
- Nem tudom. Majd kukucskálunk az ablakból – válaszoltam csendesen.
- Biztosan akkor is nagyon… − kezdte a mondatot félálomban, de végét
már nem hallottam, mert elaludt, szuszogott, mint a húsvéti szorgoskodásban elfáradt kisnyulak.
- Majd holnap megbeszéljük. Álmodj szépeket, gyönyörűségem! – súgtam
csendesen.
Szoporyné Szabó Piroska

Az első pofon
Kora tavasz volt, amolyan természeti dualizmus, vagy akár natura interregnum:
a tél már szedelőzködött a végtelenbe, de a tavasz még esetlen gyermekként
bukdácsolt a kertek alatt. A kopaszodó állú és fejű salabakter télapó még viszszasettenkedett városkánkba, rekedten megszakításokkal óg-mógott, füttyentéseivel leparancsolta a hegyekből a nemerét, hogy lankadó erővel és fáradt dühvel jéghártyát vonjanak az utcákat övező tócsákra, vértelen ujjaikkal kaparászták a házak falait, ablakait, vackaira kényszeríttették az ólálkodó négylábúakat,
szaporára késztették a későn hazatérő és korán indulókat megcsipkedve arcaikat, kezeiket. Különösen hajnal táján volt tapasztalható sertevertelésük, mikor
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reménytelen, de dacos utóvédharcba bocsátkoztak a pirkadattal; ilyenkor a légcsavargó hátára kapta a tél-generálist, végig száguldoztak a városka utcáin,
csizmáikba kényszeríttették a hőmérők higanyszálát, zúzmarát leheltek az ajtók-kapuk kilincseire, az ablakokra, a háztetőkre…
A szemtanú, a karcsú éjjeliőr sápadozott, apródjai, az apró éji lámpások
meg hunyorogtak látván a maródi kettős rosszmájú próbálkozásait.
- Keljél, kisfiam! – hallottam a messzeségből édesanyám sajnálkozással
teli, ám határozott hangját. – Öltözz, egyél és indulj!
Nehezemre esett a korai kelés, de nem panaszkodtam, mert már az este büszkeség tudattal feküdtem le, mert úgy éreztem; kellek, feladatot bíztak rám és
ezek a gondolatok velem együtt ébredeztek: még indultában kellett, hogy
sorba álljak kenyérért, azaz váltanom kellett nagyanyámat, aki már órák óta
ott várakozott a „kenyeres” előtt.
Két naponként indult így a nap: hol édesanyám, hol nagyanyám volt az első, hogy helyet foglaljon az egyre sokasodók sorában, mert csakis így jutottunk kenyérhez, amit csak minden másnap osztottak a város központjának
boltjában. Sem nekünk, sem másnak nem volt lisztje, gabonája, amiből süthettünk volna, mert a háború műtő-tisztára seperte a padlásokat, a lisztesládákban is az éhhalál öngyilkossági kísérletével szédelegtek az egerek. Volt
otthon valami kevéske máléliszt, némi kolompér, de ezekhez – hallottam beszélgetésükből – nem volt szabad nyúlni, azt kincsként őrizték a mindennap
hazavárt édesapámnak, akitől úgy két éve kaptuk az utolsó levelet a harctérről, valahonnan Ukrajnából. Azóta nem hallottunk róla, nem jött semmi hír.
Egy hazatért bajtársa mondta, hogy biztos fogságba esett, tehát van remény a
viszontlátásra.
Ez az állapot volt önértékelésem egyik rugója: én vagyok az egyedüli férfi
a családban nagyanyám és édesanyám mellett, azaz ott volt meg nagynéném,
aki a hátsó szobában lakott, de szegénykére nem lehetett számítani, mert évek
óta bénán feküdt. A tegnap este hatványozódott felelősségem tudata, mert úgy
döntöttek: már felnőtt vagyok, mehetek másnap, azaz ma reggel, kenyérért.
- Indulj, kisfiam! – szorított magához édesanyám, miután ettem a tegnapról megmaradt, felsütött tokányból és amúgy téliesen felöltöztem. – Siess,
hogy meg ne fázz. Ha katonákat látsz, húzódj a kapualjba, míg elmennek,
ne állj szóba senkivel.
Feleslegesnek bizonyult a nógatás, mert a metsző hideg megfuttatott, úgyhogy néhány perc teltével – nem laktunk messze a központtól – már a kenyeres közelében voltam. Nem is lehetett volna eltéveszteni a boltot, mert tudtam
hol van, no meg előtte ott kígyózott a sor: lehettek már vagy húszan,
mind-mind ismerős emberek, ott álltak kisebb csoportokban, vagy éppen ültek, támaszkodtak a házsorok falainak, egyesek halkan beszélgettek, mások
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maguk elé meredve hallgattak, az oszladozó homályban egy-egy szentjánosbogár-villanás parázslott.
Szemben a várakozókkal milicista állt, azaz támaszkodott a bolt ajtajának
és felsőbbrendűsége tudatának arcára írt ismertetőjével bámulta a minden
irányból érkezőket.
Azonnal megtaláltam nagymamámat, aki láthatóan már várt.
- Gyere, állj ide a helyemre! Nem fázol? – nézett rám, s valami bűntudat
félét véltem felfedezni tekintetében.
- Nem, nem fázok. – válaszoltam, amiben volt némi füllentés, mert bármennyire is igyekeztem szorosabbra venni vatelines kabátomat, a hideg
beszemtelenkedett alá.
Nagymamám elsietett miután kezembe nyomta a kenyér árat.
- Próbálj meg kérni egy jobbat, ne legyen lapos meg törött! –szólt meg indulatában, de ez csak – tudta ő jól – amolyan kívánság volt, mert ott benn
nem lehetett válogatni, a kérésre rá se hederítettek, odavetették a pultra a
vályogot, fizettél és mehettél. Nem véletlenül nevezték vályognak azt a
kenyérféleséget, mert kockás volt, erősen barna, inkább fekete, a héja örök
haragban volt belével, mert minduntalan elvált tőle, töredezett. A bél vizenyős sárszínű massza volt, helyenként öblös üregekkel, inkább töredezni
kellett, mint szelni, mert hozzáragadt a késhez, s ha összenyomtuk ujjaink
között, olyan lett, mint a gyurma: nem volt ruganyos, odatapadt az ujjainkhoz. Tanúi voltunk, hogy mikor plakátokat ragasztottak a kapuinkra,
úgy ilyen kenyérbéllel csirizelték oda. Nem egyszer találtunk benne sületlen mócsingokat, madzag-szálakat, egérpiszkot, de egérfarkat is. Úgyhogy
ehető csak akkor volt, ha nagyon éhesek voltunk – ez naponta így volt -, és
ha megpirítottuk a csikóspar plattján, ha édesanyám, vagy nagyanyám feljavította egy kis felleg-zsírral.
A házikenyérnek csak az emlékét hordoztuk magunkban: naponta láttam a
ropogós pirosra sült, kerekded, hasas majd szekérkeréknyi asztali áldást. Nekünk, gyerekeknek, ünnepnap volt a szombat, a kenyérsütés napja. A család
asszonynépe már péntek délután készült a hetente visszatérő eseményre: szitálták a lisztet, dagasztottak, kelesztettek, szakajtókosarakba mélyesztett,
hófehér vászonkendőkre rakták a labda-szerű masszát. Másnap, kora reggel,
fűteni kezdték az udvaron az eperfa alatt terpeszkedő búbos-kemencét, a tüzet
szőlő-venyigékkel élesztették és szaporították, majd hosszú fahasábok parazsával hevítették a belvilágát, gyakran egyengetve, terítgetve az izzó parazsat.
Mikor a vetésre került sor, már mi is ott voltunk a kemence környékén
és nagy élvezettel figyeltük nagymama minden mozdulatát, aki lemosva a
vetőlapátot káposztalevelekkel borította azt, majd begyakorolt mozdulattal
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ráöntötte a szakajtó tartalmát és behelyezte a kemencébe, melyből előzőleg
kikaparta a már megfeketedett parazsat.
Legalább tíz-tizenként vetést végzett, mert nemcsak magunk részére, de a
rokonoknak, a jó szomszédoknak is sütött – ilyen volt a szokás. Mikor már
mindegyik dagasztottat elnyelte a búbos tátongó szája, egy fogós pléhfedővel
elrekesztette, majd időközönként fel-feltárta a kemencét, belenyúlt a hosszú
piszkafával, megforgatta a sülendőket tengelyük körül, majd újra lezárta a
nyílást. Mi gyerekek, a jó szomszédok és rokonok folytatói izgalommal vártuk a végkifejletet, a számunkra legjobban várt eseményt: mikor már pirulni
kezdett az érő kenyerek héja, nagymama hozta a madárkákat – ezt nekünk,
gyerekeknek sütötte, ami nem volt más, mint gyúrótáblán hosszú copfra emlékeztető, kigyúrt vastag tésztadarabot, amit összefont: lett tojásnagyságú
feje, karcsú, hosszú dereka, ami terpeszkedő lábakban végződött – tényleg
olyan lett, mint a hátán pihenő madár, végül két darabocska szenet nyomot a
fejbe szemek gyanánt.
A sütés vége felé már türelmetlenek lettünk, háborgott a gyomrunk: a megismételhetetlen, egyedi ízű kenyér és madárkák fogyasztásának izgalommal
várt élményét csak hatványozta a rabul ejtő illat, ami elhatalmasodott az udvaron és ezt csak tetőzte a látvány, mert szemeztünk a hajnalpírra emlékeztető
színű kenyerek látványával. Ilyenkor elgondolkoztam és gyakran vitatkoztunk
is várakozó társaimmal: milyen a kenyér íze? Kevéske tapasztalatunk volt,
már csak korunknál fogva is, de tudatalattinkban mindent: egy új illatot, ízt,
formát a már ismerthez hasonlítottunk, hogy ez olyan, mint ez, akkora, mint
ez, akkor mint. De a kenyér, a frissen kisült kenyér illatát nem tudtuk semmihez hasonlítani, nem találtunk a világunkban etalont, amihez viszonyítanánk –
abban maradtunk, hogy a kenyérnek kenyér az íze, az illata. Ajzottan vártuk,
hogy pukkanjon ki sülés közben a kenyér vastagodó héja, mert ennek az ellen-drukknak tetten érhető eredménye lett: a kenyér fara, öklömnyi kidudorodás a kenyér szélén, melynek nem volt héja, puha és rücskös volt, amolyan
átmeneti állapot a külső borítás és belső tartalom között. Egyetlen mozdulattal
le lehetett törni, rágása nem vette igénybe a rágóizmokat és az íze is a kettő
keveréke volt.
S ha lehet fokozni az élvezetet: egy jókora karéj kenyér, a madárka, a fara
frissen fejt, habzó tej kíséretében, de a többnapos kenyér, mely ott lapult az
oldalházban a lenvásznú terítő alatt, megnyergelve házikolbásszal, vagy ösztövéres szalonnával, de megkenve disznózsírral, az élvezetek netovábbja volt.
Kimondhatatlanul jól esett kirándulni ezen érzések világába, így a várakozás
nem tűnt kibírhatatlannak. …mozgolódás vette kezdetét a sorban, az emberek
helyezkedni kezdtek – közeledett a kenyeres-szekér. Mikor a páralepellel borított lovak megálltak a járda szélén a boltajtó előtt, a milicista odaintett két férfit,
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szólt nekik és ők látható igyekezettel, nagyokat lehelve tenyereikbe, hordani
kezdték a vályogokat a boltba. Ez szerencsés és főleg hasznos feladat volt, mert
azok elsőkként megkapták az adagjukat és máris mehettek haza.
A rend őre intett: kettesével lehetett bemenni a boltba, míg mi lassan araszoltunk az ajtóhoz.
Végre én is odaértem a bejárati ajtóhoz, s már-már csendre intve biztattam
rakoncátlankodó korgó gyomromat, mikor a hórihorgas milicista rám förmedt:
- Te mit keresel itt? Hogy kerültél a sorba? Biztos befurakodtál!
- Nem, nem furakodtam…, nagymama állt itt, én a helyére álltam.
- Még hazudik is a kis taknyos! Na, mars ki a sorból! – s hogy megerősítse
igazát és parancsát, tolt is egyet a vállamon.
Ki kellett állnom. Percekig cövekeltem tanácstalanságomban és nagyon szerencsétlennek éreztem magamat. Sírni szerettem volna, de cseperedő büszkeségem meggátolt.
Végig araszoltam a már nagyon hosszú sor mellett és a végére álltam azzal
a daccal, hogy csak azértis kenyérrel térek haza. Nem volt szerencsém, mert
lehettem vagy tizedik az ajtó előtt, mikor a milicista lehúzta a redőnyt:
- Mehetnek haza, mára nincs több kenyér!
Nagyon fájt és szégyelltem magamat. Két napig nem ettünk kenyeret, édesanyám előhozott néhány szem burgonyát a kamrából, felszeletelte. Kisütötte a
platton – azt ettük.
Dr. Szöllősy Tibor

Már nem érzem a must illatát
Csernobil, 1986. április 26.
Az értelmetlenül elpusztult és megcsonkított áldozatok emlékére
- Ugye, nem emlékszik rám, doktor úr? - fordult felém, mikor ágyához
léptem. - Ne haragudjon, hogy idekérettem, őszintén szólva nem vagyok
rosszul, azaz rosszabbul, mint eddig, de szerettem volna látni, elmondani
valamit. Én vagyok a Keszeg István, a „keszeg” amolyan ragadványnév,
csak azért nem a valódi nevemet mondom, mert így biztosan visszaemlékszik rám: hat éve, karácsonykor baleset ért, a gépkocsi vezetője a helyszínen szörnyethalt, nekem a hátgerincem sérült meg, úgy hoztak be a kórházba. Önt hívták konzultációra, a sebészek azon voltak, hogy műteni kell,
de ön nem ajánlotta, s talán, de nem is talán, hanem határozottan ez volt a
szerencsém, mert lábra álltam, megúsztam műtét nélkül, ezt önnek köszönhetem. Ugye, így már emlékszik rám!
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Igen, így már tényleg emlékeztem. Most már határozottan felidéztem azt a
karácsonyi estét: hosszasan tanakodtunk, én traumatikus vérömlenyt gyanítottam, nem láttam indokoltnak a beavatkozást, napokig magamban hordoztam a
kételyt: vajon nem tévedek-e? Majd, néhány nap elteltével, érezni kezdte
ujjait, megmozdította nagyujját, aztán a többit, s hetek múltán - kezdetben
segítséggel, majd mankókkal - már sétálgatott az osztály folyosóján. Naponta
többször is találkoztunk, hálás tekintettel fogadott és kísért mindannyiszor, s
ha szóba elegyedtünk, azt ismételgette:
„Ugye, doktor úr, az ilyen keszegek, mint én, nem tetszenek a halálnak?”
Hónapok, évek multával, ha valakinek - esetleg egy analóg eset kapcsán felidézzük, úgy említettük, hogy a „keszeg”.
E bevezető nélkül nem ismertem volna meg. Igaz, élve a szent hazugság
mindennapunk gyakorlatában polgárjogot nyert szokásával, rábólintottam
volna. „Ismerem”, majd tapogatózó kérdéseimmel eljutottam volna a lényegig, de ő megelőzött, talán mert időt akart nyerni, vagy nem akarta memóriámat próbára tenni, esetleg félt, hogy arcán kutatva a múltat, meghökkenek
látván elesettségét.
Múmiává aszott lény feküdt az ágyban: kopasz volt, arcbőre fakó, szeme
színtelen, ráncok csokrai csurogtak le homlokáról, ajka kicserepesedett - nem
nagy sikerrel próbálta kiöltögetett nyelvével nedvesíteni -, fejét cérnányi inak
foltozták ziháló mellkasához, ami inkább hasonlított anatómiai preparátumhoz, mint élő-lélegző ember testrészéhez. Látszott, láz gyötörte.
- Mivel segíthetek? - ültem le mellé.
- Nem segítséget kérek, doktor úr, azt már senki nem tudna nekem adni,
csak arra kérem: hallgasson meg. Azt, amit most elmondok, nem meséltem
el senkinek, megkötött a titoktartás törvénye, de érzem, nincs tovább.
Bólintottam, hallgatom, mert őszintén érdekelt, mit akar mondani, mi az a
titok, amiről eddig nem szólhatott.
- A csernobili reaktor robbanása után - októberben -, mint annyi sok száz
embert, engem is beidéztek szabályos katonai behívóval a katonai parancsnokságra. Tudtuk, tudtam, hogy mi céllal, hisz már addig is sok embert vittek oda dolgozni. Lehettünk vagy negyvenen. Nem akarom részletezni, az alezredes beterelt egy szobába minket és mondta a mondanivalóját, hogy baj van, segíteni kell, menni kell Csernobil környékére, ránk, sofőrökre különösen nagy szükség van, de vehetjük úgy is, hogy ez átképzés,
mivel korunknál fogva még katonakötelesek vagyunk. Aki nem érzi magát
egészségesnek, menjen el a poliklinikára, hozzon igazoló orvosi véleményezést, azt nem viszik. Természetes, hogy mindannyian elmentünk a felülvizsgálatra. Én elmondtam kollégájának, mi történt akkor velem, ő
440

megvizsgált, mondta és írta is, hogy nekem nem ajánlatos egy olyan
„kényszermunka”. Vittem is vissza a leletet, mutattam az alezredesnek, de
ő azt mondta, ha a polgári életben tudok dolgozni, ott sem lesz semmi
problémám; úgy látszik, sokaknak sikerült elintézniük az itthon maradást…
Tétovázó kézzel nyúlt az éjjeliszekrény felé, pohár volt rajta, inni akart. Elvettem a poharat, megemeltem fejét, ajkaihoz tettem a poharat, apró kortyokkal ivott, majd visszahanyatlott.
- Köszönöm - próbált, mosolyt erőltetni sápadt arcára.
- A munkahelyükön nem lesz semmi gond, a munkaviszony marad, írjanak
meg egy megbízó igazolást, azzal kiadják feleségüknek a bérüket havonként. Ott teljes ellátást kapnak, reggel jelentkezzenek, megkapják az uniformist - bocsátott haza a tiszt.
- Másnap reggel kiosztották a katonaruhákat, azaz a váll-lapomon egy csillag volt, én tartalékos alhadnagy voltam, majd ki-ki kis cókmókjával kivonult az állomásra. A következő nap reggelén érkeztünk meg állandó tartózkodási helyünkre, Csernobiltól harminc kilométerre. Amolyan laktanyaszerűségbe szállásoltak el bennünket. Ott tényleges katonák is voltak,
örültek nekünk, amikor megérkeztünk, ugyanis őket váltottuk fel. El is vonultak hamarosan, de a tisztek maradtak - látszott rajtuk, hogy ők is inkább
mennének… Elszállásoltuk magunkat: mi az iskolában kaptunk helyet, a
tisztek maradtak a kolhozirodában. Sodronyos ágyak voltak az iskola termeiben, azokon matracok, kaptunk két pokrócot, egy kispárnát. Úgy fél
óra múltán kivezényeltek bennünket az udvarra.
- Maguk most tényleges szolgálatot teljesítenek - szólt hozzánk egy őrnagy. És ehhez tartsák magukat, itt minden parancsszóra történik. Én vagyok - bemutatkozott - a politikai osztály főnöke, - a mellette állókra mutatva - bemutatta a többi tisztet és tisztest. Ez, ahol maguk öt hónapig fognak szolgálni, a második zóna. Itt a radiáció nem veszélyes, alig van a
megengedett szint fölött, de ott - kezével jobb felé intett - van a falu végén
a veszélyzóna - sorompó jelzi -, onnan befelé már tilos menni, ott magasabb a sugárzás. Onnan harminc kilométerre van a reaktor, oda fognak
bemenni a kocsikkal és fogják kifuvarozni a törmelékeket, vinni meg éppen, amit kellesz: cementet, téglát, vasat stb. A sorompónál mindenki felteszi a kiadott szájmaszkot és csak akkor veszi le, ha visszajött, ott lesz a
sorompó mellet egy láda, abba fogják beledobni. A kocsik lemezekkel
vannak védve, kiszállni a kocsiból nem szabad. Az étkezde arra van, mutatott egy nagy sátorra, úgy 200 méterre az iskola mögött. Kérdés van?
Senki nem kérdezett. Vezényszóra bevonultunk az étkezdébe, majd szerény
vacsora után lefeküdtünk.
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- Doktor úr, nem untatom? - nézett rám.
- Nem, nem, csak meséljen - válaszoltam, mert én is voltam ott, élénken
láttam a képet és eszembe jutott, én is a második zónában voltam egy hónapig. Mi is egy iskolában voltunk elszállásolva, a kert végében húzódott a
harminc kilométert övező drótkerítés. Nem tudtam megérteni: a kerítés innenső oldalán járhattunk-kelhettünk, de egy méternyire már életveszélyes
volt, katonák és rendőrök vigyáztak a sávra. A gyakori szelet azonban nem
tudta senki megregulázni, az feltartóztathatatlanul fújt Csernobil felől…
Az senkit nem érdekelt.
- Másnap reggel felsorakoztunk az udvaron, névsorolvasás volt, majd
megparancsolták a megnevezetteknek, hogy menjenek a kolhoz motorparkjába, onnan indulnak. Rám másnap került sor. Ismert típusú tízkerekes
katonakocsira ültettek, a kabin pléhlemezekkel volt körül szegezve, az ablakon egy 20 cm-nyi vízszintes nyílás kihagyva, amin keresztül láttam az
utat. Felsorakoztuk a sorompó előtt - tíz kocsi volt - fegyveres őrök néztek
be minden kabinba, kiosztották a védőmaszkokat: négyréteges géz volt,
felkötöttem a füleim mögé, majd kiadták a parancsot, hogy öt percig 60-as
sebességgel, majd 80-nal menjünk.
Újra kért vizet, megitattam, pihent, hallgatott egy darabig, majd folytatta.
- Mikor már bent jártunk a zónában, akkor fogott el először a félelem, és
tudja, doktor úr, mitől ijedtem meg? A csendtől, a mozdulatlanságtól. Tudja, én gépkocsivezető vagyok, mióta csak dolgozom, megszoktam a motor
zúgását, s mellette meg tudok különböztetni minden más zajt, ami a kocsin
kívül van. Ott viszont nem volt semmi. Amennyire láttam a résen, apró
falvakon mentünk keresztül, sehol semmi jele az életnek, semmi mozgás,
az udvarokon, az utcákon sehol senki, pedig nappal volt. Ez az, amit nem
tudtam sehogy megszokni, míg ott voltam.
- Pihenjen egy kicsit - szóltam a leülepedett csendben. - Majd folytatja.
- Nem, nem akarok pihenni - mondta -, de nem is azt akarom elmondani,
hogy másnaponként kellett mennem, hogy hova vittük a törmelékeket,
nem ezt akartam elmondani.
- Hanem?
- Azt, hogy milyen borzasztó érzés volt a szorongás. Mindig azt hittem,
hogy félek, néhány nap múlva rájöttem, hogy ez nem félelem, hanem valami egész szokatlan érzés, órákig nem szóltunk egymáshoz, nem néztünk
egymásra, mindenki magával volt elfoglalva, pedig nem csinált semmit, az
volt az érzésem, hogy pisilni is félnek kimenni az udvarra. Össze voltunk
zárva, régi ismerősök, még rokonok is, de kerültük egymást, tartottunk
attól, hogy a másik esetleg kérdez valamit. Olyan volt ez, mintha mindegyikünk magával hozott volna a zónából egy-egy rakomány síri csendet.
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Néhány napra rá - érkezésünk napjától - az egyiket elvitték: éjszaka görcsei voltak, elvesztette az eszméletét. „Biztos alkoholista volt” - mondta
kérdésünkre a tisztiorvos, mikor érdeklődtünk társunk hogyléte felől. Mert
minden kiszállás után megmérték lázunkat, a vérnyomásunkat. Eleinte
még panaszkodtunk, hogy nem tudunk aludni, mert tényleg kínzó volt az
álmatlanság, de azt mondták, hogy ez azért van, mert szokatlan a környezet, majd elmúlik.
A tiszt, aki minket fogadott, három-négy naponként este amolyan politfoglalkozást vezetett, azt mondta, hogy nagy dolgot csinálunk, hogy ezt a nép
soha nem felejti el, hogy hősök vagyunk, hogy ne féljünk semmitől, hogy ő a
kezdet óta itt van, és nincsen semmi baja. Mikor valaki rákérdezett, hogy
milyen is itt a radiáció, mindig azt válaszolta, hogy alig több a megengedettnél. Hogy aztán mennyi a megengedett, azt sosem tudtuk meg.
Csak az a szorongás ne lett volna, ami három hétre rá olyan honvággyá
lett, hogy azt hittem, megőrülök. Arra gondoltam, megszököm, lesz, ami lesz.
Mikor éjszakánként nyitott szemekkel feküdtem, mindig otthon voltam. Higygye el, doktor úr, láttam a feleségemet, gyermekeimet, hallottam a hangjukat,
még a kutyám ugatását is, éreztem a must illatát a pincénkben.
Lassan beesteledett, az utcai lámpák beküldték fényüket a szobába, nyúltam az éjjeli lámpa felé, fel akartam kapcsolni.
- Ne, kérem, ne kapcsolja fel - mondta halkan.
- November hatodikán reggel szokás szerint felsorakoztunk az udvaron.
Jött az őrnagy és kísérete.
- Elvtársak, barátaim! - kezdte, mi felkaptuk fejünket, valahogy szokatlan
volt egész tartása. - Holnap nagy ünnep lesz, hisz ezt tudják önök is. Ezt a
nagy napot méltóan kell megünnepelni, hadd tudja meg a világ, mi azok
vagyunk, akik nem hátrálnak meg a nehézségek előtt, mi eddig is legyőztük a természetet, ezután is így lesz. Kitűzzük a zászlónkat Csernobil romjaira, hadd hirdesse legyőzhetetlenségünket. Ez a megtiszteltetés nekünk
jutott. Az, aki vállalja ezt a nemes cselekedetet, lépjen egy lépést előre!
Majd némi hallgatás után, hozzátette:
- Mi katonák vagyunk, ezt meg is lehetne parancsolni, de én tudom, hogy
van önök között hazáját szerető ember. Aki vállalkozik, az tíz nap szabadságot kap. De ha önként senki sem akar, akkor megparancsolom, de akkor
nincs szabadság.
Rám zúdult a lágyan diskuráló must illata, hallottam a földre pottyanó diók
zörrenését, láttam a fiaim dióhéjtól fekete tenyerét, fülembe szállt feleségem
vacsorára hívó szava. Előléptem a sorból.
- Derék dolog - lépett közelebb a tiszt -, maga egy igazi hazafi. Mindenki
oszolj! - szólt, engem betessékelt a kolhozirodába, ott megkaptam a részle443

tes eligazítást. Máig sem tudom megmagyarázni magamnak, de akkor éjszaka úgy aludtam, mint a bunda. Másnap reggel két kocsival mentünk ki,
az egyikben én a zászlóval, a másikban az őrnagy. A romos reaktor melletti épületekre kellett a zászlót felvinni egy tűzoltó létrán, ami a falba volt
erősítve, és a tetőn a kéménybe tenni. Kiléptem a kocsi fülkéjéből, a zászlót a derekamra erősített öv mögé tűztem és futottam a létráig, gyorsan
felkapaszkodtam. Kikaptam a zászlót a hátam mögül és rúdjával beeresztettem a kéménybe, s már fordultam is vissza. Nem tudom, mennyi ideig
tarthatott az egész, de nagyon lihegtem, nem volt levegőm, a számon sem
volt maszk, mikor beültem a kocsiba. Az udvaron vártak társaim, csak
néztek rám, nem kérdezlek, semmit.
- Derék ember maga, így kell ezt csinálni! - szólt inkább a társaim felé az
őrnagy, mint nekem. Maga olyan sovány - mondta nevetve -, mint egy keszeg, kikerülik még a sugarak is.
Másnap jöttem haza, útközben már rosszul éreztem magamat, itthon is, de
nem szóltam senkinek, még a feleségemnek sem.
Tíz nap elteltével elmentem a katonai parancsnokságára, panaszkodtam,
hogy nem érzem jól magamat, azt mondták, hogy menjek vissza, ott majd
kivizsgálnak. Megérkezésem másnapján elvesztettem az eszméletemet, beszállítottak a kórházba. Többen voltunk egy teremben, mindnek ugyanazok
voltak a panaszai. Ott hallottam, hogy az őrnagyot büntetésből áthelyezték
valahová, mert apolitikus volt a viselkedése: rosszul szervezte meg a zászló
kitűzését, az beesett a kéménybe.
Hetekig rosszul voltam, rengeteg injekciót, vérátömlesztést kaptam, mikor
úgy-ahogy megerősödtem, hazajöhettem, de itthon napról napra hagyott el az
erőm.
- Tudja, mi a betegsége?
- Tudom. Azt is tudom, hogy nem sok maradt hátra, ezért is akartam elmondani, és mintha enyhült volna is a szorongássom. Csak valahogy nem
érzem a must illatát, és olyan csend van körülöttem.
Felálltam, nem tudtam vigasztalni, mert éreztem, hogy visszautasította volna.
- Viszontlátásra!
- Ó, nem, doktor úr, köszönöm, nyugodalmas jó éjszakát…
…Öt nap múltával eltemették…
Csernobili tények:

Az akkori szovjet vezetőség napokig titkolta a katasztrófa tényét. Megrendezték a május 1-jén kezdődő Béke kerékpáros-versenyt, ami Kijevben startolt (a
nyugati versenyzők lemondták). 180 tonna radioaktív fűtőanyag „dolgozik” a
romok alatt. A robbanáskor 100 millió curie radioaktív szennyeződés került a
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környezetbe, ami kb. 10 millió embert veszélyeztet/tetett Oroszország, Fehéroroszország és Ukrajna területein. Az egészségügyi világszervezet adatai
szerint 4,9 millió lakos kapott egészségre káros szennyeződést, ebből 3,3
milliót tartanak számon kimutatható egészségkárosodással (55.100 gyermeket). Kb. 10.000 ember vesztette életét 10 év alatt a katasztrófa következményében. l7-szeresére nőt a daganatos megbetegedések száma, megduplázódott
a gyermekhalandóság, 70%-kal nőtt a halandóság a 40-50 évesek között, a
mentési és a következmények felszámolásában részt vett 750 ezer emberből
több mint 7 ezer invalidus lett.
A talajvizekbe került/kerülő szennyeződés ellenőrizhetetlen, a négyes
blokk felé emelt szarkofág repedezik, „pöfög”, összeomlással fenyeget.
A több mint 200.000 kitelepítettből több ezren - a tiltás ellenére - visszatértek a szennyezett, életveszélyes zónába.
Az állam évente a GDP 15%-át költi a katasztrófa következményeinek felszámolására.
A statisztikai adatok - néhány kivétellel - nem pontosak, nem tükrözik híven a tényeket…
A szerző részt vett a mentési munkálatokban.
Dr. Szöllősy Tibor

Családi titok
A titok melyet nagymamám betegen mesélt el anyukámnak és három
testvérének nagyon megrázta őket. A család összetartását pedig még jobban
megerősítette. - Nem akarok úgy elmenni ebből a világból, hogy ne tudjátok
az igazat. - mondta és mélyet sóhajtott, - kérlek benneteket, hogy ne ítéljétek
el apátok viselkedését, hiszen én megbocsájtottam neki. Ő volt életem első és
utolsó szerelme. Ez a titok haláláig kettőnk titka volt. Hosszú évek óta
egyedül cipelem, itt az ideje, hogy elmeséljem nektek. Nagyon fiatalon ismerkedtünk meg. Én egy szegény család hatodik gyermeke voltam. Ő pedig
egy nagyon gazdag család sarja. Mindkét család részéről ellenezték a kapcsolatunkat. Ráadásul a korkülönbség is tíz év volt köztünk.
Mint tudjátok mérnök volt, s én csak egy szép parasztlány kevés iskolával.
Nagy szerelem volt a mienk. A szüleink tiltása ellenére is összeházasodtunk.
Nagyszüleinél laktunk, egy különálló szoba konyhában, ők nagyon szerették
egyszem fiú unokájukat. Dolgoztunk spóroltunk saját házra, mert apátok
büszke ember volt és be akarta bizonyítani a szüleinek, hogy meg tudunk állni
a saját lábunkon. Közösen műveltük a hatalmas kertet, ahol megtermeltünk
szinte mindent, amire szükségünk volt. Állatokat tartottunk, sokat dolgoztunk.
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Boldogok voltunk mikor megtudtuk, hogy egy angyalka minket választott
szüleinek. Hamarosan megszülettél te Katóka. Mindkét családban te voltál az
első unoka. Az én családom és apátok nagyszülei nagyon szerettek. Utána
gyors egymásutánba jöttetek a világra. Sári után Juliska is minket választott
szüleinek. Hatodik házassági évfordulónkra már három gyermekes család
voltunk. Akkor látogattak meg bennünket egy vasárnap délután apátok szülei
és közölték velünk, hogy akárhány gyermekünk is lesz, ne számítsunk még
véletlenül sem arra, hogy egy szegény parasztlánynak bármit is adnak a vagyonból. A húgáé Boriskáé lesz minden. Az én büszke férjem megköszönte a
látogatást és közölte velük, hogy nem tart igényt semmire, mert ő el tudja
látni a családját. Persze nem volt az olyan egyszerű, mint hittük. Bíztunk
egymásban, hittünk szerelmünk erejében. Nehéz volt három kicsivel. Szerencsénkre a szüleim, testvéreim és dédiék besegítettek. Katóka öt, Sári három,
Juliska kétéves volt, amikor apátokat kiküldetésre küldték egy vidéki gyárba.
Vegyes érzelmekkel fogadtam a hírt, apátok próbált vigasztalni. Csak egy
hónap és újra itthon leszek! - gondolj arra, hogy sokkal több pénzt tudunk
félretenni a házra! Nehéz szívvel engedtem útjára.
Belegondolni is rossz volt, egy hónapig egyedül a három kicsivel. Tudtam,
hogy nagyon kell a pénz a saját házra. Nehezen telt az idő, de végre megérkezett! Csodás estéket éltünk meg, zene volt nekünk vidám kacagásotok. Sok
pénzt hozott a kiküldetésből. Ami egyre gyakoribbá vált. Hol egy, hol két hét
és egyre sűrűbben egy egész hónap. A munkahelye is jól járt és mi szépen
gyarapodtunk. Több mint egy évig ment ez így. Már egy kis házra valót sikerült félre tenni. Nagyon szenvedtem a hiányától. Ráadásul kezdet furcsán
viselkedni. A szerelmi életünk is teljesen megváltozott. Azt hittem, hogy valami kórság bujkál benne. Egyszer nem érkezett haza a megbeszélt időben, a
gyárból jött egy munkatársa és közölte velem, hogy telefonált, közbejött valami még maradnia kell. Ne idegeskedjek, hamarosan jönni fog. Egész éjjel
nem aludtam, valaminek történnie kellett, hogy ennyire megváltozott. Csak
arra tudtam gondolni, hogy beteg és nem meri elmondani. Ami történt arra a
legrosszabb rémálmaimban sem mertem volna gondolni. Úgy jött haza, hogy
szinte rá sem lehetett ismerni. Egy meggyötört megfáradt ember borult sírva a
nyakamba. Szeretettel ölelt magához miközben potyogtak a könnyei megállíthatatlanul férfiember létére. Alig vártam, hogy elaludjatok, és végre megtudjam mi történt. Mélyen a szemembe nézett azzal a csodálatos kék szemével. -Bocsáss meg nekem kérlek! Nagyot vétettem ellened a szerelmünk a
családunk ellen! Mondjad már Jani! Mi történt? Tudod kedvesem az első
kiküldetéskor megismerkedtem a gyárban Franciskával, a titkárnővel. Nagyon
csinos fiatal és csábító volt. Egyre közelebb kerültünk egymáshoz, munka
után esténként sokat beszélgettünk. Elmesélte, hogy árvaházban nevelkedett.
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A szülei kétéves korában meghaltak a nagyszülei pedig nem vállalták. Nincs
neki senkije azon a nénin kívül, aki kedvesen befogadta az egyik szobájába
egy kis segítségért és kevéske pénzért. A titkárnői állást is ő szerezte neki.
Igyekszik megfelelni, közben tanul. Szeretne szép családi életet élni és megtudni mit jelent a szeretni és szeretve lenni. - Én meséltem neki magunkról a
szerelmünkről, a csodálatos gyerekeinkről, a családomról, akik kitagadtak, a
bizonyítási vágyról, hogy meg tudom a családomnak teremteni az otthont és
mindazt, amire szükségük lesz. Egy munkatárs szülinapi buliján, kicsit többet
ittunk a kelleténél és hazakísértem. Bár ne tettem volna! Az alkohol, a vágy, a
csábítás, minden összejött és nem tudtam tiszta fejjel gondolkodni. Megtörtént az, aminek nem szabadott volna. Kínzott a lelkiismeret, Franciska meg
szárnyalt a boldogságtól, mert mint kiderült szerelmes volt belém. Hiába
mondtam neki, hogy szeretlek titeket és a világ semennyi kincséért sem hagynálak el benneteket! Pillanatnyi eltévelygés volt részemről, nem hitt nekem.
Úgy éreztem, hogy rám szakadt az ég, mikor közölte velem, hogy állapotos.
Nem tudtam mitévő legyek? Ő mindenképpen meg akarta tartani a gyermeket, semmi módon nem lehetett erről lebeszélni. Képzeld el a vergődésemet! nem tudtam mikor és hogyan mondjam el neked? Hiszen meggyaláztam a
szerelmünket! A terhességet jól viselte és biztos volt abban, hogy lemondok
rólatok. Megbeszéltem vele, hogy az apaságot vállalom és gondoskodni fogok
a gyermekünkről, de nem fogok elválni tőled! Kínlódások voltak a kiküldetés
napjai, állandóan zaklatott fenyegetett, hogy megkeres téged és mindent elmond. Rettegtem már a találkozások gondolatától is. Elmentem vele a vizsgálatokra, ahol mindig minden rendben volt. Szülés napján ott voltam a kórházban. Egy gyönyörű kisfiúnak adott életet, aki a János nevet kapta utánam.
Képzeld el milyen nehéz volt utána hazajönni hozzátok? Kínok kínját éltem
meg mikor a gyerekekkel játszottunk, nem mertem a szemedbe nézni, szégyelltem mindazt, amit elkövettem ellenetek. Fogalmam se volt arról, hogy
mi lesz ezután? Franciska üldözött, zsarolt, mindent bevetett, hogy döntésre
kényszerítsen. Egyik este határozottan elmondtam neki, hogy nem félek, vállalom, amit tettem és elmondom neked. A gyermek az enyém! -, de feleségül
sosem veszem, mert van feleségem, akit szeretek! Másnap indultam volna
haza, délután elmentem megnézni Janikát és felajánlottam, hogy vigyázok, rá
menjen el vásárolni vagy sétálni, kapcsolódjon ki egy kicsit egyedül, vagy a
házi nénivel. Azt mondta, hogy inkább egyedül lenne. Felmegy a kilátótoronyba az a kedvenc helye, rég nem járt ott mivel pocakosan nem merte be
vállalni a sok lépcsőt, amik elég rozogák, vigyázva kell lépkedni. Nagyon jól
elvoltunk Janikával, csodás kis srác a szívem mélyén boldog voltam, hogy a
lányok után fiam született. Este megfürdettem megettem és azon gondolkodtam, mi lesz, hogy fogom ezt elrendezni, mert így nem mehet tovább sem
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titkolózás, sem Franciska fenyegetései. Késő éjjel volt már, és nem jött haza.
Egyre idegesebb lettem és biztos voltam abban, hogy bosszantani akar. Éjfél
után a rendőrség kopogott az ajtón, szegény házi néni azt sem tudta hol van.
A rendőrök közölték, hogy halálos baleset történt. Franciska valószínűleg
rosszul lépett és lezuhant a kilátó lépcsőjén. Uramisten! Mi lesz a picivel!
Kiáltott fel! Én is kiabáltam, - nem hiszem el, hogy meghalt! Másnap intézni
kellett a hivatalos dolgokat és a temetést. Az őrület határán voltam, mit csináljak? Mi lesz a kisfiammal? A gyár hozzájárult a költségekhez és nagyon
szép búcsúztatót szerveztünk neki. Nem értettem az égieket miért vették el
egy pici gyermektől az édesanyját! Mivel az apaságot vállaltam a gyermek az
én nevemet viseli nem volt akadály Janika elhelyezésével. A kórházban marad addig, míg érte nem megyek. Már három hónapos és egy tündéri baba!
Mariska néni jár, be hozzá ő nagyon szereti. Ezért kellett olyan sokáig távol
lennem. Nagyon szeretlek, és sohasem hagynálak el benneteket! Kérlek, bocsáss meg nekem! Egy életen át fog gyötörni a bűntudat ezért a félrelépésért! Kérlek, segíts! Találjunk megoldást! Nem hagyhatom, hogy a kisfiam is
árvaházban nőjön fel, mint az édesanyja! - Képzeljétek el mit éreztem miután
ezeket elmesélte? Nem tudtam, hogy gyűlöljem? Sajnáljam? Elküldjem vagy
marasztaljam? Csak néztem az esdeklő szemeit a meggyötört és összetört
embert, aki az én három gyermekem édesapja. Aki a szerelmünkért lemondott
a családjáról, a vagyonáról és vállalta a küzdelmes életet. Magamhoz öleltem
és azt mondtam, hogy találunk megoldást, mert a gyermek nem tehet semmiről, ne büntessük azzal, hogy szerető család nélkül árván nőjön fel. Hálásan
nézett rám könnyekkel teli szemekkel. Egész éjjel gondolkodtam és találtam
megoldást. Mivel a szakmában jó híre volt, több gyár is hívta munkatársnak.
A legutóbbit a nagy távolság miatt utasította vissza. Az ország másik végében
lévő kisváros most menedéket nyújthat nekünk, oda kell költöznünk a kisfiúval, a lányoknak majd valahogy megmagyarázzuk, hogy született egy öcsikéjük még elég kicsik ahhoz, hogy elfogadják kérdések nélkül. Ez részletkérdés.
A család és a falu szája miatt kell elmenni minél messzebbre. Majd egy év
múlva fogják meglátogatni őket négy gyerekkel. A gyár egy három szobás
komfortos lakást is ígért az autó mellé. Reggel előálltam a tervemmel apátok
elé, aki alig vonszolta magát. A szemében boldog csillogással kérdezte - itt
hagynál mindent azért, hogy a kisfiút fel tudjuk nevelni? Nincs még egy ilyen
asszony a földön, mint te! Olyan szorosan öleltük egymást, mint két eggyé
nőtt fa. A család az első a gyerekeknek nem szabad szenvedni a szüleik által
elkövetett hibákért! Nagyon gyorsan elrendeztünk mindent. A családom és a
dédiék is megértették, hogy kihagyhatatlan lehetőséget kaptunk a sorstól.
Amit kár lenne veszni, hagyni, mert apátok sokra viheti még. A készülődés
napjai alatt sokat beszéltünk arról, hogy nemsokára testvéretek lesz. 448

Kórusban kértétek, hogy fiú legyen! Mint a szomszéd Áginak, aki azzal dicsekszik, ha Gyuri testvére nagyobb lesz meg fogja védeni, ha bántják. Örömmel mondtuk nektek, hogy reméljük, fiú testvéretek lesz. Mindennap
megkérdeztétek, hogy mikor jön az öcsike. A beköltözés gyorsan és simán
ment, minden elő volt készítve. Csodás házat kaptunk nagy udvarral, kerttel
és udvari játékokkal. Mindenre gondoltak a gyárban. Lelkileg nehéz volt a
családtól elválni és a régi életünket ott hagyni. Hála az égnek - hamar megszoktátok a nagy házat élveztétek a külön szobát és a játszótársakat. Julcsi
boldog volt, hogy ő is heverőn alszik, mert a kiságya kell a kistesónak, aki
hamarosan megérkezik. A munkatársaknak azt mondtuk a kisfiunk beteg, két
hét múlva mehetünk érte a kórházba. Az új ismerősők vigyáztak rátok és mi
elindultunk, hogy haza hozzuk családunk új tagját, a pici fiúnkat. Téged drága
Janikám! A dolgok hivatalos részét apád intézte. Mint kiderült Franciska teljes neve Kovács Katalin Franciska az enyém meg Kovács Katalin. A Keresztlevélen már az én adataim szerepeltek. Hosszú volt az út, végig beszéltünk
sok mindent. Akkor ígértette meg apátok velem, hogy nem fogjuk elmondani
nem akart csalódást okozni nektek, akik annyira szerettétek és tiszteltétek.
Legyen a mi titkunk addig, amíg ő él. Amikor megláttalak édes kisfiam! –
sírva öleltelek magamhoz, szívemet mérhetetlen szeretet érzése járta át. Nagy
volt a boldogság mikor hazahoztunk. Imádtak a lányok, nagyon jó dolgod volt
Janikám! A szüleimnek és a dédiéknek havonta levelet küldtem. Úgy tudták,
hogy állapotos vagyok. Apátokból egy év alatt igazgató lett ezzel még jobb
körülményeket tudtunk nektek biztosítani. Megvettük a gyártól a házat és
építettünk hozzá nektek szobákat. De ezeket tudjátok erre emlékeztek. Persze
anya, hisz ott nőttünk fel! Janika egy éves volt, amikor elmentünk látogatóba
a családunkhoz. Előtte vettünk egy kis buszt, hogy kényelmesen tudjunk
utazni és nyaralni, menni. Apátok kíváncsi volt arra, hogy mit fognak szólni a
szülei és testvére, ha megáll a kapujuk előtt. Nem ment be kihívta őket és
szép sorban bemutatott benneteket. A mamátok végig nézett rajtatok és azt
mondta hiába van ennyi porontyod megmondtuk, hogy innen semmit sem
kapsz! - Ó anyám! Megvan nekünk mindenünk! Csak akartam, hogy lásd
őket! Az apja csak bólogatta a fejét. A nagyiék és dédiék nem győztek szeretni benneteket, boldogok és büszkék voltak ránk és rátok. Dédiék igazgató
urazták apátokat. Mi mindig is tudtuk, hogy titeket a sors egymásnak teremtett! Gyönyörű gyerekek! Saját családi ház, autó, jó állás, négy gyerek mellett
hamarosan meglesz Katókának is a tanítói oklevele! Csodálatos dolgokat
csináltatok! Üljetek le, komoly beszédünk van veletek! Mint látjátok megöregedtünk, hamarosan véget ér a földi létünk. Végrendelkeztünk, mindent rátok
hagyunk, ezt a házat, a kis pénzünket és azokat a földeket is, amit most a szüleid és a testvéredék használnak. Ne szóljatok semmit! Így döntöttünk és
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kész! Boriskának ott lesz majd a szüleid hagyatéka, amiből kitagadtak. Bebizonyítottátok, hogy a szerelmetek erős kötelék ahhoz, hogy legyőzzétek az
akadályokat. Jó helyre kerül majd életünk munkája. Tudtok majd dédunokáinknak segíteni a nagybetűs élet elkezdésében. Reméljük, hogy Janika is
édesapa lesz majd és az ő fia tovább tudja vinni a nevünket! A bejelentés
váratlanul ért minket, kettős érzés volt bennünk. Az elmúlás gondolata és
persze ott legbelül öröm és tisztelet. A látogatásunk után nemsokára átköltöztek az égiek világába. Azt mondták, hogy gombamérgezés volt az oka. A
hagyatéki eljáráson nagyot nézett mindenki és nem is hagyták szó nélkül.
Eladtunk mindent, ahogy kérték. A pénzüket megőriztük, és mind a négyen
egyformán megkaptátok mikor házasságot kötöttetek. Utána csak a szülei
temetésére mentünk el. Nagyon jó és szép életünk volt. Ti pedig annyi örömöt-napfényt hoztatok, hogy fürödtünk benne. Soha nem beszéltünk fiunk
születéséről. Apátok haláláig szeretett, tisztelt és hálás volt. Janikám! - az
édesanyád sírjához minden évben a szülinapod környékén elmentünk, és
megköszöntük neki a fiunkat. Leírtam hol találod meg, ha el szeretnél menni.
Ezt mindenképpen el kellett mondanom, nem akartam magammal vinni a
sírba. Jogotok van megtudni az igazságot. Szeretitek egymást és minket is
annyira, hogy ez nem változtat meg semmit. - Tudjátok! - sokszor elgondolkoztam azon, hogy ha nem szerettem volna annyira és nem bocsátottam volna
meg, mi lett volna velünk? A szerelem, a szeretet egy hihetetlen erő, amivel le
tudsz dönteni hidakat és szárnyakat ad, hogy repülhess. Vagy éppen a mélybe
taszít, sebez, fájdalmat okoz, mindkettőt megéltem. Anyuék először döbbenten hallgattak. Aztán jöttek a kérdések, hogy bírtátok ezt így végig csinálni?
Soha nem meséltetek nekünk az apai nagyszülők gonoszságáról? Boris néni
haragjáról? Nincs emléketek róluk, nem akartuk, hogy ismeretlenül haragudjatok rájuk. Jani csak hallgatott, aztán megölelte, a kezeit csókolgatta. köszönöm édesanyám! Te vagy a világ legcsodálatosabb édesanyja! - Ti pedig a
világ legjobb gyerekei vagytok! Annyi örömöt és fényt hoztatok az életünkbe,
hogy lubickoltunk benne apátokkal! Megrázó volt végighallgatni édesanyjuk
ötven éve őrzött, titkát. Csodálták szüleiket, akik példát mutattak az igaz szerelem varázserejéről.
T. Bernát Panni
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Sírhant
Csak állok és könnyezem. Egy oly’ ismerős, ám mégis ismeretlen miatt. Nem
tudom miért, de könnyezem.
1925-ben megszületett egy Dél-Nyugat magyarországi, határ menti kis faluban nagyanyám, Terike. Apjának ő már sokadik gyereke volt. Talán az utolsó.
Fiút akart, hogy majd felnőve segítsen a nadrágszíjnyi parcellában, de Terike
sajnos lány lett. Nagy szegénységben felcserepedett, aztán apja megállapodott
egy másik szegény emberrel és gyerekeiket összeadták. 1943-ben volt a lakodalom, de a nagy háború miatt alig volt vendég és köztük is csak néha volt
egy-egy férfi. Mindenkit vittek a frontra: kit katonaként, kit munkaszolgálatosként. Nagyapám a lakodalma után két héttel kapta meg a behívóparancsot.
Nem volt mit tennie: mennie kellett. Alig egy hónap után már a fronton volt,
egy harckocsiban szolgált. Hivatalosan lőszeres volt, de mivel a kocsi többet
állt, mint ment és lőszer sem sokszor volt rajta, ezért inkább a többiek
csicskája volt. Bár alig voltak kiképezve, mégis csatába küldték őket a túlerőben lévő szovjetek ellen. Ezt akkor mondta el, amikor egyszer hazaengedték,
mivel megszületett a fia: az én apám.
Nagyanyám szerint megölelgette az újszülött fiát, aztán elment inni a cimboráival. Hozzá alig szólt. Másnap mennie kellett vissza a frontra. Aztán
semmi hír sem jött róla sokáig. Nagyon sokáig. Egyszer csak levelet hozott a
postás, hogy meghalt a fronton. Akkor már a szovjetek voltak itt, így nem
lehetett tudni, hogy mikor és hol halt meg. A levélben csupán annyi volt,
hogy meghalt. Apám ekkor volt 4 hónapos. A levél már nincs meg, mert
nagyanyám pár év múlva összetépte. Nem akarta, hogy a cseperedő fia megtalálja.
Nagyanyám mindig is beteges volt, így nem tudott sokat dolgozni. Jobbára
a hadiözvegyi nyugdíjából tengődött. Nagyanyám nekem soha nem mesélt
nagyapámról. Amikor kérdezgettem mindig csak annyit mondott, hogy nagyapámat elvitte a Nagy Háború, és többet ne kérdezzek felőle, mert soha nem
mondhat többet róla. Hogy büntetéstől félt, vagy a feltoluló emlékeitől, azt
nem tudtam. Még egy fényképe sem volt a nagyapámról. Néha hallottam,
ahogy álmában szólongatta őt, de ébren ezt mindig letagadta. Nekünk váltig
azt állította, hogy ő már réges-régen elfelejtette az urát, az én nagyapámat.
Eltelt majd’ 50 év. Már a rendszerváltás után voltunk, talán ’91-ben vagy
’92-ben. Nagyanyám öreg volt és beesett arcú. Az ura halála után soha nem
volt senkije; olyan magának való öregasszony lett belőle. Velünk élt kisded
korom óta, mert soha nem volt elég pénze egy önálló kis lyukra. Egyszer csak
hivatalos levelet hozott a postás. Valami hadtörténelmi kutatóintézettől, vagy
451

kitől. A levél szerint valószínűleg megtalálták nagyapám sírját! Így, 47 évvel
a halála után meglett a sírja. A péceli temetőben nyugszik, de az információ
nem biztos. Mindenesetre ott nyugszik egy Tamás Ferenc honvéd, aki harckocsizóként szolgált és hősi halált halt.
Szombat reggel utaztunk Pécelre. Nem volt könnyű az út! Apám, aki soha
nem sírt, folytonosan a könnyeit törölgette. Ahogy közeledett a kocsi a temetőhöz, egyre nehezebben lélegzett. A temető bejáratánál megállva már a kocsiból is alig tudott kiszállni, az összes ereje elhagyta. A temető előtt vettünk
egy csokrot és kerestük a sírok között a „Tamás Ferenc honvéd” nevet. Nem
találtuk. Jött az ott lakó temetőgondnok. Tőle kértünk tanácsot, hogy hol lehetnek elhantolva a világháború magyar halottai.
A temető alsó szélén volt a sírhant. A gondnok hölgy szerint úgy tízen
fekhetnek benne. A harcok idején ő még 10 éves volt, így alig emlékszik. Az
apja volt a sírásó. Nagy csata volt. Sokszoros túlerőben voltak az oroszok,
sorra lőtték ki a magyar harckocsikat. Még a találat előtt kiugorhattak nagyapámék a mozgásképtelenné tett harckocsijukból, mivel mindannyiukat egyetlen géppisztolysorozat vitte el. Szinte mindannyian fejlövést kaptak. Tíz fiatal
magyar baka volt ott eltemetve. Mivel akkor régen már nem volt egy koporsónyi fa sem, ezért csak sátorlapba csavarták és gyorsan egymás hegyénhátán elásták őket; nehogy a győztes oroszok észrevegyék a magyar sírásókat,
mert rájuk is szerettek lövöldözni, csak úgy kedvtelésből.
A sírhanton ott állt a fejfa: itt nyugszik 10 magyar honvéd, aztán a nevek.
Köztük nagyapámé. A sírhant olyan 3-4 embernyi hosszú volt. A gondnok
hölgy szerint akkoriban így gyorsabban tudtak temetni. Apja, a sírásó a front
elvonulta után elővette a magyar bakákról titokban lelopott dögcédulákat és ő
véste fel a neveiket a fejfára. Aztán pár év múlva ácsoltak nekik egy tisztességes fejfát, rajtuk a halottak szépen vésett neveivel. Akkor már nem lehettek
hősök, mivel már a kommunisták voltak hatalmon és nem illett beszélni a
magyar hadsereg háborús halottairól. Pár méterrel odébb a sírhanton volt egy
másik fejfa, ott is rajta volt nagyapám neve.
Csak álltam és könnyeztem. Egy oly’ ismerős, ám mégis ismeretlen miatt.
A nagyapám miatt, akit soha nem ismerhettem. Nem tudom miért, de könynyeztem.
Apám megsimogatta mindkét fejfát, hátha alatta nyugszik a soha nem ismert apja, az én nagyapám. Nagyanyám nem jött el. Nem akart. Mikor majd’
egy fél év elteltével újra mentünk, akkor sem akart eljönni az ura feltételezett
sírjához. Soha nem ment el Pécelre, a temetőbe. Véglegesen egy megkeseredett öregasszony lett.
Pár év múlva halottak napján mentünk el megint a sírhoz. Kerestük a jellegzetesen hosszú, furcsa sírhantot, de sehol sem találtuk. Az ott kapirgáló
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öregasszonyok szerint alig pár hónapja szántották be a sírokat. Nagyapámból
csak egy kopjafa maradt, rajta a felirat: „50 évig itt nyugodtak a II. Világháború magyar halottai közül tízen.” Ennyi. Se név, se üzenet, se búcsúzás.
Csak ez a pár szó. Megfordultunk és azonnal hazamentünk. Apám hazaérve
az értesítő levelet széttépte és elégette. Soha többé nem ment ki Pécelre, a
temetőbe.
Több éve már, hogy eltemettük nagyanyámat. Sohasem nézte meg a nagyapám sírját. Csak a lelkében gyászolt. Egy fiatalkori ábránd volt a férje,
egyetlen gyerekének apja. Most ősszel Pécel felé vitt az utam. Nem siettem,
így elmentem a temetőbe, megkeresni a kopjafát. Eltűnt. Valaki elvitte, talán
tüzelőnek. Nem pótolták. Csak álltam és könnyeztem. Egy oly’ ismerős, ám
mégis ismeretlen miatt. A nagyapám emléke miatt, akit soha nem ismerhettem. Nem tudom miért, de könnyeztem.
Néha, az esti órákban, úgy halottak napja környékén gondolok a soha nem
ismert nagyapámra, akit a hazája elfelejtett és oly’ sokáig eltitkolt. Itt vagyok
én, az unokája és csak könnyezem. Érte könnyezem. Most már tudom, hogy
miért könnyezem.
T. Tamás Ferenc

A kisszekér
Egy forró nyári délutánon a partiumi Ákosról átbaktattunk nagyapámmal – nekünk, gyerekeknek csak Papapó – a szomszédos, öt km-re lévő Krasznabéltekre,
hogy meglátogassuk öreg barátját, a postamestert. Útközben még mocsári teknőst
is láttunk az útmenti tocsogóban, és félúton elmentünk egy Krisztus kőkereszt
mellett is, ahol Papapó, református papként is, megemelte a kalapját.
Amig Papapó beszélgetett öreg barátjával, én kinn bóklásztam a postahivatal
udvarán. Egyszer csak egy szemétdombra kidobott, romos állapotú kisszekérre
lettem figyelmes. Régen a postások ilyen szekérkékkel hordták ki a csomagokat,
pakkokat az embereknek, nem úgy, mint manapság, amikor is be kell fáradjunk
érte a postára, ha csomagunk érkezett. Szóltam Papapónak, nézze meg a kisszekeret, nem lehetne-e kihozni belőle valamit. Ö rögtön látta lelki szemeivel, hogy
bizony Balogh Lacival, a falu arany kezű kovácsával, aki nem mellesleg a gyülekezet kurátora is volt, rendbe lehet tenni a szekérkét, és nagy-nagy örömet lehet
vele szerezni kedvenc unokájának. A szekérkének még úgynevezett forgó zsámolya is volt, vagyis könnyen lehetett vele kanyarodni. Szólt a postamesternek,
megkaphatnánk-e a roncs kisszekeret. A válasz az volt, hogy a kisszekér még
ebben az állapotában is leltári tárgy, el kell számolni vele, de ha valaki megvenné, szabályos adás-vételi szerződéssel, akkor valahogy megoldható. Hetvenöt
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lejben állapodtak meg. Drága Papapónak sohasem volt érzéke a pénzügyekhez, ő
csak egy egyszerű falusi református pap volt, így aztán Mamukával sem számolt,
aki legfőbb őre volt a családi bugyellárisnak. Hazamenve aztán beszámoltunk
Mamukának, hogy mire jutottunk Bélteken. Azt nem tudom, hogy Mamuka miként fogadta a mi nagy bevásárlásunkat. Úgy volt, hogy Bartha Jóska, Bartha
Pista osztálytársam apja, aki naponta átjárt lovas szekérrel Béltekre az ákosiak
postájáért, elviszi a kisszekér vételárát, és még el is hozza a szekérkét. Másnap
reggel aztán amikor vinnem kellett volna a szekérke árát Bartha Pistának az iskolába, Mamuka nem volt hajlandó ennyit áldozni a mi kettőnk kedvtelésének, és
kvantum szátisz, nem adta ide a 75 lejt. (Akkoriban 100 lej könyöradományt
kaptak a papok a román államtól havonta, és az ákosi eklézsia is nagyon szegény
volt, azaz majd egy havi apanázs volt az a 75 lej). Láttam, hogy itt aztán nagy a
baj, be kell vetnem a „csodafegyvert” (drága Mamuka, bocsáss meg nekem).
Nem szóltam én egy szót sem, csak behúzódtam a ritkán használat nagy, ötszögletű, nyáron is jégverem hálószobába, és elkezdtem csendben sírdogálni. Tudtam,
hogy Mamuka nagyon racionális pénzügyekben, de, hogy az ő szintén kedvenc
unokája sírjak, no azt aztán nem tudta elviselni. Azért volt ez „csodafegyver”,
mert nem vetettem be minden ükre-bükre, emlékezetem szerint nem is alkalmaztam korábban, mertha gyakran próbálkozik vele a gyerek, akkor megkopik az éle.
Már menni kellett volna iskolába, nem mellesleg a 75 lejjel felfegyverkezve, én
meg sehol sem voltam. Mamuka aztán nagy nehezen megtalált a hálószobában
sírdogálva. Arra kérdésére, hogy miért sírsz Gyurika, azt válaszoltam, hogy „nem
lesz kisszekér”, és még elég meggyőzően hüppögtem is hozzá. Drága Mamuka,
aki a nagyon kemény ’50-es évek Romániájában is biztos kézzel kormányozta a
család hajóját, nem látott át a szitán, az én színészi alakításomon (vagy nagyon is
átlátott rajta, sohasem fogjuk megtudni), csak szó nélkül odaadta a 75 lejt. Boldogan rohantam az iskolába, Bartha Pista – Bartha Jóska – bélteki postamester –
75 lej – romos kisszekér a nagy szekérre, délután már mentem is az ákosi postahivatal udvarára átvenni a szerzeményt (olyan állapotban volt, hogy alig tudtam
haza vonszolni).
Akkor aztán kezdetét vette a szakszerű rekonstrukció. Papapó, ki nem mellesleg mindenhez értett, ami nem volt hátrány abban az időben, és mindenféle
szerszáma is volt, kifaragta a kerekek hiányzó talpfáit, küllőit, még kárpitozott kocsis bakot is faragott hozzá háttámlával, és végül elvittük a szekérkét
Balogh Lacihoz a kovácshoz, hogy ráfolja meg a kerekeket. Balogh Laci aztán nagyon szakszerűen, mintha ez egy komoly nagy szekér lenne, tűzpirosra
izzította a kerekek acél ráfjait, amiket aztán nagy kovácsüllő csilingeltetések
közepette, azon melegében felkalapált a fakerekekre.
Az úgy meg volt csinálva, hogy amíg a szekérke élte felújított életét,
meg sem pisszent. A szekérnek nagy hasznát vettük később. Az autóbusz454

megállótól azzal szállítottuk a hatalmas bőröndöket haza, azzal ment a harangozó Tar Pista begyűjteni az ákosiaktól a természetbeni egyházfenntartási
járulékot: krumplit, kukoricát, gabonát, zöldséget, gyümölcsöt, miegymást és
persze csodájára jártak az ákosi gyerekek is. Egy esetet Kürthy Zoli bátyám
mesélt el: becsengetett a parókiára két kisfiú. Amikor kimentem, azt mondták,
hogy a kiszekeret szeretnék látni. Büszkén megmutattam nekik, mire az egyik
megszólalt: „Na ugye, hogy megmondtam”. Egymást huzigáltuk naphosszat
és utcahosszat, persze felváltva. Végül, amikor Mamuka, Papapó 1960 szilveszterén bekövetkezett halála után, felszámolta az ákosi háztartást, jó pénzért eladta a kisszekeret is. Visszajött kamatos kamattal az évekkel korábban
kifizetett 75 lej, vagyis a kisszekér azon kívül, hogy nekünk gyerekeknek
legfőbb játékunk volt, hasznos szállítóeszköze is volt a családnak, még
jóhozamú befektetésnek sem volt utolsó. A kiszekér története itt ért véget,
amit azért gondoltam fontosnak leírni, hogy lássátok gyermekeim, unokáim
és reménybeli utódaim, egy kis odafigyeléssel, befektetéssel, hozzáértéssel,
együttműködéssel, kreativitással milyen csodás dolgokat lehetett létrehozni az
’50-es évek Romániájában is. Mi, gyermekek tudtunk boldogok lenni akkor
is, amikor a felnőttek naponta küzdöttek meg a fennmaradásért.
Tabajdi György Pál

A füstös-szabadkéményes konyhától
az összkomfortos családi házig
Négy nemzedék
Apai ági famíliánk – a Tilhof „ősapa” – a törökök kiűzése után, a XVIII. század első harmadában, nagy valószínűséggel német nyelvterületről kerül Magyarországba, Veszprém megyébe. Szegények lehettek, mert nincs nyomuk
írott forrásokban. Ezért a ma élő Tilhof családok „időszámítása” csak jóval
később kezdődhet. Családunk története, mint sok-sok hasonló családé, példázza az írástudatlanságtól az értelmiségi, a szolgasorsból a tisztes jólét felé
tartó és kitartó erőfeszítést, küzdelmet. Négy nemzedék életére van rálátásunk, természetesen nem egyenlő mértékben. A harmadik és a negyedik
nemzedék életét meghatározó, azt jelentős mértékben megkeserítő termelőszövetkezetekről, azok szervezéséről, életünkre való kihatásukról ezért bővebben kell írnom. Így egy kicsit fel is borul e dolgozat egyensúlya, s eltolódik a súlypontja az 1950-es évekre.
Legrégebbi adatunk a famíliáról: a Csékút községben született 22 éves
Tilhof János 1798. február 5-én házasságot köt Kislőd községben a helyi születésű 18 éves Kungl Anna Máriával. A korabeli népszaporulatra alapozva
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feltehetően több gyermekük is születhetett, de csak egyről van tudomásunk, ő
Tilhof János üknagyapánk, aki Csékúton született 1799. december 24-én.
Felesége Fejes (Schedl) Anna. (Neki csak a nevét tudjuk.) Születik hét fiú- és
egy lánygyermekük, de csak három fiú éri meg a felnőttkort. Köztük dédnagyapánk: István.
Első nemzedék: nincstelenek

Tilhof István szülei nyolcadik gyermekeként született 1836. október 18-án
Csékút községben. Felesége Piltner Julianna Tósok községben született 1848.
május 7-én. Mindketten írástudatlanok és nincstelenek. 1864-ben kötnek házasságot, s költöznek el szüleiktől első közös bérlakásukba Tósok községben, az 53.
számú házba. (Utca nevek ekkor még nincsenek, de a házakat már számozzák.)
Az első gyermekük, Pál 1865-ben születik, nyolc évet-, a második István
(1868) három évet él. Harmadik gyermekük, nagyapánk, Tilhof János 1871.
július 19-én látja meg a napvilágot. Ekkor már az 59. számú házban van albérletük, de rövid idő múlva innen is költöznek. Előbb a 36. számú, később a
60. számú épületbe, de laknak a 64. számú házban is. Feltehetőleg mindig az
a nagygazda ad nekik szállást, akinek a birtokán dolgoznak.
Születik még hat gyermekük, közülük négy csecsemőkorában, egy, Márton,
13 évesen hal meg, a felnőtt kort csak nagyapánk, János és az 1878. január 1jén született Ágnes éri meg.
A földművelésből élők örök vágya, hogy saját házukban lakhassanak, saját
földjükön dolgozhassanak, őket is hajtja. Össze is spórolnak annyit, hogy
1873-ban meg tudják vásárolni – 179 forintért – az 59. számú háznak –
amelyben korábban már laktak – az istállóját, a hozzá tartozó 3 -öl nagyságú udvarral. Kilenc év múlva, 1882-ben 45 -öl belterületi földdel gyarapodnak, tíz év elteltével, 1892-ben pedig – 160 forintért – a közös legelőből vásárolnak részesedést. Házuk azonban továbbra sincs. Annyi pénzt amennyi egy
szerény füstös-konyhás házra kellene képtelenek összekuporgatni. Nyomorúságos, nélkülözésekkel teli az életük, ennek ellenére sok évet élnek meg.
Dédnagyanyánk, Piltner Julianna 1923-ban, 77 évesen, dédnagyapánk Tilhof
István 1932-ben, 94 évesen halt meg.
Második nemzedék: kilábalók

A közben férfivá érik nagyapánk, Tilhof János, aki 25 éves korában, 1896ban feleségül veszi a Tüskevár községben 1875. április 8-án született Vincze
Emerenciát, nagyanyánkat. Első gyermekük, János (1896-1904) nyolc évet él,
a második, csecsemőkorában meghal, a harmadik, az 1901-ben született Veronika nagynénénk 63 évesen hal meg, 1938-ban egy fiúgyermeknek ad éle456

tet. Édesapánk, Tilhof József 1904. március 8-án látja meg a napvilágot. Őt
követi hét évvel később, 1911-ben Mária, akinek rövidre szabja életét a sorsa.
24 évesen, miután megszüli kislányát, távozik az élők sorából. Pár hét múlva
követi őt kislánya is.
Vissza nagyapánkhoz, Tilhof Jánoshoz. Sok hasonló sorsot élő kortársával
együtt lázadozik a szegénység, a nincstelenség ellen. Sem földje, sem háza
nincs. Mivel itthon Tósokon, a falujában nem lát kilábalási lehetőséget, ezért,
a század utolsó évében – több falubeli fiatal férfival összeszövetkezve – elvándorol a „mesés” Amerikába, szerencsét próbálni. Álma, vágya, nem nagy,
csak az, hogy annyi pénzt keressen és hozhasson magával haza, amelyből
legalább annyi földet vásárolhassanak, amelynek termését sarlóval – családjával – le tudják aratni.
Hazatérése után, 1900-ban vásárolnak is – árveréseken – több apró, 900
korona értékű, nadrágszíj-parcellát. A hazahozott pénz azonban nem elég,
hitelt is kell felvenniük. Nem sokáig maradhat itthon, a hitelt is fizetni kell, s
újabb tervei is vannak. Az itthoni, tósoki lehetőségei változatlanok. Továbbra
is albérletben laknak. A kevés vásárolt földből megélni is lehetetlen. Ezért a
jobb kereseti lehetőségek újra Amerikába „csábítják”. Kislánya, Veronika
megszületése után 1902. január 23-án a Brémából induló gőzhajóval újra az
Újvilágba, a lehetőségek országába hajózik. A célja most is szerény: legalább
annyi pénz összekuporgatása, amelyből itthon, Tósokon egy kis szalmatetős
ház ára kitelik.
Reményeit és szorgalmát „siker” koronázza. Visszatérése után, 1904. június l-jén megvásárolják a tósoki 57/a népsorszámú lakóházat és belsőséget
2000 koronáért. Igaz, hogy most is kell a vételárhoz még kölcsönpénz is. Egy
személytől 400 koronát, 6 %-os; egy másiktól 100 koronát, 7 %-os kamatra
kapnak. A ház, amit megvásárolnak szalmatetős, füstös-konyhás, gádoros,
földes padlójú, kéménytelen kőépület.
Édesapánk gyermekkori emlékei alapján az alaprajza ilyen lehetett:
A füstös-konyha mai szemmel nézve
szinte elviselhetetlennek minősülne.
Szabad tűzön sütöttek-főztek benne.
Mivel az épületnek nem volt kéménye, a füst csak a mennyezeti kis
nyíláson távozhatott, de annak nem
volt huzata, ezért amikor a konyha
levegője már nagyon megtelt füsttel, kinyitották az ajtót, (s ha volt) ablakot
ekkor viszont – télen legalábbis – a füsttel együtt a meleg is távozott. A szegényebb szegények kéthelyiséges, a „gazdagabb” szegény családok olyan
füstös-konyhás házban laktak, amely három helyiségből állt. Mindegyik
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helyiség a gádorról (tornácról) nyílott, ennek praktikus oka volt, így nem
szállhatott át a füst a konyhából a szobába. Ilyenkor a konyhával szomszédos
szobában elhelyeztek egy kályhát, melynek füstjét visszavezették a konyhába,
így a szoba füstmentes maradhatott.
Később nagyszüleink tovább takarékoskodva füstös-konyhás házukat átépítik szabadkéményesre. A szalmatetőt előbb zsúpra, később cserépfedésre
cserélik, de a helyiségek padozata továbbra is földes, sározott marad.
A szabadkéményes konyhák mennyezetét boltozatosan alakítják ki, és kürtőt építenek, melyen keresztül a füst a szabadba távozhat. Így a konyha füstmentes, de télen nagyon hideg. A megfelelő füstelvezetés következtében viszont mód nyílik több tüzelőberendezés elhelyezésére: a konyhában sütő-főző
alkalmatosságot, a szobában kályhát vagy búbos kemencét építenek. A szabadkéményes ház így lényegesen komfortosabb, mint a füstös-konyhás. A
szabad kéménynek előnye, haszna is volt. Kitűnően lehetett benne húst füstölni. (Ilyen húsfüstölős szabadkéményes tósoki házat még én is láttam
gyermekkoromban.)
A házak korszerűsítésének következő lépése, hogy a korábbi szabad kéménykürtő helyett tágas, de fallal lezárt ún. mászó-kéményt építenek. Az elnevezés onnan ered, hogy az ilyen kéménybe a kéményseprőnek tisztítás céljából
rendszeresen bele kell másznia. Ebbe a kéménybe is több tüzelőberendezés volt
beköthető, így több füstjárata volt, melyeket rendszeresen tisztítani kellett. A
mászó-kéményes konyha összességében nagyon praktikus, és új életminőséget
is jelent, kihat a parasztcsalád egész életére.
A mászó-kémény nyílását a konyhából vagy a kamrából kétszárnyas vaslemezajtó zárja, innen szabályozható a tűzhely és a kemence hőjének kiáramlása. Ez a XX. század elején elterjedő zárt kémény, a mászó-kémény, a füstmentes konyha, a paraszti életforma addig nem tapasztalt kényelmét jelenti a
füstös-konyhához, szabadkéményhez szokott parasztcsaládoknak.
Nagyszüleink 1921-ben a fentiekben vázolt mászó kéményes épületre alakíttatják át házukat. A kamrát változatlanul hagyják, a gádort (tornácot) azonban megszüntetik, beépítik, kialakítanak egy nagyobb és egy kisebb szobát,
valamint konyhát és egy olyan kamrafélét, amelyben helyet kap a kemence is.
A konyhában ún. rakott tűzhelyet építenek. Azonban minden helyiség továbbra
is földes, sározott padozatú marad.
(Erre az épületre már én is emlékszem,
hét éves voltam, amikor újra alakítottak rajta.) Az emlékeim szerinti alaprajza:
Ezen a mászó-kéményes házon 1941ben, már a szüleink – Tilhof József és
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Rosta Szidónia – változtatnak. Akkor is csak annyit, hogy a konyha udvarra
néző feléből előszobát választanak le, a megmaradt feléhez hozzácsatolják a
mögötte lévő kis kamrát. A kemencét elbontják (helyette az udvaron építenek
újat), az épített tűzhelyet is lebontják, helyére ún. csikós tűzhelyet vásárolnak.
A kisszobából az ajtó áthelyezésével spejz (éléskamra) lesz. A konyhába és az
előszobába cementlap padló kerül, azonban a szoba és az éléskamra még továbbra is földes, sározott marad. A mászó-kéményt lebontják, helyette új
„modern” karcsú kéményt építtetnek.
Dédszüleink – nagyszüleink a felvett kölcsönök visszafizetése után – a parasztság ősi ösztönét követve, tovább kuporgatva, 1907-ben 740 korona,
1909-ben 1000 korona, 1914-ben 800 korona, 1927-ben 528 pengő, 1928-ban
1480 pengő értékben vásárolnak apró szántóföld-darabokat, réteket, szerte
Tósok, Tósokberénd, Csékút, Kolontár határában. (Ma már majdnem mindegyiket az Ajkai Erőmű szürkeiszapja és az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó vörös-iszapja borítja.)
Nagyapánk a kétszeri amerikai munkavállalással megteremti ugyan a létminimumot családja számára, de megélni és még gyarapodni is, ennyiből nem
lehet. Ezért felnőttfejjel takácsinasnak szegődik, miután elsajátítja a mesterséget az egyetlen szobájukban még műhelyt is berendez, hogy nyáron a paraszti munkából „ellopott” időben, télen pedig teljes erővel készíthesse a kendert is termelő falu népének a bőgatyának, lepedőnek, törölközőnek stb. való
vásznakat.
Harmadik nemzedék: szegényparasztok

Nagyszüleink 1904. március 8-án született gyermeke József, édesapánk
1935-ben feleségül veszi az 1909. november 15-én született Rosta Szidóniát,
a hasonló kisparaszti családban élő édesanyánkat. 1934. március 8-án megszületik Endre, 1939. június 25-én László nevű gyermekük. Folytatva a szülőktől örökölt mindkét családban honos, takarékos életmódot, 1940-ben 550
pengő, 1941-ben 500 pengő, 1942-ben 368 pengő értékű rétet, szántóföldet
vásárolnak. Így azután – az anyánk örökségével együtt – 1945-re, a földosztás
idejére már 8–9 holdas kisparasztnak minősülnek. Nem is kapnak – pedig szeretnének – a kiosztott földesúri földekből. (Hál ‘isten – mondom én ma.)
Nem is volt rá nagy szükségük, mert ennyi földből, akkor még – az 1945 és
1949 közötti időben – ha szűkösen is, de meg lehetett élni. Azonban – a mindig
a munka dandárját vállaló – édesapánk a szűkös megélhetést nyújtó létezéssel
nem elégedett meg, mindig többre vágyott. Hogy előteremtse családjának a
nagyobb, „fehérebb” kenyeret, a „birtok” megművelése mellett egyéb munkákat is vállal. Nyáron cséplőmunkásként dolgozik – a szó szoros értelmében
459

kenyeret keres – kévét adogat, szalmát hord, kazlat rak, zsákol. Télen favágó,
hol a Tósoktól kb. 5 km távolságra lévő, Devecser és Bakonygyepes közötti
Széki-erdőn, hol az Ajkacsingervölgyön túli, a falunktól 4-5 km-re lévő Bakony-hegység erdeiben. (Hajnali négy órakor indulnak és este hat-hét órára
érnek haza.) Így minden télen megkeresi a következő évi tüzelőt, amit azután a
nyár folyamán, már otthon, felaprít a család. Ily módon azután jól-rosszul elboldogulnak, de csak a „padlássepréses” Rákosi-korszakig.
1944. október 13-án, kis híján tragédiába fordul a család élete. A kolontári
határban lévő, a vasútvonal melletti Rekettyés-dűlői földünkön édesapánk
mohart kaszál, amit édesanyánk és mi 10, ill. 5 éves gyerekek villázzuk, gereblyézzünk össze és rakjuk a szekérre, teheneink pedig békésen legelnek. 13
óra 20 perckor Budapest bombázásából visszafelé szálló két kéttörzsű repülő
meglátva a családot és az állatokat visszafordul, és legéppuskázásunkra készül (már látjuk a pilótát is), amikor szinte az utolsó másodpercben, miközben
mi négyen a szekér alá bújva, kuporogva, összebújva imádkozunk, a tósoki
Rátka dűlőbe az ajkai gyárak védelmére telepített légvédelmi tüzérek eltalálják az egyik gépet. Az azonnal lemond rólunk, a vasúti telefonvezetékek fölött átszállva Lőrinte puszta mellett lezuhan. A másik gép sem törődik már
velünk, elkezdi keresni a lezuhant pilótát, olyan alacsonyan repülve, hogy a
rátkaiak ne tudják meglőni. Amikor a vasút felett átbukkan, mindig lövik, de
nem tudják eltalálni. Mivel társát nem találja – talán akkor sem tudná segíteni,
ha élve látná – öt-hat kör megtétele után, elrepül délnyugat felé. Édesapánk
másnap egy demizson borral köszöni meg az életünket a pontosan célzó tüzéreknek. Ők nem is sejtették, hogy megmentették egy család életét, csak azt
látták, hogy a repülőgépek visszafordulnak, és abból következtettek arra,
hogy valami galádságra készülhetnek.
(Azt már csak jóval később – felnőttként – az esemény után kutakodva tudom meg, hogy családunkat a 203/12. légvédelmi gépágyús üteg IV. félszakasza mentette meg. A gép, amelyik a legéppuskázásunkra készült egy
amerikai P-51 Mustang vadászrepülőgép volt. A gép pilótája – W. D.
Westmoreland – a repülőgép roncsai között életét vesztette.)
A háború utáni évek aránylag eseménytelenül telnek. 1952-ben azonban
már édesapánk is – több más hasonló földbirtok-mérettel rendelkező parasztemberrel egyetemben – arra kényszerül, hogy valamilyen olyan munkahelyet
találjon, ahol rendszeresen fizetnek, ugyanis megélni valahogy még meglehetne a paraszti munkából, de a beszolgáltatásra már nem jut. A Rákosi-kor
mindent elvesz a parasztoktól, be kell szolgáltatni a gabonán kívül sertést,
libát, tyúkot, tojást, zsírt, sőt még szarvasmarhát is. A gyári kereset arra megy
el, hogy befizessék a földadót, házadót stb., s ha nincs annyi termény, a beszolgáltatásra valót is úgy kell megvásárolni. Az lesz a gyakorlat, hogy a ha460

sonló sorsú parasztemberek összeállnak, és közösen vásárolnak szarvasmarhát
(tinót, ökröt), hogy a saját állatuk megmaradhasson. Így is számos parasztcsalád jut arra a szomorú sorsra, hogy nem tud disznót vágni, mert a hízót le
kellett adni beszolgáltatásba, pedig a levágott, fölfüstölt, télen a kamrában
fölaggatott, nyáron, a hűvösebb padláson zabszalma közé eltett kolbász, szalonna jelentette az egész éves megélhetés alapját.
A tósoki, beréndi és környéki parasztemberek „szerencséje”, hogy Ajkán
ebben az időben bővítik az 1942-1943-ban épült Timföldgyár és Alumíniumkohót. A gyárat építő, bővítő Dunavölgyi Építőipari Vállalat szívesen fogadja
a szorgalmas parasztembereket. Édesapánk egy, a saját községünkből verbuválódott betonozó brigád vezetője lesz. Ezzel, hogy munkaereje- és ideje javát
kénytelen „eladni”, kétlakivá válik, kizsákmányolja önmagát. Ugyanis a szántóföld sem maradhat megműveletlen, abban is dolgoznia kell. Azonban a föld
művelése (szántás, vetés, aratás, betakarítás stb.), és az állatok ellátása így is
jórészt édesanyánkra, s ránk, a két tizenéves fiúra – főleg Lászlóra, a 14 éves
öcsémre – vár. Ő befejezve az általános iskolát az ajkai gimnáziumban tanul
tovább. Az első osztályt még csak-csak sikerül – az otthoni leterheltség mellett is – elvégeznie, de a következő tanévet már nem kezdheti el, ugyanis családunk megélhetése függ az otthoni munkájától. Jómagam érettségi előtt állok, a családtól távol kollégiumban lakom, s közben súlyosan megbetegszem
tbc-ben. A morbus hungarikus könyörtelen, három évemet rabolja el (egy
teljes év szanatóriumban, kettő lábadozásban). Édesapánk nem hagyhatja ott
az építőipari munkahelyét, mert keresete nélkül nem tudna a család létezni.
Így sajnos a testvérem az, akinek áldozatot kell hoznia.
A tósoki, beréndi és a környékbeli parasztemberek ipari munkássá válásának azonban nem csak a padlásseprés, a teljesíthetetlen beszolgáltatás az oka,
menekülnek ők a közeledő „veszedelem”, a megkezdődő, szerveződő közös
gazdálkodás, a termelőszövetkezetbe való bekényszerítés elől is. A parasztság
körében – legalábbis környékünkön – nagyon rossz hírek szállongnak a szovjet típusú kolhozokról. Mint a szavak szárnyán szálló hírek általában ezek egy
része nagyon túlzó, de hihető. A kolhozban, ahogy a félelmekben szereplő
közelgő termelőszövetkezeteket nevezik, minden közös, nem csak a föld, a
munka, hanem még az élelmezés is. Csajkarendszerről szólnak a hírek, de
még ennél vadabb rémhíreknek is van fogadókészségük. (Hál’ isten nem lettek igazak e rémhírek.)
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A harmadik „Előre”

1957, a fellélegzés éve, minden tósoki parasztember újra egyéni gazdálkodást
folytat. Megszűnt a beszolgáltatás, a falu népe kezdi azt hinni, hogy ezután
már mindig így lesz, s minden jó lesz.
Azonban a konszolidációval párhuzamosan, már 1958 őszén újra élesztgetni kezdik a szövetkezés gondolatát. Eleinte csak a helybeli párttagok, közszolgálati dolgozók járják esténként a házakat „beszélgetni”, később a helyieket más helységekbe vezénylik, Tósokra pedig más településekről – idegenek
– jönnek. Előbb csak szép szóval – „mézesmadzaggal” – agitálnak, utóbb
olyan erőszakosan lépnek fel, hogy sok férfi elmenekül hazulról, vagy elbújik, hogy ne tudjanak vele beszélni. Vannak olyan tósokiak, akik a szomszédos Csékút község határában lévő szőlőhegy pincéiben töltenek heteket.
Azonban az agitátorokat nem lehet lerázni. Ha nincs otthon a családfő, akkor
a feleségeket, a felnőtt gyerekeket zaklatják. Aki nem bírja idegekkel, aláírja
a belépési nyilatkozatot, az aláírások azonban csak gyéren szaporodnak.
Egy téli estén azután az általános iskola tantermébe hívják, terelik tájékoztató
előadás meghallgatására a falu népét. Amikor megtelik a terem, kulcsra zárják az
ajtót, se ki, se be, s elkezdődik a győzködés. Azt mondják, amíg be nem lép családonként legalább egy személy a termelőszövetkezetbe, addig senki nem mehet
haza. Testvérem László, mint szinte egyedüli fiatal az összegyűlt emberek között,
csendesen kinyitja a terem hátsó ablakát, és kb. két méter magasból, kiugrik az
udvarra, s elmenekül a győzködő, fenyegető szavak elől. Másnap a szomszédok
újságolják, hogy alig pár embert tudtak megfélemlíteni az „előadók”, velük még
ott helyben aláíratták a belépési nyilatkozatot.
Az agitátorokat az időleges kudarc csak tovább ingerli, még erőszakosabbak lesznek. Van közöttük egy KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) funkcionárius, aki, amíg ki nem bukott, gimnáziumi osztálytársam volt. Véletlenül-e, de – többek között – ő is „betéved” szüleink házába, hogy anyánkat
vagy testvéremet beszervezze. Amikor kiderül a közvetett ismeretség, az
öcsém – érezve, hogy a végén így is, úgy is be kell lépnie – dacos bátorsággal
tréfálkozni kezd az elvakult kiszessel. A kiszes azonban nem barátkozik, hanem fenyegetőzik.
- Ha nem írja alá valamelyikőjük a belépési nyilatkozatot, megbánják. Hazaküldetem, elbocsáttatom a testvérét a munkahelyéről.
- Őt nem lehet elküldeni, mert „pótolhatatlan”. Olyan a foglalkozása,
amelyből Ajkán nincs több. A sok látogató, mind tiltakozna, ha zárt ajtót
találna.
- Azt maga csak képzeli, mi mindent meg tudunk tenni.
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Szó szót követ, amely az indulatosságig fajul. Testvérem türelmét, önfegyelmét vesztve hozzávágja az agitátorhoz a lóvakarót, amellyel éppen a lovait
tisztítja.
A KISZ funkcionárius, elvitetéssel fenyegetőzve, elrohan. Testvérem, pedig megrémülve tettétől, gyorsan befogja a lovait és elvágtat az erdőbe, s csak
késő éjszaka merészkedik haza.
A kiszes fiatalember, pedig „teszi a dolgát”. Javára írandó, hogy nem viteti
el a testvéremet, csak a munkahelyünkről küldet haza bennünket, édesapámat
is, engemet is, azzal, hogy amíg a család két, a mezőgazdaságban dolgozó
tagjának legalább egyike alá nem írja a belépési nyilatkozatot, be ne tegyük
lábunkat a munkahelyünkre.
A szegényparasztok és a kisbirtokosok nagy része, a pár nagygazda – akiket a megszégyenítésnek szánt kulák elnevezéssel bélyegeznek meg – és a
középparasztok belépésétől teszik függővé a belépési nyilatkozat aláírását.
Ők, a falu hangadói – a 20 kat. holdnál többel rendelkező Csizmadiák, Mátyások – azonban már nem sokáig bírják a rájuk nehezedő, már-már terrorisztikus nyomást, s aláírják a százszor elátkozott nyilatkozatot. Ezután már nem
sok értelme marad a „kisebbek” ellenállásának.
Családunkból az anyánk vállalná a Tsz-tagságot, de a testvérem nem engedi, hogy a betegeskedő, már 50 éves édesanyánk kitegye magát annak,
hogy a vélhetően kötelező közös munkára „kényszerítsék”, inkább ő ír alá –
Tósokról szinte utolsóként. Abban reménykedik, hogy 20 éves lévén, ősszel
úgy is elviszik katonának, s azzal, ha időlegesen is, de megszabadul a termelőszövetkezettől.
1959 februárjában lezajlik a belépési herce-hurca. Csak három családot
nem tudnak rákényszeríteni a belépésre. Közülük kettő tagja volt a második
Előrének. Van tehát tapasztalatuk. A harmadik család, a három férfiból álló
Liter-família, a középparaszt apa és két nőtlen fia, a jogvégzett Endre és a
földműves Béla. Őket semmi sem töri meg, halálukig kitartanak, egyéni gazdálkodók maradnak.
Végül a belépési nyilatkozatot 170 személy írja alá. Az alakuló- és vezetőségválasztó gyűlést – a községi kocsma nagytermében – 1959. február 26-án
tartják. A szervezés megyei összehangoltságára jellemző, hogy ugyanezen a
napon Veszprém megye 156 községében alakul termelőszövetkezet. A viharos
gyűlésen, hosszas huzavona után elnökké egy középparasztot választanak,
könyvelőt, egy közgazdasági technikumot végzett fiatalasszonyt (akarata ellenére) a devecseri Magyar Nemzeti Bank fiókból helyeztet át a „Járás”. Agronómussá egy mezőgazdasági iskolát végzett középparasztot „neveznek ki”.
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Újra, immár harmadszor az Előre nevet veszi fel a megalakult csoport,
azért is, hogy a korábbi Előre Tsz-ek jogutódjának tekinthessék magukat, s
azért is, hogy ne kelljen új bélyegzőt stb. készíttetniük.
A termelőszövetkezet irodáját a volt községi kocsmában rendezik be, innen irányítják az 1549 kat. hold földbirtok művelését és a heterogén tagság
munkáját.
A közös munka nehezen indul. Nagyon sok a torzsalkodás. A haragban
lévő rokonok (sajnos ilyen mindig van, ma is) nem akarnak még azonos
dűlőben sem dolgozni. A vezetők idegeit felőrli a tagság fegyelmezetlensége,
(nem járnak el dolgozni) és fegyelmezése, valamint a „járási szervek” – sokszor egymásnak is ellentmondó – intézkedései, utasításai.
Az elnök többször lemond, de lemondását nem fogadják el, mert nincs
senki, aki alkalmas is lenne, és vállalná is a hálátlan feladatot.
Ez aztán és nyilván több más ok is, oda vezet, hogy a Járási Pártbizottság
megunja a „lemondok” kijelentéseket, keres egy értelmiségi foglalkozású,
alkalmasnak ígérkező személyt, név szerint Lévai András 37 éves tanárt, és az
ő vezetésével 1961. január l-jén megalakít egy új, nagy termelőszövetkezetet
Ajka székhellyel. Így a harmadik tósoki Előre 1960. december 31-ével, egy
év tíz hónapnyi működés után, kimondja megszűnését, és létrejön az ajkai
Jókai, a beréndi Új Tavasz, a tósoki Előre Tsz-ből az ajkai Bakonyalja termelőszövetkezet. Ehhez tudni kell, hogy közben Tósokberénd községet egyesítették Ajka nagyközséggel és 1959. november 1-jei hatállyal Ajka néven várossá avatták.
Az egyesülés, kedvezően változtatja meg az új, nagy földterülettel rendelkező termelőszövetkezet gazdálkodását, javul a vezetés színvonala, fokozatosan kialakul az üzemen belüli szakosodás, kedvezően változnak a termelési
eredmények is. (Ez azonban már egy másik történet.)
Negyedik nemzedék: a „tékozlók!”

A Tilhof család, családunk három nemzedéke István, János, József azért küzdött, küszködött, hogy kimeneküljön a nincstelenségből. Erejét, egészségét,
életét nem kímélve dolgozott azon, hogy a megélhetést biztosító termőföldet
gyarapítsa, hogy élhetőbb jövőt hagyhasson gyermekeire. A három generáció
össze is gyűjt – 1945-ig – kb. 9 kat. hold három-négy határban elszórtan fekvő szalagparcellát. Erről az izzadságos munkával, lemondással, kuporgatással
szerzett vagyonról a negyedik nemzedék egy aláírással lemond. „Odadobjuk”
őseink kincsét, vagyonát, örökségünket – sok más hasonló sorsú paraszttal
egyetemben – a parasztságtól idegen, rákényszerített gazdálkodási formának,
a szovjet kolhozt utánzó termelőszövetkezetnek.
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A lelki megrázkódtatás a család minden tagját megviseli. Legjobban szüleinket, a már 1952 óta gyári munkás édesapánkat, mert lelkiismeret-furdalása
támad, hogy kisebbik fia, László ő miatta kényszerült ebbe a helyzetbe, s
édesanyánkat, aki hasonló érzésekkel küszködik, úgy érzi, cserbenhagyta a
fiát. Engem, e sorok íróját, aki akkor már kiszabadultam a föld okozta közvetlen rabságból, csak testvérem sorsa, jövője, jövőjének bizonytalansága nyugtalanít. Felelősnek érzem magam, hogy valamiképpen, ha áttételesen is, a
betegségem miatt okozója vagyok annak, hogy öcsém a termelőszövetkezetbe
kényszerült. Talán testvéremet, Lászlót rázza meg legkevésbé a változás, a
termelőszövetkezeti életforma. Lekerül fiatal válláról egy nehézségekkel küzdő gazdálkodási forma szerteágazó és nyomasztó súlya. Új közösségbe kerül,
továbbra is szeretett lovaival dolgozhat, és várja a további életére kiható sorkatonai behívót.
Azonban még csak ott tartunk, hogy mitől „szabadultunk”, mitől „szabadított” meg bennünket a termelőszövetkezet. Be kellett vinni a közösbe dédszüleink, nagyszüleink, édesapánk örökségét, a 6 kat. hold 566 -öl, és az édesanyánk nevén lévő 3 kat. hold 1476 -öl szántóföldet, rétet, erdőt. Búcsúzunk
a síkréti, a homoki, a csoportos hegyi, a rátkai, céknai, csaliti, nyíresi, nyúzóbereki, babhelyi, rekettyési szántóföldünktől, az egerkúti, egereleji, a rekettyési
rétünktől és a borgyúkúti dűlőben fekvő erdőnktől–legelőnktől.
Közös istállóba kerül öcsém két kedves lova (Baba és Szellő), három tehenünk és két növendék marhánk. A termelőszövetkezeté lesz a lovas kocsink, a vasekénk, a fogasunk, a kapáló ekénk stb.
Az állatokat 1200 Ft-ra, a 10 kat. hold 442 -öl földet 6829 Ft-ra értékelik. Termelőszövetkezeti tulajdonba – telekkönyvileg – azonban csak 1969.
január 1-jével kerülnek. Felbecsült értéküket 1969. június 2-án kezdik törleszteni, félévenként, öt évre elnyújtott, egyenlő részletekben. Az utolsó törlesztő
részletet 1974. december 31-én fizetik ki. Mennyit is? 730 Ft-ot.
De ezzel nincs vége. A rendszerváltozás után „az igazságtalanságok mérséklése, az elvett értékek „fájdalom díja” címén kapunk, mint örökösök fejenként
még 48 ezer, testvéremmel, ketten összesen 96 ezer forintnyi kárpótlási jegyet.
Utószó

Testvérem, László 27 hónap katonai szolgálat után – szakaszvezetőként –
1962. január végén szerel le. Az Előre Termelőszövetkezet – volt munkahelye
– addigra megszűnik, illetve beolvad Ajka város egyesített termelőszövetkezetébe, a Bakonyaljába. Ekkor már községünk, Tósokberénd sem létezik,
1959. november l-jével egyesítették Ajka községgel, azért, hogy Ajka nagyközség megkaphassa a városi rangot. Tósokberénd így Ajka városrésze lett. A
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termelőszövetkezet várta a fiatal munkaerőt, de testvérem – elhatározásához
híven – nem megy vissza, nem akar a közösben dolgozni, többre, jobbra vágyik, szeretne továbbtanulni, érettségizni. Még a honvédségtől való leszerelése előtt kérelmet adott be a Pénzügyőrség Országos Parancsnokságához,
amelyben kérte a testületbe való felvételét. Dédelgetett gyermekkori álma,
hogy pénzügyőr lehessen.
Leszerelése után a Pénzügyőrség válaszára várva – mivel a felvétel bizonytalan – megkezdi a munkahely keresést. Azonban abban az időben a
munkahelyek zöme, így az ajkaiak és a környékiek is csak olyan dolgozót
vehetnek fel – s azt is csak tanácsi kiközvetítéssel – aki rendelkezik a lakóhely szerinti termelőszövetkezet által kiállított igazolással, amelyben a Tsz
kimondja, hogy az adott személyre nincs szüksége.
Az ajkai Bakonyalja szövetkezet ilyen igazolást – természetesen – nem ad,
ezért László átjelentkezik szomszédos Padragkút községben élő
nagynénénkhez, állandó lakosnak, abban a reményben, hogy az ottani termelőszövetkezettől, amelyhez semmi köze, sikerül igazolást szerezni, s talán
munkakerülés miatt sem zaklatják, mint Ajka- Tósokberénden.
Nagynénénk közbenjárásával sikerül is a vágyott „papírt” megkapnia a
padragkúti Békesség termelőszövetkezettől, de a kiszemelt munkahely, az
ajkai Központi Szénosztályozó az orvosi alkalmassági igazolás mellett, kéri
még a tanácsi kiközvetítést is, amit az ajkai Városi Tanács megtagad, mert
rájönnek a kerülőútra, a „csalafintaságra”.
Több hét is eltelik mire – a „Sorsistennő” testvérem pártjára áll – megérkezik a Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától az értesítés a felvételi
vizsgára való behívásról. A felvételi vizsga sikerül. Szerencsére a Pénzügyőrség nem kér Tsz igazolást, tanácsi kiközvetítést, elég a – hál’isten jóindulatú –
helyi párttitkár és a KISZ titkár „ajánló” aláírása. Így testvérem áprilisban
megkezdheti a pénzügyőrség előkészítő tanfolyamát.
Az egy hónapos tanfolyamot sikeresen elvégezve, 1962. május 30-án, a
volt szövetkezeti tag testvérem, László megkezdi szolgálatát a pápai pénzügyőri szakaszon, mint beosztott pénzügyőr. Teljesül gyermekkori vágya.
1968-ban szüleink és velük élő testvérem lebontják a három nemzedék által lakott, alakítgatott házat, újat, nagyobbat, korszerűt építenek három szobával, fürdőszobával, szuterénnel. Később bevezettetik a gázt, telefont, kábeltévét. Teljes lesz az összkomfort.
1969-ben László megházasodik, feleségül veszi az 1944-ben született Kovács Rozália egészségügyi asszisztenst. 1970-ben megszületik egyetlen
gyermekük, Gyöngyi.
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Testvérem sikeres karriert fut be, szakaszvezetőként kezdi pénzügyőri
szolgálatát, és 1994-ben, századosi rangban vonul nyugállományba. Ma birtok birtoklása nélkül, „nincstelenként” elégedett nyugdíjas, és boldog nagyapa
lehetne, de nagy fájdalmunkra 2010. november 30-án elszólítja őt az Ég.
Hozzám kegyes a Sors, már betöltöttem a 88-dik évemet.
Végigolvasva felmenőim és testvérem történetét – a négy nemzedék életútját
– beszédes táblázat összeállítására kapok ösztönzést:

István (1837-1932)
írástudatlan
János (1871-1934)
4 elemi
József (1904-1981)
6 elemi
László (1939-2010)
érettségi

napszámos, cseléd

füstös konyha 9 gyerek

földműves, takács

szabadkémény 5 gyerek

földműves, munkás

cseréptető

2 gyerek

pénzügyőrtiszt

összkomfort

1 gyerek

Rólam, e sorok írójáról: Tósok községben születtem 1934. március 8-án. A
Szombathelyi Tanárképző Főiskolán könyvtáros-tanár végzettséget szereztem. Feleségemmel, Tóth Ildikóval (1941. július 18) összkomfortos családi
házban élünk, van két gyermekünk (Tamás 1963, Ágnes 1965), hat unokánk
és (eddig) hat dédunokánk.
Felhasznált források:

BORBÉLY Ágoston: Emlékek néhány sorban. (Kézirat) – TILHOF Endre:
Tósok hét évszázada. Ajka, 2001. 208 p. – TILHOF László szóbeli visszaemlékezése. – Veszprém megye mezőgazdasági termelőszövetkezetei 19481983. Veszprém, 1985.
Tilhof Endre
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Fényképalbummal a kezemben
Egy borongós őszi napon, nem volt kedvem kimenni a szabadba, ezért mást
nem tehettem, a könyvek közt keresgéltem. A szél fújt, a száraz levelek csörögtek a fákon. Egy dobozt véltem felfedezni, melyre nagy betűvel rá volt
írva „Babanapló”. Érdekesnek találtam.
Lefújtam róla a port, és kinyitottam, az én nevem szerepelt rajta.
„2008.09.08.” a születési dátumomtól szinte minden le volt írva iskolás koromig.
Kinyitottam, és furcsa érzés fogott el, mintha muszáj lenne átnéznem az egészet.
Az első kép a születésem napján készült, én voltam rajta egy napos kisbabaként, mondhatom nem voltam túl szép… Ezzel együtt négy és fél ki
logrammot nyomtam, ötvenkét centiméter hosszúságommal. A következő
képen a szüleim öröme tükröződött, mikor megérkeztem a leendő otthonomba. Azután a keresztelőmről véltem felfedezni pár képet, melyen láttam, hogy
egy pap öntözi a fejemet. Megható volt ezt újra látni, teljesen oda képzeltem
magam. Majd a sétálós, huncutkodós, nevetős és sírós képekkel találtam magam szembe, melyről anyukám regényeket tudott írni. Néha-néha felvillantak
halvány emlékek, amikor kaptam egy új kis traktort, és egésznap azzal játszottam, vagy amikor nyáron vizeskedtem, vagy amikor szülinapot ünnepeltünk! Mindig a kedvenc tortám készült, és ajándékok sokasága vett körül.
Nagyon meghatott mindez, és tovább folytattam a képek nézegetését. Egy
olyan képet is felfedeztem, melyen egy kisbaba volt látható, de nem én, hanem a kisöcsém. Egy új taggal bővült a családunk. Az arcomon irigységet
láttam, mivel a kisöcsém ekkor nálam több figyelmet kapott, és úgy éreztem
ellopott valami fontosat az életemből. Ezért sok csínyt elkövettem, hogy felhívjam a szüleim és mások figyelmét is magamra. Gondolok ez alatt arra,
hogy nem fogadtam szót, dobáltam a játékokat, és ilyen hasonló huncutságokat tettem… A további képeken már látszik, hogy az öcsém és én egyre jobb
kapcsolatot ápolunk, és egyre több a szeretet és harmónia közöttünk. Rengeteg közös képünk van, ahol játszottunk, úsztunk a medencében, saraskodtunk,
ettünk, karácsonyi ajándékokat bontottunk és buliztunk. A nyaralós képek
sem maradtak ki a sorból, és persze a sírós képek, melyeket a veszekedésünk
szült, de ennek ellenére nagyon szerettük egymást.
Az utolsó képeken egy újabb jövevény szerepelt, akivel bővült a családunk. Megszületett a kishúgom. Ezzel az én babanaplóm be is zárult, hiszen
nem vagyok baba, talán már kisgyerek sem. Nagyon megható volt ezeket az
emlékeket felidézni, mintha harminc perc alatt átéltem volna az életem első
tíz évét. Rádöbbenten, hogy gyermekéveim múlóban vannak, és egy új fejezete kezdődik az életemnek.
Toldi Levente
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„Felvállalni a történetünket a legbátrabb tettünk!”
a mamám története
Hétvége van. 2021. június 5-ét írjuk. Budapest utcáit már teljesen ellepte az
utcákon hömpölygő, szinte folyó szerűvé duzzadt eső. Mamánál vagyok és az
ablakon kinézve szemlélem az időjárás viszontagságait. Arra gondolok, hogy
milyen zord és kegyetlen az idő. Júniusban ez normális? Az első kósza gondolatom az, hogy a világ teljesen megbolondult és most még az időjárás is ezt
a furcsa változást követi le. Mintha minden a feje tetejére állt volna.
Miután kibámészkodtam magamat, bemegyek a nappaliba, ahol a papám
mosolygós fényképe néz vissza rám. Bátorítóan és nagyon őszintén. Meghatódom, mint mindig és próbálom felidézni a közös pillanatainkat. Nem szeretnék
sírni, mert akkor a mamám is könnyek között törne ki, az pedig nem hiányzik.
Így a szemembe toluló, sós könnyeket gyorsan letörlöm és beleülök abba a kis
fotelba, ahol a papámmal ültünk mindig. Így pontosan olyan, mintha mellettem
lenne és átölelne. Az az igazság, hogy elmondhatatlanul hiányzik.
Pár pillanat múlva érkezik a mamám, kezében forrón gőzölgő tea és kis
csészék, mellettük pedig a már ismerős régi jó barát: egy kis citromos keksz.
Nyughatatlanul rohangál a lakásban és azt kérdezgeti, hogy adhat-e még valamit nekem. Megkérem, hogy üljön le, mert szeretnék vele beszélgetni. Mivel éppen rossz periódust élek át és sokszor fogytán a kitartásom, ő igyekszik
lelket önteni belém és arra ösztönözni, hogy ne adjam fel. Néha eltűnődöm,
hogy motivációs előadónak kellett volna lennie, annyira jól csinálja.
Szívügye az, hogy mosolyt varázsoljon mások arcára, most azonban nagyon komolyan és kissé meghatódottan kezd bele a saját történetébe, amely
teljesen megváltoztatta az életét. Ez a történet pedig napra pontosan 29 évvel
ezelőtt kezdődött csak el igazán.
Hát elérkezett a nagy nap: 1992. június 5-e! A vendégek a menyasszony
kíséretében elindultak, én pedig egy nagy sóhaj örömteli és szorongó pillanata
után készülődni kezdtem, hogy utolérjem a csapatot. A gyors zuhany közben
a kezem valami szokatlant érzett a mellemben. Úgy látszik, a lányom esküvőjének izgalmai okozta stressz lehet a ludas - gondoltam. Másnap újra éreztem
a kicsi csomót a bal mellemben. Biztosan nem komoly, hiszen néhány hónapja voltam az évente szokásos vizsgálaton a nőgyógyászomnál - ezzel nyugtattam magam.
Meg sem fordult a fejemben, hogy baj lehet. Mivel negyvenkilenc éves
voltam, az utolsó vizsgálaton az orvosom elmondta, hogy bizony már a változó korban vagyok és ennek különböző jeleivel találkozhatok az elkövetkezendő évek során. Ezzel nyugtattam magam szeptemberig, mivel úgy éreztem
a csomó nem nőtt és tudtam, hogy elérkezett a következő vizsgálat ideje.
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A szokásos módon történő vizsgálatom után az orvosom ugyan mosolygós, nyugtató arccal, de közölte, hogy valóban létező a csomó, amelyet alaposabban meg kell nézni. Azonnal hívta az általa ismert főorvos asszonyt és
kérte a mammográfiai elemzését a mellemnek. Már másnap megtörtént a
vizsgálat és a következő napokban a szövettan is. Valamennyi adat, amely az
orvosok kérésére rendelkezésre állt, azt mutatta, hogy ugyan kisméretű, de
rosszindulatú daganatról van szó. A javaslatuk pedig egy műtét volt.
Nem sok idő maradt a gondolkodásra, mivel az a szó, hogy „rosszindulatú” nagyon megrémisztette az egész családomat. Októberben megtörtént a
műtét. Eltávolították a bal mellem. A műtétet végző professzor nagyon
emberségesen próbálta megértetni velem és a férjemmel is, hogy az életben
maradáshoz úgy érezte, hogy ez a legbiztosabb megoldás. Napokig szinte fel
sem tudtam fogni, hogy mi lesz most velem. Összeomlottam.
Csupa borzasztó dolog, hallott élmények és rémmesék rontották azt az érzést, amelyet már az első közlés után éreztem. A professzor úr és mindazok,
akik foglalkoztak velem idáig is, igyekeztek meggyőzni arról, hogy nem volt
más megoldás. Mikor kissé felfogtam a helyzetem súlyosságát, jött a következő hír: kemoterápiára és sugárzásra is szükség lesz a gyógyulás biztosabb
elősegítésére.
A hír következtében szinte a teljes idegösszeomlás közelébe kerültem,
amelytől az védett csak meg, hogy tudtam, a lányomnak még segítségre lesz
szüksége. Ezenkívül a férjemmel együtt az utóbbi években már unokákról
álmodoztunk. Ekkor a professzor úr megfogta a kezem és azt mondta:
„El kell döntenie, hogy életben akar-e maradni! Tudnia kell, hogy az én és
az orvostársaim szaktudása, szikéje és egyéb eszközei csak akkor segíthetnek,
ha maga is igazán akarja. A test a lélekkel együtt gyógyulhat meg és ez maga
nélkül nem megy.” Nagyon nagy hatással volt rám ez a néhány szó. El kellett
telnie néhány napnak, hogy feldolgozzam és elhatározzam, hogy mindent
megteszek azért, hogy láthassam majd a még tervben sem lévő unokáimat.
Döntöttem és ettől kezdve nagyon határozottan készültem a felgyógyulásom elősegítésére. Könnyű volt? Kérdezték már sokan az elmúlt közel harminc évben. Nem volt könnyű. Különösen a kemoterápia viselt meg nagyon,
de sikerült, méghozzá úgy, hogy egyetlen betegállományi napot sem vettem
igénybe az egy hónapos műtéti beavatkozás után. Pénteken kaptam a kemoterápiás kezelést, délután és utána az egész hétvégén szenvedtem. Azonban
minden egyes hétfőn 8 órakor már a munkahelyemen voltam. Igen, nagyon
nehéz volt. Sok energiát, erőt és családi segítséget kívánt, de megérte, mert
pár év múlva megpillanthattam az unokáimat.
Most lehetne azt mondani, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy a rosszindulatú daganatból felépültem, ha nem osztanám meg a következő évek
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megpróbáltatásait és tanulságait. Igaz, hogy a műtét után egy évre már túl
voltam a kezeléseken, ezzel jó lett a leletem és a közérzetem is. Lassan újra
híztam, nőtt az erőm. Három- majd később hat hónaponként teljes vizsgálattal
ellenőrizték az állapotom. Ezek a vizsgálatok bizony nem voltak könnyűek
lelkileg.
Minden alkalommal, amíg az eredmény meg nem született, aggódtam,
hogy nem jött-e újra elő a daganat. Öt év után már csak évente mentem és
szerencsémre egészen 2004-ig megnyugodva, boldogan mondhattam ki azt a
mondatot, hogy egészséges vagyok. 2004 nyarán azonban minden előzetes jel
nélkül, egy névnapi kerti beszélgetésen elájultam.
Újabb vizsgálatok következtek és a borzasztó hír, hogy a jobb mellemben
is keletkezett egy rosszindulatú daganat. Minden kezdődött elölről: műtét,
kemoterápia, sugár. Bizonyára sokakban felmerülhet a kérdés: könnyebb volt,
mint az első? Nem, sajnos nem, de egy pozitívum azért volt: ekkor már biztos
voltam abban, hogy élni akarok és ezért mindent megteszek.
A férjem mellettem állt, a lányunknak szüksége volt rám és az unokák
csodálatosan aranyosak voltak. Tehát indult a harc a betegség ellen úgy, hogy
már nyugodt voltam annyiban, hogy tudtam mi vár rám a következő egy évben. Azt hiszem ekkor tisztázódott csak bennem igazán, hogy a lelkem, az
idegállapotom rendbe kell, hogy hozzam a siker érdekében.
A második betegségből is felépültem annak eredményeként, hogy a vizsgálatokat mindig betartottam, sőt az öt év letelte után is minden évben kétszer
laborvizsgálattal és egyszer teljes körű elemzési anyagokkal ellenőriztettem
az egészségi állapotom.
Ma már komolyan veszem, hogy a lelki nyugalom legalább olyan fontos,
mint az, hogy mit eszem, miket csinálok és milyen emberi kapcsolatokat építek. Bevallom, egyedül nem sikerült volna. Kellett hozzá a családi, baráti
segítség, a megfelelő munka és sok-sok emberség. Az embert körülvevő légkör - nem csupán daganatos betegségek esetében - nagyon sokat segítene
minden betegség elkerülésében és abban is, hogy jobban érezzük magunkat.
Ez ugyanis esélyt adhat arra, hogy tovább éljünk.
Tegyünk ezekért együtt! Még többet, mint eddig!
A teám kihűlt. Az eső elállt. A mamám mosolyog. Aztán amikor már nehezen tudja tartani magát, sírva fakad. Látom rajta, hogy megkönnyebbült
attól, hogy megoszthatta velem a történetét. Sokat tanultam a mamámnak
köszönhetően. Minden egyes röpke pillanat, amelyet átélhetünk, ajándék.
Éppen ezért sose feledjük, hogy minden sötét felhő mögött ott ragyog a
Nap!
Tollas Tímea
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Rövid történet az emberségről
1946 tele

A hó kitartóan és csendesen pergett a halványszürke felhőkből, azonban a
többi hólepte reggellel szemben ez másnak ígérkezett, sokkal nyugtalanítóbbnak, szokatlanabbnak, s ezt az ágyban fekvő fiatal lány is érezte. Álomittasan
kitekintett az ablakon, és a tizenévesekre-s kiváltképp rá- jellemző ártatlan,
gyermeki elégedettséggel bámulta a lomhán szálló, friss, fehér pelyheket.
Fáradtan felsóhajtott, majd továbbra is ásítozva kikászálódott az ágyból, s
felvette sötétkék, térdig érő ruháját. Csendesen megfésülködött, és lassan
lépdelve kiment a konyhába, ahol a nővére, Ilona ült, bátyja társaságában.
Mindketten szótlanul, magukba roskadva pihentek a heverőn, úgy tűnt, még
senki nem teljesen éber. Anyjuk egy pillanatra kidugta lágyan mosolygó arcát
a tisztaszoba ajtaján.
- Mindjárt jövök, csupán egy perc! – kiáltotta, és a legközelebbi vázát
kézbe véve leporolta azt. – Na itt vagyok.
Kirázta a piszkot kötényéből, és a tűzhelyhez sietett. Egy régi vaslábasban
felforralt egy adag tejet, majd kedvenc agyagbögréibe töltve az italt, a gyerekek elé tette.
- Mindjárt hozom a kenyeret. – közölte. – Hajnalban sütöttem, pont úgy,
ahogy a család szereti. – apró nevetést hallatva elővett egy méretes tálat, és
belehelyezte a kerek cipót. – De vajon hol van apátok? – kérdezte.
Az említett egy perc múlva megérkezett, arcáról csillogó verejték csordogált.
- Épp a malomban dolgoztam. – mondta, majd megcsókolta feleségét.
Nemsokára az egész család elfoglalta a helyét az asztalnál, és már majdnem
nekiálltak a reggeli lakomának, amikor valaki kopogtatott az ajtón. Ilona
felállt, és álmosan kitárta. A postás állt benne egy kisalakú lapot forgatva a
kezében, illedelmesen köszönt, majd továbbállt. A bejárat ismét becsukódott,
és a lány újra visszatért az asztalhoz.
- Mi van benne? – érdeklődött húga, Gizella, és magához vette a papírt.
Lassan összehúzta a szemöldökét, és értetlenkedő hangon megszólalt.
- Apa? Hogy értik azt, hogy… „kitelepíteni”?
- Kitelepíteni?! – pattant föl apja, megragadta a lapot, okos, sötétbarna
szemei szinte falták a sorokat.
Kisvártatva letette a küldeményt, és üveges tekintettel egy székre roskadt.
Megcsóválta a fejét, és még egyszer átolvasta.
- Mi áll benne? – kérdezte most már felesége is.
A férfi kellemes, mély hangja most megtört, s akadozva, elhalóan suttogta a
levél tartalmát.
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- „A 70.010 / 1946 BM. számú rendelet értelmében Magyaregregy településen harminc főnyi német nemzetiségű és nevű lakos a hét folyamán kitelepítésre kerül, a kitelepítés alól mentesítettek száma nem haladhatja meg
a járás, megyei jogú város, vagy a megye német lakosságának a tíz százalékát. A kitelepített személyek pedig… Weininger István, Weininger Istvánné, Blum János, Blum Jánosné, Kleiner Ferenc, Kleiner Franciska,
Herbert… - szavai egy pillanatra elakadtak. – Herbert… Herbert János…”
Megütközve bámult tulajdon nevére a pecsét foltos, rossz minőségű papíron.
Hol aggodalmasan rámeredő családjára tekintett, hol újra a rendeletre, a
rendeletre, mely röpke percek leforgása alatt képes tönkre tenni a jövőjüket.
Felesége lassan odalépett hozzá, és idegesen végigsimított a hátán.
- Kitelepítenének? Mégis mihez kezdünk most? Eladják a telkünket, minket pedig elűznek ki tudja hova… Németországba? Vagy még egyszer
megismétlődik az, ami Hitler alatt volt? Nem lehet… Mondd, János, mihez kezdünk?
- Nem tudom, Annuskám. Talán valahogy mégis mentesíteni tudnánk magunkat… Talán…
- De nem is vagyunk Volksbundisták… - szúrta közbe Gizella bátyja,
Nándor. – Egyikőnk sem beszél még egy szót sem németül…
- Mi az a Volksbundista? – kapkodta a fejét Gizella, aki továbbra sem értette, mi történt pár pillanattal azelőtt.
- A magyarországi német kisebbség szervezete. – magyarázta Ilona. - Mégis miért telepítenének ki? Nem tartozunk közéjük…
Apjuk hirtelen felpattant, az előbb még sápadt, megütközött arc elszánt kifejezést öltött. Keze ökölbe szorult.
- Igenis megvédem a családomat, az életem árán is, de megvédem. – ünnepélyesen szembe fordult a többi jelenlévővel. – Nem megyünk sehova.
Nem hagyom, hogy ártatlanoktól vegyék el az otthonukat, és elvigyék
mindenüket.
***
Egyik nap telt a másik után, s a hó egyre jobban szállingózott, ám, mint ahogy
a földet érő pelyhek elolvadnak, legalább olyan gyorsan lohadt a Herbert család fejének hirtelen jött lelkesedése. Az órák vészesen peregtek, s már alig
volt néhány nap a kitelepítendők megszámlálásáig. Váratlanul kopogtattak az
ajtón. Ezúttal Gizella nyitott ajtót, ugyanannak a postásnak, mint amelyik a
szörnyű hírt hozta néhány napja. Aggodalmas arccal üdvözölte, és megkérdezte, ezúttal milyen levelet kézbesít.
- Megkérhetnélek, hogy hívd ide a szüleidet? – hajolt le hozzá a férfi. –
Alá kellene írniuk valamit.
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Gizella eltűnt az egyik szobában, és kisvártatva megérkezett, apja kezét fogva. Utóbbi bizalmatlanul átolvasta a küldeményt, fáradt arca azonban hirtelen
felderült.
- Egy petíció? A magyaregregyi németség kitelepítésének mentesítéséről?
Természetesen, aláírjuk, ugye, Annuskám? – kérdezte lelkesen.
Az asszony vidáman bólogatott, s a közeli fiókból előhúzott tollal ráírta a
nevét a lapra. Férje ugyanígy tett, a következő percben a postás pedig már
a szomszédos ház ajtaján kopogtatott.
- Ó, csak mindenki aláírja! – sóhajtott a nő, a kezét tördelve. – Hát nem
lenne csodálatos? Végre nem kellene tartanunk attól, hogy mindenünket
elveszik.
Ezalatt Nándor egyedül ült a lakószobában, s búsan gyűrögette a takaróját.
Váratlanul Gizella lépett mögé, és gyengéden megsimogatta.
- Hidd el, nem kell mennetek… Vagy, ha mégis, apa vigyáz rád.
A fiú továbbra sem válaszolt, csupán világosbarna haját simította füle mögé,
Gizella pedig egy apró könnycseppet vélt felfedezni bátyja szeme sarkában.
- De akkor is félek. – suttogta. – Nem akarlak elhagyni titeket. – fájdalmasan felkiáltott. – Miért? Miért kell elmennünk, hogyha egyszer nem vagyunk németek? Nem beszéljük a nyelvet, magyar módra élünk, nincsenek
német barátaink, csupán a nevünk német, minden szempontból kifogástalanok vagyunk, és mégis… - a könnycsepp végig csordult az arcán, és ő is
egyre hevesebben gyűrögette a takarót.
Eltelt még egy nap. A petícióról pedig még mindig nem érkezett hír. A Herbert család éppen a két bőröndöt készítette össze, amivel apa és fia elhagyni
kényszerült az országot. Anna összeszedte az összes meleg kabátot férjének,
amit csak talált a házban, és idegesen hajtogatta őket az utazóládába.
- Mégis hogyan lehet ilyen kegyetlen még a hó is? Szinte térdig ér! – zokogta, miközben egy percre sem hagyta abba a pakolást.
- Minden rendben lesz. – suttogta János, és lágyan megcsókolta, majd
mindkét lányát szorosan megölelte. – Hamarosan hazajövünk, meglátod.
Addig is várom a leveleiteket. – majd felsóhajtott. – Lassan indulnunk
kell…
Gizella és Ilona sírva ölelték meg, és jókívánságokkal halmozták el őket.
Nándor is sírt, sőt, szinte patakzottak a könnyek az arcán, ahogy elindultak a
népszámlálásra. Épp az utolsó búcsú pillanatában vágódott ki az ajtó, benne
az öreg szomszéd lányával.
- Margit! – kiáltottak fel mindannyian, amint a szaporán lihegő jövevényre
néztek.
- Nem kell menniük! – Sivította diadalmasan.
- Hogy… hogy mi? – János zavartan pillantott rá. – Ezt honnan veszi?
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- Hát a petíció! Egy fiatal legény elment Komlóba… Elvitte az orosznak…
Szabadok!
Az egész család János felé fordult, akinek az arcán széles vigyor terpeszkedett el.
Örömében felkurjantott, és össze-vissza ölelte-csókolta mindegyik csemetéjét.
- Látjátok? Ezt nevezem én emberségnek! A falu kiállt a bajbajutottakért.
– kiáltotta vidáman. – Ma bizony nagy ünnep lesz!
A Herbert házra lassan rátelepedett az est fátyla, és az ablakon kiszűrődő
gyertyaláng fényében egy mindennél többet, a békét jelentő, boldog, szerető
ölelés sziluettje tükröződött át még sokáig.

Tóth Anna
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Szerettelek mindig, s szeretni is foglak
„Szerettelek mindig, s szeretni is foglak, mint te engem!
Nagyon hálás vagyok mindenért!”
Két éve hunyt el nagytatám. Nagyon szerettem őt, jó viszonyban voltunk. A
mindennapjaim része volt, mivel minden nap láttam, mert ugyanabban a házban éltünk.
Emlékszem mennyire szeretett engem… Mindig ő hozott haza az óvodából, elvitt a mezőre virágot szedni. Az ibolya volt a kedvenc virága. Szeretett
történeteket mondani nekem. Minden mesét „Az én legénykoromban…” bevezető szöveggel kezdett. Emlékszem, mindig olyan szívesen hallgattam.
Egy nap rosszul lett… Egy májbetegség miatt ágyba került. Reméltem és
bíztam abban, hogy talpra áll, de tudtam a lelkem legmélyén, hogy nem fog…
Nyolc hónapig feküdt. Minden este meglátogattam… Sokat mesélt a családfánkról, mindig mondta: „Jegyezd meg jól, mert lehet, hogy pár nap múlva
nem lesz ki elmesélje”. Ettől mindig megrémültem, féltem… Milyen lenne
nélküle? Mi lenne velem? …
Egy nap elmentünk a húgommal néhány napra a nagynénénkhez. Mamám
búcsúzóul egy mondatot mondott nekünk: „Ha meghal gyertek haza a temetésre!” Ez még jobban megrémített… S láttam mamám arcán, hogy ő is nehezen mondja ki ezeket a szavakat. Bementem, hogy elköszönjek tatámtól. Anynyit mondott, hogy: „Vigyázzatok magatokra, szerettelek titeket, s mindig
szeretni foglak!” Nem egyszer említette azt is hogy: „Én már nem érem meg a
71. születésnapomat…” Nem gondoltam komolyan, amit nekem mondott, de
most azt kívánom, bár úgy gondoltam volna. Elmentem mégis
nénjémékhez… Úgy volt, hogy két hétig maradunk. Mikor haza kellett volna
menni, édesanyám mindig kitalált valami kifogást, nem tudtam miért. Pár
nappal később jött be nénjém hozzám, s közölte velem, hogy nagytatám meghalt. Abban a pillanatban olyan fájdalmat éreztem belül, mint még soha. Öszszeállt a kép bennem: a szüleim nem akarták, hogy hazamenjek, hogy ne legyek otthon, mikor meghal tatám. Tehát ők tudatosan tették ezt!
Peregtek a könnyeim, s bebújtam az ágyba, a takaró alá, mintha az megmentene a sírástól. Visszagondoltam az utolsó mondatára, amit hozzánk intézett: „Szerettelek titeket, s mindig szeretni foglak!” És csak sírtam… Nem
tudtam elképzelni, hogy milyen nélküle! Üres udvar, üres emlékek…
Haza kellett menni a temetésre és a virrasztóba. Otthon, mikor a kapun beléptem, felidéztem az emlékeimet. Mennyit foglalkozott velem és mennyire
szeretett! Sosem tudtam meghálálni, s már nem is fogom tudni…
Otthon minden olyan kietlen, üres volt. Mondjuk, ezen annyira nem lepődtem meg… Édesapám nem szólt napokig, csak ha kérdezték. Mamám csak
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sírt, én pedig magamat okoltam, hogy miért nem figyeltem eléggé, miért nem
gondoltam az utazás előtt erre… Ha még egyszer találkozhatnék vele… Csak
egy nap erejéig!
Eljött a temetés napja is. A pap prédikációja mindenkit megríkatott, de én
„örömöm” leltem benne. A pap arról prédikált, hogy biztos mindenki sajnálja
őt, de el kell hinni, hogy jobb helyen van, mint ez a hely, ahol élünk. Arról
beszélt, hogy lelke békében pihen, s többé nem érez fájdalmat. Ez – valamiért
– megnyugtató volt számomra.
A temetés lejárt, eltelt pár nap, s ahogy a családom (szemmel láthatóan)
kezdett megnyugodni, én annál inkább kezdtem magamba szállni… Sokszor
láttam álmomban. Mikor felébredtem, nem tudtam felfogni, hogy nincs már.
Olyan csendes, üres volt nélküle minden. Végül rájöttem, hogy abba kell
hagynom, mert a sok stressz kihathat az egészségemre is. Próbálkoztam, de
nem sikerült. A gondolataim próbáltam elrendezni, s ezért újra mondtam a
pap beszédét, amely megragadott engem: „Jobb helyen van, pihen, nem szenved.” S ezzel a tudattal néhány hét után valamennyire megnyugodtam, de
még mindig éreztem valami nyomást magamon.
Egy év múlva édesanyámnak elmondtam azokat a dolgokat, amelyek nem
hagytak nyugodni tatám halála óta. És egy olyan súly esett le rólam, hogy az
hihetetlen! Megnyugodtam, beletörődtem az egészbe, s most már tudom, jó
helyen van ott fenn. Legalább nem szenved… Biztos vagyok benne, hogy
most is figyel fentről, s próbálok úgy cselekedni, hogy büszke lehessen rám.
Sokszor most is magam mellé képzelem őt, mikor virágot szedek, vagy ha
átmegyek mamámhoz, s ha az ő szobájában vagyok. Remélem látja, amit ide
ìrok: „Szerettelek mindig, s szeretni is foglak, mint te engem! Nagyon hálás
vagyok mindenért!”
Toth Szilvia

A tulipános láda titka
Régen a dédi mamám házában volt egy szoba, ahova keveset jártunk be. Egyszer anyukám bement abba szobába, és én is beosontam utána.
Amikor bementem, az első dolog, amit megpillantottam, az egy gyönyörű
tulipános láda volt. Már eléggé meg volt kopva, de még mindig jól látszott
rajta csodaszép díszítése az oldalán: a tulipános minta. Megkérdeztem anyukámtól, hogy ez mégis mi, és mire szolgál. Anya ekkor mesélni kezdett.
Ebbe rakták régen a lányok a kelengyét: a terítőket, lepedőket, párnahuzatokat, amiket gyakaran saját kezűleg varrtak. Szépen kihímezték, és bele varrták a
monogramjukat. Így készültek a férjhezmenetelre. Ide gyűjtötték azokat a számukra kedeves dolgokat, amiket majd magukkal visznek, ha férjhez mennek.
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Általában a láda tartalmáról ítélték meg a lányok gazdagságát. Ha jól megtömték a ládát, módos lányról árulkodott, ha csak itt –ott volt benne valami a
férjhezmenendő szegény volt. De a láda mintázata is sokatmondó volt. A tulipán azt jelentette, hogy a lány elhagyja anyját, és asszony lesz. Soha többé nem
térhet úgy vissza a szülői házba, ahogy elhagyta. Már a férjéhez fog tartozni.
Míg anya mesélt, én gyönyörködtem a láda kopottas díszeiben, és ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy belekukkantsak. De anya ezt nem engedte.
Amikor már nagyobb lettem, és a dédi elég öreg, bevezetett ebbe a titokzatos szobába, és kinyitotta nekem a ládát, de nem azt láttam, amit vártam. Az
elképzelt díszes kelengye helyett régi képek és ruhák voltak benne. Egy kissé
elszomorodtam, mert az a titok, amit eddig a ládáról őrizgettem, szertefoszlott.
Azóta a dédim feszállt a mennybe, és a házát is eladtuk. De a tulipános láda mostmár nálunk van. Ha a titkot nem is, de a dédim emlékét örökké őrzi.
Újházi Nina

Minden jó, ha a vége jó
Kalandos történetem az iskolában kezdődött, ahol szavalóversenyre készültünk. Miután megtudtam, hogy bejutottam a járási fordulóra, nagyon örültem,
ám akkor még nem is sejtettem, hogy még csak most jön a neheze.
Reggelre a drukktól meg az izgalomtól belázasodtam. Számomra ez nem
volt újdonság, ugyanis majdnem minden verseny előtt felszökik a lázam. Bevettem a megfelelő orvosságot, majd elindultam az iskolába. Az iskolaudvaron már várt rám a tanító néni és még három szavaló. Kimentünk a buszmegállóba, ott vártuk a buszjáratunkat. Az út nem tartott sokáig, alig húsz percig,
ezért le se vetettük a kabátunkat. Itt kezdődtek a bonyodalmak. Alig indulhattunk el pár perce, az orvosság tompító hatásának köszönhetően elszundítottam. Nem alhattam többet fél óránál, ám amikor felkeltem a busz üres volt.
Azt hittem csak álmodom az egészet, ezért megdörzsöltem a szemem és újra
körbenéztem. Nem álom volt. A busz már visszafele tartott a telephelyre.
Valószínűleg a sofőr nem vett észre, mivel miközben aludtam lejjebb csúsztam a széken és az előttem lévő üléssor eltakart. Nem gondolkodtam sokat,
szóltam a sofőrnek, hogy legyen szíves megállni, hogy leszállhassak. Meg
voltam rémülve, mivel még sosem voltam egyedül egy városban. A szüleim
azt tanították, hogy maradjak ott, ahol vagyok, hogy ne kerüljük el egymást,
de az adrenalin cselekvésre ösztökélt. Nem gondolkodtam sokat, egyből az
jutott eszembe, hogy haza kell jutnom. Se telefon, se pénz nem volt nálam,
ezért gyalog indultam el. Ebben az időben sokat jártam a városba, ezért nem
volt gond megtalálni a kivezető utat. Nem gondoltam arra, hogy keresnek, de
ekkorra a tanító néni már értesítette a szüleimet. Én persze erről nem tudtam
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semmit. Amikor már csak pár száz méterre voltam a város határát jelző táblától, a már engem keresni érkező keresztapu hajtott be a városba. Amikor elhaladt mellettem, csalódottan konstatáltam, hogy nem vett észre. Ez azonban
egy percre sem tántorított el a célomtól. Amikor kiértem a városból, hálát
adtam az égnek, hogy idáig eljutottam, tudtam ugyanis, hogy már csak pár
kilométer séta vár rám. Ekkor azonban megállt mellettem egy autó. Az autó
ablakán kikiabáló néni azt kérte, nem mellesleg szlovákul, hogy szálljak be és
ő majd hazavisz. Nem volt elég maga az egész stresszhelyzet, meg az, hogy
beszálltam egy idegen kocsijába, amiről már oly sokat hallottam, hogy menynyire veszélyes, nem, még nyelvet is kellett váltanom, hogy el tudjam magyarázni az iskolám címét, hogy oda tudjon vinni. És igen, nem haza akartam
menni, hanem a suliba, ugyanis az anyukám ott tanít. Amint megérkeztem az
iskolába a takarító néni fogadott. Nagyon meglepődött, hogy ott talált a bejáratban. Miután elmeséltem neki a történteket, egyeztetett az igazgatónővel,
aki úgy döntött, hogy visszavisznek a versenyre. Bepattantam a takarító néni
kocsijába és pár perccel később a versenyen voltam. Még a meghallgatás vége
előtt sikerült odaérnem, ezért utolsóként meghallgattak. Sikerült elmondanom
a verset a tőlem telhető legjobban. Miután elszavaltam a versem, következett
egy óra szünet. Ez idő alatt elmeséltem a kísérőtanárnak töviről hegyire, hogy
kerültem ide. Nagy kő eshetett le a szívéről, hogy épségben megtaláltak. Az
arcán látni lehetett a megkönnyebbülés jeleit, hiszen mialatt én a városban
bolyongtam és az ösztöneimre hallgatva hazafelé vettem az irányt, azalatt ő is
keresett és aggódott értem. Nagyon megijeszthettem, ugyanis lélegzetvisszafojtva hallgatta a kis kalandom minden egyes részletét. Miután vége lett
a szünetnek, következett a díjátadó. Nagyon izgatott voltam. Ez után az óriási
kaland után nagy öröm volt hallani, ahogy a zsűri kimondja, hogy maximum
ponttal az első helyen végeztem. Repestem a boldogságtól, ugyanis az autóbuszból felocsúdva és a városban egyedül álldogálva, az álmaimban sem
gondoltam volna, hogy pár órával később a színpadon fogok állni és elismerő
tapsok és kézfogások közepette vehetem át jól megérdemelt diplomámat.
Hihetetlen élményekben volt aznap részem. Utólag visszapörgetve az
eseményeket, sokkal rosszabbul is alakulhatott volna a nap, de ahogy a mondás is tartja: „Minden jó, ha a vége jó.”
Varga Bálint
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Két felvonás
Léna minden reggel, amikor dolgozni ment és délután, hazafelé araszolva a
dugóban, a Szilágyi Erzsébet fasor-Gábor Áron út elágazásában a járdaszigeten állva vagy éppen az autók között kacskaringózva, de mindig látta az idős
hajléktalan bácsit, aki újságot árult. Amikor a Bécsi téri irodában kezdett
dolgozni, a férfi még szép arcú, jó felépítésű ember volt, aki a ráérőkkel szívesen beszélgetett. Léna kifejezetten értelmesnek és tájékozottnak találta.
Mindig elgondolkodott rajta, milyen lehetett korábban az élete, vajon milyen
családja, munkája volt és egyáltalán mi az, ami őt ide, az utcára sodorta.
Ahogy múltak a hetek, hónapok, Léna sokszor adott neki aprót, egy-két ünnep
előtt kicsit többet is és reggelente pékárut, néha konzerveket. Őszinte öröm,
udvarias köszönöm fogadta az adományokat. A piros lámpáknál való várakozás során több ízben megvitatták, ki hogy van, vagy hogy milyen szép az idő
vagy éppen hogy esik, meg azt, hogy már megint micsoda szörnyű dugó torlódott fel, vagy hogy gyógyul-e a befáslizott lába, javult-e az állapota a múlt
hét óta. Léna az újságból általában nem vett tőle, csak amikor az egyik kedvenc kortárs írója képét látta meg a borítón: akkor rögtön lecsapott a Fedél
nélkülre, amiben legnagyobb örömére szépirodalmi művek is sorakoztak.
Léna ugyanis a munkája mellett hobbiból szeretett verseket, novellákat írni.
Már megjelent két kötete, a harmadik könyve a gépén kiadásra várakozott. A
beküldéssel még habozott, hátha még javít vagy átír benne valamit. Úgy gondolta, sosem lehet elég tökéletesre csiszolni az írásokat, bár ki tudja, ki mondja
meg, mi a tökéletes, már ha egyáltalán létezik olyan. Az anyja büszkén – és
persze nem kis elfogultsággal – olvasgatta az irományait. Gyakran kérdezte
tőle, honnan jöttek a sorok, rímek, gondolatok. Pedig igazából nem kellett
messzire menni, hiszen ő maga ugyancsak írt régen könyveket, bár igaz, tankönyveket, cikkeket alsós gyermekeknek, tanítóknak. A színházi előadások,
hangversenyek rendszeres látogatói voltak férjével. Léna apjával hetente jártak
valamilyen estre: így lányuk ebben a világban érezte otthonosan magát.
Léna miután péntek délután végzett a munkájával, hazafele menet felment
szüleihez, teázni és sütizni: legnagyobb örömére a jó meleg konyhában, az
asztalon egyik kedvence, a frissen kisült baracklekváros piskótatekercs várta.
Uzsonna közben beszélgettek. Édesanyja elmesélte, hogy az anyai ágán, nem
is olyan távoli rokonként élt egy költő, akinek az egyik verse érettségi tétel
volt néhány évvel ezelőtt: verselemzés. A férfi sajnos azóta elhunyt – hajléktalanként. Apja pedig elárulta egy félelmét, mely egész életét végigkísérte:
hogy egyszer a család mindenét elveszíti és ahogy fogalmazott, mindannyian
majd a híd alatt végezzük. Léna sosem hallotta ezt korábban tőle, sőt nem
gondolt arra, hogy apja, akit az élettel szemben olyan bátornak, bölcsnek tar480

tott és aki annyit dolgozott, tartalékolt, ilyen aggodalmakkal a vállán biztosította a család anyagi - és minden más - alapját.
Léna egész hazaúton a szülőkkel folytatott beszélgetésen gondolkodott. Nagyon felkavarták a hallottak. Másnap reggel, miután magához vette kávéját, jól
körbetakarta magát a nagyanyjától kapott kék gyapjú plédjébe, felcsapta a számítógépét és elkezdett kutakodni az ismeretlen rokon után. A ritka név, valamint a tegnap hallott verscím segítségével hamar rátalált a keresett személyre!
Ugyanis Léna nagyanyja még az 1940-es évek elején félárvaként került az
egyik szomszédos országból Magyarországra, egészen kicsi korában. Ő és a
vele együtt áthozott öccse pedig - amúgy sem egyszerű helyzetüket megbélyegezve - egész hátralévő életükben viselték ezt a rájuk húzott, furcsa hangzású
nevet, melyet, mint leszármazó, ez a férfi – talán sorsának pecsétjeként ugyancsak megkapott.
Léna megdöbbent. Egykoron a férfinak családja, komoly munkája, egzisztenciája volt. Majd azt követően, hogy megromlott a házassága, elköltözött
közös otthonukból, romba dőlt az élete és néhány hónap alatt az utcára került.
Azt nyilatkozta azért, mert már elkerülte a szerencse.
A további keresgélés eredményeként Léna talált egy cikket, amelyből kiderült, hogy nem csak verseket írt a hajléktalan költő. Társszerzője lett egy
színdarabnak, amelyet az utcán élő emberek ihlettek és amit egy fővárosi kis
színházban adtak elő, néhány évvel ezelőtt. Sajnos amire az előadásra sor
került, már több szereplője, szerzője nem élt - köztük ő sem. Az utcai élet
velejárójaként megbetegedtek, legyengültek, szervezetük feladta az embert
próbáló küzdelmet.
Lénát a hideg rázta, mi lett volna, ha… ha nem került volna az utcára, ha
valaki segíti, felkarolja és be tudja mutatni műveit a nagyközönség előtt. Mi
vezethetett az utcai léthez: rossz döntések sora, nemtörődömség, betegség,
csalódás, túlzott érzékenység erre a világra, előző élete büntetése vagy netán
ahogy mondani szokás, örökölt sorsa? Vajon mennyi – tehetséges - ember
tűnik el az ismeretlenség vagy az utcák ködös homályában?
Léna az elmerengést követően tovább kutakodott. Arról is olvasott, hogy a
költőnek emlékműsort tartottak néhány hónappal a halála után, a két felvonásos színdarab egyik rendezőjének szervezésében. A találkozón ott volt egykori családja: felesége és gyermeke, aki azóta már felnőtt. Elsőként ez utóbbi
emlékezett apjáról: közös kirándulásokról, együtténeklésekről, majd versfelolvasás következett, valamint részletek a darabból. Az esten sok-sok vendég
és érdeklődő jelent meg. Léna úgy találta, mindenki kedvesen, szeretettel
beszélt a férfiról, tisztelték őt, elismerték zsenialitását. Semmi esetre
sem neheztelve vagy haraggal szóltak róla. Pedig biztosan nehéz lehetett
több ízben elveszíteni őt: egyszer különválni - az utcára kerülését és annak
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szomorú velejáróit végigkísérve -, majd a csupán ötvenes évei elején járó
szerettüket eltemetni.
Lénának folytak a könnyei, csak nagy nehezen tudott elaludni. Másnap is
sokat töprengett a hajléktalan költőről, az emberi sorsról. A műsorban megszólaló egyik hajléktalan társ mondatai jártak a fejében: „a hajléktalanságot
nem kell olyan komolyan venni, nekik is csak élni kell, úgy, ahogy tudnak,
addig, ameddig” … Azonban Léna úgy gondolta, az embereknek igenis komolyabban kéne venni a nehéz sorsúak vagy egyáltalán csak a másik embertárs támogatását, rájuk való odafigyelést.
Ahogy Léna hétfőn munkába menet felkanyarodott a Gábor Áron utcára,
nem látta a bácsit a szokásos helyen: már nem állt ott az egykor nemes vonású
férfi. Csupán a hatalmas diófára akasztott cókmók és a különös formátumba
rendezett kődarabok emlékeztethették az arra járókat, miszerint valaha egy
ember töltötte ott mindennapjait, öregedett meg néhány év alatt, előttük, a
szemük láttán – és vitte el magával örökre a történetét…
Varga Borbála

A Pipe
Elég régen esett meg az alábbi történet, de húsvét tájt mindig eszünkbe jut és
mosolygunk rajta, pedig szomorúan indult.
Abban az évben korán volt húsvét. Ünnep után egy napsütéses délután sétálni
mentünk. Arra már nem emlékszem, hogy a belváros kitavaszodott kirakatait nézegettük, vagy valahol a zöldben sétáltunk. A hosszú tél után jól esett a séta a langyos
napfényben, de ahogy lebukott a nap, azonnal hűvösödni kezdett. Összehúztuk
magunkon a kabátkát és hazafelé indultunk. Már csupán két-három háznyira jártunk a lakásunktól, amikor Veronika megállt és fülelt. Először a járdaszéli fára
nézett fel, majd a fa alatt kutatott a szemével. Kétségbeesett, egyre halkuló csipogást hallott. Arra gondolt, hogy talán egy fióka esett ki a fészekből valahol a közelben. A hangot követve a járda szélén álló kukához ment. Pár pillanatot még figyelt,
majd felemelte a kuka fedelét. Egy sárga műanyag zacskót látott, melyben mozgott
valami. Az a valami csipogott oly kitartóan. Kiemelte. Egy teljesen összeesett,
agyon fázott, riadt kis csibe volt. Csak néztünk egymásra. Hogy lehet ilyen felelőtlen szülői „szeretet”? Igen. Aranyos ajándék lehet egy ilyen pár napos, pelyhes
kiscsibe, de hamar megunta a gyerek, hát kidobták, három nap után. Veronika két
tenyere közé fogta, hogy addig is melegítse, és siettünk vele föl a lakásba. A konyha erkélyén még ott volt egy ajándék doboz. Ezt az ajtó mellé állítottunk és beletettük a kis hajléktalant, miután Veronika gyengéden megtisztogatta. Vizet és némi
kukoricadarát tettünk elé. A doboz mellé egy kis asztali lámpát állítottunk, melynek
fénye és melege a doboz egyik felét érte. A csibe pici volt, szinte elveszni látszott a
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dobozban. Ösztönösen a lámpa alá húzódott. Miután kissé átmelegedett, ivott és
csipegetett egy keveset a kukoricadarából. Azután visszaült a lámpa alá. Egy darabig még figyeltük, később Veronika átöltözve vacsorát készített. Megvacsoráztunk,
utána ismét odamentünk a dobozhoz. Nem hittünk a szemünknek. A pici jószág
láthatóan megnyugodott. Miután ivott, evett, melegedett, szinte kétszer akkorára
nyúlt, mint mikor hazavittük. A riadt, csipogó hangból halk pityegés lett, ami csibe
nyelven bizonyára azt jelenti: itt vagyok, jól vagyok, látom, ti is itt vagytok. Mi
pedig csak szólongattuk: igyál, egyél, melegedjél, kicsi pipe. Rajta is ragadt ez a
név: PIPE. Még sokáig ültünk az asztalnál. Beszélgettünk és terveztük, mi legyen
vele. Közben a kicsi Pipe kedvesen csipogott, majd elcsendesedett. Akkor letakartuk a doboz tetejét és bevonultunk a szobába.
Reggel, ahogy beléptünk a konyhába, levettük a takarót a dobozról. Pipe
abban a pillanatban élénken csipogni kezdett: itt vagyok, figyeljetek rám!
A pincéből még aznap reggel felvittem egy nagy műanyag ládát, oldalra
fektettük, az elejére egy rég kidobott hűtőszekrény rácsát helyeztük. Vizet
tettünk be és ennivalót. Készen is volt a panorámás Pipe lakosztály, ami láthatóan tetszett a lakójának. Ott még jó nagy volt a konyhánk, nem okozott forgalmi akadályt, és a sarokból mindent látott. Olyan kicsi volt még…
Mikor aludni mentünk, mindig letakartuk, mert még éjszaka is szóval tartott volna minket. Reggel, mikor valamelyikünk először belépett a konyhába,
azonnal követelte, hogy vegyük le a takarót. Kialakult egy különös viszony
közöttünk. Nem is sejtettük, honnan tudja, hogy eszünk, de addig hangosan
csipogott, míg nem szóltunk hozzá és nem adtunk neki is valamit. Amikor
megkapta a falatot, abban a pillanatban megnyugodott, a hangja pedig elégedett pityegésre változott.
Veronika általában már otthon volt, amikor én a munkából hazaértem, és
egy idő után tréfásan kifogásolta, hogy Pipe fontosabb lett nekem, mint ő.
Ahogy ugyanis a lakásba beléptem, Pipe elkezdett hangosan csipogni, hát először neki szóltam oda: - Szervusz, Pipe, megjöttem! Időnként, ha hosszabb
ideig voltunk a konyhában, elvettük a rácsot. Veronika ilyenkor megkocogtatta
a követ, a Pipe abban a pillanatban kicsi szárnyait is emelgetve futott oda hozzá, pontosan úgy, ahogy a kotlós alja rohan, ha az anyjuk kopogtatva hívja őket.
Ahogy az idő telt, Pipe egyre jobban a fejünkre nőtt. Sok-sok kedves percet
szerzett nekünk szeretetével. Mégis, már azon kellett töprengenünk, mi legyen
vele. Nem akartuk rabságban tartani. Eszembe jutott Gábor barátom, aki tán
egy éve vett Kőbányán egy hatalmas házat, zárt kerttel. Felhívtam telefonon.
- Mit szólnál egy ilyen ajándékhoz?
- Hozd, - mondta, - elfér a kertben.
Bár kicsit nehéz szívvel, mégis örömmel vittük el egy kis kosárban: végre
szabad lehet. Nekünk nagyon tetszett a ház és a kert, az unokáknak pedig a
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Pipe. Javasolták, üljünk ki a teraszra, mert mutatni szeretnének valamit. A
kert máris gyönyörű volt, a fák szépen és szakszerűen metszettek, látszott,
hogy értő és szerető kezek gondozzák. A szinte teljesen zárt kert közepén, - a
teraszról jól látható helyen - egy méretes madáretető volt. Gábor ránézett az
órájára és azt mondta: „mind-járt kezdődik”. El sem tudtuk gondolni, miről
lehet szó. Egyszer csak megkezdődött a vidám körtánc. Megszámlálhatatlan
sok cinke röpült az etetőre egymás után. Szinte röptükben kapták föl a magot,
és repültek tovább, majd újra jöttek, és így szálltak körbe-körbe.
A kisebbik fiúcska odabújt Veronikámhoz, és halkan megkérdezte:
- Ugye, milyen gyönyörű?
Veronika megsimogatta a buksi fejet: - tudod, nekünk is van etetőnk, az
erkélyen. Sokféle madár jön oda, de ilyet én még nem láttam. Igazad van, ez
valóban gyönyörű!
Gábor megszólalt: - ezért mondtam, hogy így két óra tájban gyertek. Lesz
ugyan még egy pár kör estefelé is, de akkor már nem jönnek egyszerre ennyien.
Tudom, hogy ilyenkor, tavasszal már nem szokták etetni a madarakat, de annyira szeretjük nézni őket! Higgyétek el, így is elpusztítják a kártevőket, egy sincs
a kertben. Mosolyogva néztünk egymásra: jó helyre hoztuk a Pipét.
Telt-múlt az idő. Sokáig nem találkoztunk. Gábor telefonált először: „ha
még látni akarjátok a Pipét, akkor gyertek!” Megbeszéltünk egy szombat délutánt, hogy még meg tudjuk nézni a kertet is. Mikor megérkeztünk hozzájuk, a
család a teraszon üldögélt. Örömmel telepedtünk le közéjük. A belváros után
igazán jól esett egy zöldellő kert látványát élvezni. Figyelmünket azonban elsősorban az a pompás, hatalmas taréjú, a napfényben aranylón-vörösen csillogó
tollú kakas kötötte le, aki büszkén sétált a fák között fel-alá. Alig tudtuk elhinni,
hogy abból a riadtan csipogó sárga gombócból ilyen gyönyörű kakas lett.
- Képzeld, Sanyi bácsi, ő uralja a kertet. Még a nagy vizslát is megkalapálja időnként, és az vonyítva menekül előle olyankor. Egyébként jól megvannak egymás mellett.
Gábor cinkosan ránk kacsintott: - képzeljétek, ami a fiatalurat illeti, családfő
lesz. Sándor, emlékszel Juli nénire Velencén, akitől a tojást szoktam vásárolni? Egy pár kotlós aljával többje lett. Az öreg kakas már nem tud eleget tenni
a szolgálatnak. Hát neki ajándékozom. Már fazékra érett, de egyikünk sem
lenne képes enni belőle, a gyerekek még a gondolat ellen is kétségbeesve
tiltakoztak. Juli néni pedig nagyon boldog, és neked is köszöni, - mert elmeséltem neki a történteket. Ja, és egyébként megígérte, hogy bár furcsa, de
kakas létére marad a neve: Pipe.
Nekünk pedig – bár azóta sok év telt el – akárhol járunk, ha kakaskukorékolást hallunk, - a Pipe kukorékol.
Varga Sándor
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A „magyar” Feri
1957 januárjában, két és fél hónappal a forradalom kitörése után egy szőke,
szeplős kisfiú lépett be a hatodik osztály tantermébe – azaz, nem is lépett,
hanem betaszigálták az ajtón. Egy ismeretlen, szép nő – biztosan az anyukája
– lökdöste be, fekete volt a ruhája, kipirosodott az arca, talán zavarban volt,
és fáradt a sok megpróbáltatástól, a küzdéstől. Később ez ki is derült.
Ferike valahonnan messziről jöhetett, nagyon szomorúnak látszott. Az
anyukája ott állt mellette, pislogott a sok idegen kamasz előtt, de szerencsére
pár perc múlva megérkezett az osztályfőnök és az igazgató úr. A diákok
vigyázzba vágták magukat, köszöntek, jelentettek, majd figyelték, mit mond
az igazgató.
- Ő itt az új osztálytársatok, Palásti Feri, fogadjátok szeretettel és törődéssel. Magyarországról jött. Biztosan hallottátok a szüleitektől, hogy ott
most nagy bajok vannak. Segítsétek őt, amiben csak tudjátok – mondta az
igazgató, majd biccentett az osztályfőnöknek és Feri anyukájának is, és
kiment. A nő elköszönt a fiától, intett a többieknek, s ő is kisurrant az
igazgató után.
Csak egyetlen üres pad volt, leghátul, Feri fogta szegényes motyóját, és lassan
leült. Nemrég még volt padtársa, rá gondolt most, hogy vajon mi lehet vele,
hol van? Amíg minden jó volt – mindenesetre neki úgy tűnt, hisz ő semmit
nem tudott apja éjszakai, titkos szervezkedéseiről –, addig nem sokat törődött
azzal, ami nincs, mert nem vette észre. Az osztályában is nagyjából mindenki
egyforma volt, már ami az életkörülményeket illeti. Senki nem volt túl szegény, vagy túl gazdag. Mondhatni, Feri boldog volt a maga módján, mint a
többi gyerek, akikkel délutánonként együtt üveggolyózott az utcán. A hiány, a
nincs az ő életébe most vágódott be, teljes gőzzel, legelőször is a húga miatt.
Okos eszével felmérte és megértette, hogy a világ, legalábbis az, amely őt
körülveszi, változás előtt áll. Márpedig a változás félelmetes, hiszen az ember
általában fél az ismeretlentől – hát még egy gyerekember! Most is, amíg az
üres padig haladt a sorok között, s próbált nem nézni a fejekre, arra gondolt,
vajon mi vár rá. Kíváncsi csend volt benne és körülötte is, a gyerekek mindent tudni akartak, azonnal, éppen ezért rendkívül csalódtak, amikor a tanár
egyszerűen csak elkezdte az órát: a házi feladatot kérte földrajzból. Türelmetlen feszengés hallatszott a teremben, még a két kitűnő tanulót, Évit és Pistit
sem érdekelte most a házi, a szemüket forgatták, hogy ne már, beszéljük meg
inkább ezt a „magyar” Feri-ügyet. Amikor a tanár úr a tábla felé indult, hogy
kiteregesse az Európa-térképet, mindenki egyszerre fordult hátra Feri felé –
huss, szissz, srrr, ez hallatszott. A gyerekek nem látták, hogy a tanár úr súlyos
könnycseppeket törölget le az arcáról, hogy szándékosan matat a tábla felé
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fordulva, és azt sem látták, mennyire nehezére esik az arckifejezését, testtartását úgy igazítania, mintha minden rendben lenne. Feri nem nézett rájuk, a
padot tanulmányozta, és egy piros ruhadarabkát gyűrögetett, talán egy sál
volt, vagy zsebkendő, nem lehetett látni, csak úgy tűnt, abból veszi az erejét,
hogy megszólaljon. A hangja reszketett, és nagyon lassan kezdett beszélni.
- Budapestről jöttem… Közel laktunk a Bródy Sándor utcához. Onnan hallatszott a furcsa hang, a fegyverropogás. Anyukám kiszaladt, pedig a
szomszédban az öreg néni mondta, hogy most életveszélyes a Rádióhoz
menni. Nagyon megijedtem, átöleltem a kishúgomat. Anyukám visszajött,
egy vérző embert támogatott, alig ismertem fel az apukámat… – így kezdte Feri, és senki nem szólt semmit. Lassan a tanár úr is visszafordult, Feri
pedig folytatta:
- Az apukámat két golyó is eltalálta, össze kellett varrni a sebeit, a karján
és valahol a hasán is. Egy orvos jött fel hozzánk. Nagyon féltem. Azt
mondta, a papa rendbe fog jönni, csak most ne menjen sehová. Azután
még pár este eljött, átkötözni. És arról beszéltek, hogy forradalom van. Izgatottak voltak. Azt mondták, ha ez sikerül, akkor innentől kezdve minden
jóra fordul, jó világ lesz. De még nem lett. Inkább hirtelen sorbanállások
lettek, mert a boltok bezártak, csak néha nyitottak ki, és általában éhesek
voltunk. Esténként pedig világítós golyókkal lőttek, és már a pincében
aludtunk. És nem tudtuk, hogy mi van a nagyszüleinkkel, de egy este beállított a mama. El kellett sötétíteni az ablakokat. A mama először nem szólt
semmit, csak meggyújtott egy gyertyát, majd alig hallhatóan azt mondta,
hogy a nagyapám hős lett. Értitek? Meghalt. Lelőtték… – elhallgatott. Súlyos csend feszült a teremben. Senki sem nézett senkire. Csak lefelé, a
padra.
- Aztán minden nagyon rossz lett – folytatta Feri, még halkabban és lassabban, mint eddig. – Tankok dübörögtek az utcákon, sokszor sortüzet hallottunk a pincében. Nem jártunk iskolába, és mind kevesebb ennivalónk
volt. Semmit sem tudtam a barátaimról, mert nem engedtek el otthonról.
Ismeretlen emberek jöttek hozzánk egy másik este, és azt mondták, jobb,
ha menekülünk, mert ezekben nincs kegyelem. Ezekben – így mondták.
Összepakoltunk, és éjszaka útnak indultunk. Anyukám enni adott, azt
mondta, ez minden, lakjunk most jól, mert ki tudja, mikor ehetünk újra.
Nagyon hideg volt… – Feri ismét hallgatott, most még szomorúbbnak látszott, mint eddig. A tanár úr azt mondta, nem kell folytatnia, de ő mégis
tovább mesélt. Körülnézett az osztályban, és Évin maradt a tekintete.
- Te hasonlítasz rá, a húgomra. Nagyon hiányzik. Volt egy hely, nem tudom a nevét, másnap hajnalban kerültünk valahogy oda, a csatornához.
Onnan csak csónakkal lehetett tovább jönni… Még sötét volt, csak a
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csónakosnak volt egy viharlámpája. De a víz eléggé be volt fagyva. Sokan
voltunk a csónakban, annyira mélyre merült, hogy elértük a tenyerünkkel a
jeges vizet. Nagyon féltem. Egy vastag kötéllel körbekötöztük magunkat,
hogy nehogy valaki kiessen. Csakhogy Kató kicsi volt, és a kötélen kívül
maradt, azt hiszem. Mert mire hajnalodott, és láttunk valamicskét, Kató
már nem volt sehol… Apukám beugrott a jeges vízbe, és kereste, de még
csak nem is kiabálhatott, mert valahol a tilosban voltunk… Anyukám pedig elájult, és kiesett a csónakból. A csónakos meg még egy ember gyorsan kiszedte, meg az apukámat is. Amíg élek, nem felejtem el az arcukat…
Majdnem minden gyerek szipogott. Csak a vörös Miska nem. Neki most is
vigyorba kerekedett az orcája, mindenki tudta róla, hogy gonosz, és kerülték is
rendesen. Nevelőszülőknél élt, és a sok, indokolatlan verést ezzel a kéreggel
viselte csak el. De akkor csupán kevesen tudták róla az igazat. Mielőtt felröhögött volna, Ilonka, aki mögötte ült, bokán rúgta, hogy ne legyen oka nevetni.
*
Ötvenhét fagyos januárjának egyik éjszakából pirkadatba csusszanó óráján
egy férfi tüzelni való rőzsét, fadarabokat gyűjtögetett a Ferenc-csatorna mentén Bezdánban. Unalmas, fázós munka volt, de kellett, mert gyerekek vártak
rá otthon, a kukoricacsutka nem sok meleget adott. Hideg, göcsörtös ujjaival
sodort magának egy cigarettát, komótosan rágyújtott, és egy tönkön pihenve
leste az ébredező, jeges víztükröt. Álmodozott, ahogy ilyenkor szokta, hogy
milyen jó lett volna, ha annak idején tanulhat! De nem lehetett, tizenkét évesen dolgoznia kellett az apjával. A húga is csak tíz éves koráig járhatott iskolába. De az huncut volt: kiküldték, hogy az uraság libáit legeltesse, csakhogy
a lány nagyon visszavágyott az iskolába. Azt tette, hogy a szomszéd kisfiúnak
– akit otthon tanítottak, mert olykor furcsa betegsége, rohama volt – felajánlott egy libát, ha őrzi a jószágot. A gyerek belement az alkuba, ő meg addig az
iskola ablaka alatt hallgatózott, és itta be az okosságokat. Persze, erre mindenki gyorsan rájött, hiszen fogytak a libák! Nem kapott verést, de még szigorúbban eltiltották az iskolától. A férfinak egyébként nem sok nyugodt perce
volt, de ilyenkor télen kevés a napszám, gyárban meg nem tud elhelyezkedni,
hát otthon dolgozik, amit csak tud, és mivel ügyes, mindent megcsinál. Ezekből élnek, ő meg a négy gyerek – az anyjuk tavaly télen ment el, a ködfalon
túlra. Az is beletartozott az álmodozásba, hogy leste az eget, a felhők formáiban keresgélte egykori szerelmét, és folyton valami égi jelet várt tőle. Merthogy
biztosan odakerült, föl, a vén szakállasnak lett most szolgálója, másként nem
lehet, mert amíg itt volt, addig is angyal volt. Most is szereti. Mindörökké.
Ahogy halványodott az ég, egy batyut vett észre, amint lebeg a víz színén.
Keresett egy hosszú faágat, utánanyúlt, kihuzigálta a partra, és azonnal meg is
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rökönyödött: egy gyermek volt a batyu! Jaj, ne ilyen jelet! Ne küldj nekem
még egy gyereket – futott át az agyán. Egy pillanatig, csak egy egészen rövid,
nem mérhető pillanatig látta magát, amint szépen visszabocsátja a batyut oda,
ahonnan jött, be a vízbe, mert csak a baj jön vele, hogyan magyarázza meg,
hogy ki ez, hogy találja meg a szüleit, ha meg is találja, akkor azok lebuknak,
mert nyilván szöktek, de végképp hogyan eteti, ruházza, ha rámarad – szóval
egyetlen másodpercben benne volt mindez. Meg még az, hogy mi van, ha
fentről figyelik? Hogyan számol el Eszternek a tettével? Majd úgy látta, halott a gyerek, de azért mégis kibontogatta a sok holmiból, hogy megbizonyosodjék. De bizony életet tapintott – egy kislányt. Nem is értette, miként maradhatott a víz felszínén, bár lehet, hogy a sok holmi között megrekedt levegő
utolsó ereje tartotta ott. A férfi nemrég látni vélt egy csónakot a csatornán, de
még szinte sötét volt, arról eshetett le a „motyó”. Tudta, mostanában sok-sok
ilyen „magyar” csónak ereszkedik le ide, délre, mert odaátról szökniük kell.
Mindegy, most nem gondolkodott semmit, otthagyott mindent, foszlott kabátjába burkolta a kicsit, és rohant vele hazáig.
*
A Saint Anne Clinique Párizsban csendes volt az estéli órákban, már a nappalhoz képest. A kisebb ebédlő szerényen, de ízlésesen díszítve, a terem végében dús svédasztal, borostyánszínű organza és damaszt asztalterítőkön
pezsgőspoharak, terítékek, gyertyák. Az asztalfőn két férfi áll, egy ősz úr,
jóvágású, magas, és egy fiatalabb, majd csak évek múlva fog megőszülni.
Mindenki őket figyeli, lelkesen és mosolyogva. A fiatalabbik kedvesen beszél, majd egy ajándékcsomagot ad át az idősnek. Röviden szól az idős, a
végén meghajol:
- Merci pour tout, mais maintenant je rentre à la maison – azt mondja, köszöni, de most hazamegy. Jól beszél franciául, pedig az anyanyelve magyar. Itt úgy hívják: Docteur François Palásti.
A „magyar” Ferike orvos lett, csodálatos életpályát futott be. A Ferenccsatorna melletti kisvárosban fejezte be az elemit, majd a középiskolát is,
kitűnő tanuló volt, megtanult szerbül is, majd az orvosira járt. A Belgrádi
Egyetemről jutott ki Párizsba, előbb csak gyakorlatokra, de megtetszett neki,
és ott is maradt. Azonban minden évben hazalátogatott: kezdetben csak a
bácskai Kúlára, később, amikor már lehetett, Budapestre is. Két szülőföldje
volt: az egyik, ahol először született, a másik pedig, ahol befogadták, ahol
felnőtt. Az otthona pedig Párizs lett, oda várta vissza mindig francia felesége
és a lánya. Csakhogy Feri lelkén örökre ott maradt egy pötty: a húga. Nem
tudta elfeledni, és hetvenöt évesen is kínzó bánat fogta el, amikor csak eszébe
jutott. Évtizedeken át remélte, hogy újra látja majd Katókát, és hogy még itt,
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ebben az árnyékvilágban. Sokféleképpen próbálta keresni, amikor meg már
nem számított a pénz, fizetett is azért, hogy keressék. De nem volt eredmény.
Viszont amikor most hazajött, egy utolsó reménybe kapaszkodott bele. Arra
gondolt, ami még sosem jutott eszébe, vagy ha igen, mégsem gondolta végig,
mert sosem volt sem ideje, sem pénze erre: végigjárja a csatornamenti településeket, a határtól egészen idáig, s mindenhol kérdezősködik a hivatalban – ha
semmi, akkor feladja.
Palásti doktor áll a csatorna mentén, Bezdánban, a híd közelében, majd jó
messzire távolodik onnan, forgalomtól, emberektől. Nehézkesen leguggol,
közel a vízhez, és nézi, csak nézi. – Add vissza nekem Katót – sóhajtja, alig
hallhatóan. Enyhe szél fodroz kicsi hullámokat, egy-egy hal, vagy béka bugygyan olykor a felszínen. A káka közt is surran valami, egy jégmadár felcsippent egy halat, sebesen húz el közel a víz felett.
*
Katónak is jó esze volt, de hiába, nagy szegénységben nőtt fel. Amikor a csónakról a vízbe csúszott, nyolcéves volt. Sok mindent el tudott mondani, miután néhány nap elteltével végre beszélni kezdett. De hosszú ideig csak a családját hiányolta, nagyon sokat sírt. A férfit, aki befogadta, apának hívta később, s a négy gyereket a testvéreinek. A hatóság egy darabig keresgélt, de
nehéz idők voltak azok, hát abbamaradt a kutatás, és Kató ott maradt az anya
nélküli családnál. Nagyon szerették, afféle égi jelnek vélték, akit anyjuk küldött, hogy mindenképp jó emberekké cseperedjenek. Csakhogy Kató lelkén
örökre ott maradt egy nagy pötty: az igazi családjának hiánya. Míg Feri csak
őt veszítette el, addig a kislány mindhármukat.
Kató néni sétál a csatorna partján. A vizet nézi, most is megborzong, mert
eszébe jut az az utolsó éjszaka, mielőtt elaludt a csónakban. Egy darabig még
Ferike kezét fogta, de aztán mindketten elaludtak. Arra sem ébredt fel, hogy a
vízbe csusszant. Megáll egy part menti fánál, nekidől. Hallja, hogy a nád között rigó matat, vagy valami más, a partról békák tottyannak a csatornába, s
jól megtermett szitakötők zúgnak el mellette. A telecskai dombok löszfalában
lakó gyurgyalagok idáig is eljutnak, ilyenkor hallatszanak, ahogy folyton
burukkoló hangokat adnak ki, röpködnek kis rajokban, s néha meg lehet látni,
ahogy csőrükbe kapnak egy-egy darazsat, vagy éppen szitakötőt, ami akad.
Csak keveseknek sikerül ezt megpillantani, de Kató sokszor látta, mert amikor csak tehette, valami kivonzotta a csatornához. Pedig azt hinné az ember,
hogy akit vízből mentenek ki, az többé a közelébe sem megy!
Ideje visszamenni, haza, bemegy az unokájáékhoz, a kis Ferkó mindig felvidítja! Ahogy elindul, látja, hogy egy ősz ember éppen guggolásból áll fel, és
feléje tart. Hatalmasat dobban a szíve, nem tudja, miért, de úgy érzi, ez az
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ember őt keresi. Sietni kezd, de fél is, reszket, azt hiszi, menten elájul. Ha
tudná, hogy egy orvos jön vele szemben, talán nem is bánná! Közelednek,
egyik sem emlékezhet a másikra, fogalmuk sem lehet, hogy hogyan is nézhetnek ki – de mégis. Amikor egymás elé érnek, megállnak – kihallatszik a
mellkasukban dobbanó szív. Csak nézik egymást, és elméjükben átalakulnak
az arcok: egy szőke, szeplős kisfiú arcává, s egy hosszú, mogyoróbarna hajú
kislány arcává. Nem tudnak megszólalni. Kató lassan kinyújtja két kezét,
megsimogatja Feri arcát, Feri pedig megfogja a simogató kezet, és szorítja,
hosszan, s a saját kezéből pedig kienged, végleg elenged egy több mint hatvanéves, széjjelfoszlott, színehagyott, valamikor piros rongydarabot. Talán
sál lehetett, vagy zsebkendő – nem látni.
Vígh Erika

„Nicky kastély” az emlékeimben
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa”
Radnóti Miklós

A XX. század első negyedében Schiller Béla volt a legnagyobb birtokos Nicken,
és az ő tulajdonát képezte a kúria. A szabadon álló, földszintes, 6 szobás,
téglalap alaprajzú kúria főhomlokzatán középrizalit lépett ki a fal síkjából.
1982-ben még kultúrotthon céljára használták az épületet, amelyet nem
sokkal később bonthattak le. A kúriához majorság tartozott, amelyben több
cselédház és gazdasági melléképület állt.
Mikor elolvastam ezt a leírást Radnóti Miklós sorai jutottak eszembe, „Ki
gépen száll fölébe, annak térkép e táj…” Az író, aki nyilván nem tudhatta, és
nem is az volt a dolga, hogy nekünk, nickieknek mit jelentett, és mit jelent ez
a félmondat „kultúrotthon céljára használták”.
Mit is jelentett?
Egy kislány, egy fiatal lány élményeit kívánom felvillantani soraimban.
Első emlékem e házban történtekről az 1953-1954-es évekre tehető. Tanév
vége volt, a falu lakossága a kultúrházban a két tanítóját köszöntötte. Mi gyerekek a szüleink által megtanított verset mondtuk a színpadon, ahol a két tanító
ült. A kertek virágait csokorba kötve köszöntöttük őket. Tele volt a terem, minden háztól volt valaki, hisz ezek a tanítók generációkat tanítottak éveken át.
Ebben az épületben volt még a mozi is. Fa székeken, háttámla nélküli
padokon ültünk. 1Ft 30 fillér volt egy mozijegy. A filmvetítés előtt mindig
volt Film Híradó. Ebből tudtuk meg mi is történik a falunkon kívül. Egyik
490

alkalommal híre ment a faluban, hogy a Kiss Feri birkózó lesz az aznapi híradóban. No, az volt ám a tömeg. Annyian összegyűltünk, hogy még álló hely
sem maradt. Másnap mindenki arról beszélt, büszkén, hogy lám egy ilyen kis
falu szülöttje is viheti valamire.
Kiss Ferenc (birkózó Nick, 1942. január 5.) olimpiai bronzérmes, Európabajnok birkózó, edző.
Sporteredményei kötöttfogású birkózásban:
- olimpiai 3. helyezett (100 kg: 1972)
- olimpiai 5. helyezett (félnehézsúly: 1964)
- kétszeres világbajnoki 2. helyezett (félnehézsúly: 1964 ; 100 kg: 1970)
- kétszeres Európa-bajnok (félnehézsúly: 1967, 1968)
- Európa-bajnoki 2. helyezett (100 kg: 1970)
- nyolcszoros magyar bajnok
A bálokról, a mulatozásról is kell írnom. A szüreti, a farsangi, a szilveszteri és
rossz idő esetén a búcsúi bálnak is helyszíne volt ez az épület. Itt ismerkedtünk, itt tanultuk az első tánclépéseket, itt választhattunk párt magunknak.
Ezek között a falak között nem csak szórakozás, móka zajlott, hanem
munka is.
A főbejáratnál a jobb szárnyon volt a Rábagyöngye MTSZ irodája Egy kicsit beljebb a bal szárny egyik épületében volt a TSZ savanyító üzeme. A kertészeti dolgozóknak adott munkát ősszel és télen. A nyáron megtermelt zöldségeket szeletelték, rakták üvegekbe. Az üvegeken hagyományos iskolai füzet címke volt. Az én feladatom volt, hogy a zöldség és gyártó nevét ráírjam.
Volt az épületben nyári óvoda is. A kastélynak nagy kertje volt, öreg fákból álló gesztenyefasor díszítette. Az ovisoknak is és nekünk, iskolásoknak is
kitűnő játszóhely volt.
Egyik oldalon lakások voltak. Mikor kiköltöztek a lakók mi fiatalok megkaptuk az egyik szobát. Összefogtunk, kimeszeltük és azt használtuk klub
szobának. Hétvégeken összegyűltünk, táskarádión hallgattuk a zenét, vagy az
egyik fiú hozta el a harmonikáját, és azon játszott nekünk. Hangulatos nyári
estéket töltöttünk el ezek között a falak között.
1970-es évek elején a kastélyt lebontották. A kastély falán, körülbelül a
padlás magasságában egy kis fülkében volt egy Szent János szobor, amit bontás előtt a templom mellé helyeztek át. A szobor most is ott áll, őrzi ennek a
régi kastélynak az emlékét.
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Búcsúi emlékek
A falusi nyár tele volt fontos eseményekkel. Aratás, takarulás, masinálás, na és
a búcsú. A mi templomunk Szent Anna templom. Édesanyám susogta a fülembe, / mikor még kicsi lányka voltam és mellette, vagy az ölében ültem a szent
miséken, hogy nézzem csak meg, hogy Szent Anna, a nagymama tanítja imádkozni Máriát, a kislányát az oltárképen. Nagyon tetszett nekem ez a kép. Úgy
éreztem a figyelmeztető kéz nekem is „szól”. Próbáltam csendben lenni és
illendően viselkedni. Kis gyermekként megszoktam a szabályokat és nagyobbacskaként már természetes volt a templomi viselkedés, és hozzátartozott az
életemhez a templomi csend, a csendes vagy hangos imádkozás, éneklés.
No, de vissza az ünnephez. Július elején már számoltuk a napokat, vártuk
a nagy eseményt. Július 26-án vagy környékén volt a nicki búcsú. Nagy volt a
faluban a készülődés. Áprilisban voltak a házaknál a belső nagy takarítások,
június, július pedig a ház környékének, illetve a ház külsejének csinosítási
időszaka volt. Meszelték a ház falát, szalmás sárral javították az alját és azt
kék festékkel színezték be, mert a búcsút illett megünnepelni, házunk táját
rendbe tenni. Nyírták az élő sövénykerítéseket.
Hét vége felé a falu illata megváltozott. A friss szalma, széna illatát fölváltotta a házak konyhájából kiáramló sütemény, vanília illat. Sültek a finom
sütemények. Katókát, Márvány szeletet, Citrom tortát szoktak sütni, később
pedig Néger kockát.
Kedvenc időtöltésem volt még, amikor a szomszédom és a barátnője vasalták a szép miseruhákat és oltárterítőket. Nagyon szépek voltak, tetszett a
csipkéjük, és a kikeményített simaságuk. Ott ültem a konyhájukban és bámultam ügyességüket.
Szombaton a nagymama és édesanyám pucolta a rántani való csirkéket.
Olyan is volt, amikor édesapám egy kisebb süldőt is levágott. Minden udvart,
és a házak előtt az utcát megöntözték és fölsöpörték. Kicsinosították a falut. A
templomot is „földíszítettük.” A házaktól érkeztek a szebbnél szebb virágok.
Gyönyörű volt a virágba borult oltár.
Vasárnap reggel korán keltünk. A reggeli kis misére az édesanyám ment, a
nagy misére pedig a ház népe és a vendégsereg. A vendégeink Szemeréből
jöttek. Édesanyám testvére és családja. Futkoztunk ki az útra, mert onnan
végig láttunk a Laki utcán, úgy vártuk megérkezésüket. Biciklivel jött a család. Rövid üdvözlés, és mentünk a templomba. Mise után a templom előtti tér
régi ismerősök, rég látott pajtások találkozója lett. Majd irány haza. Várt otthon bennünket a sok finomság. Hatalmas fazék csibe leves, rántott, sült, pörkölt húsok, krumpli köret, forrázott uborka, sütemények. A barackfa alatt
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szoktunk ebédelni. A levesből a sok lábat, szárnyat még tálalás előtt az udvaron állva elszopogattuk.
Az ebéd elfogyasztása után két órakor mentünk a litániára, majd közösen a
család és vendégei, a nagyszülők kivételével vonultunk a búcsúba. A kocsma
udvaron volt a búcsúi sátor, székekkel, padokkal felszerelve. A talp alá valót
a Horváth Géza bácsi muzsikus húzta. A Horváth Tóni bácsi és a felesége, az
Ágnes néni időben érkeztek a „táncparkettre”. Mindketten kifényesített csizmában, a Tóni bácsi kalapban, az Ágnes néni rakott hosszú, kapuvári népviseletben, és megnyitották a táncot búcsú vasárnapján is, és hétfőn is. Nicken két
napos volt a búcsú. Hétfőn a nickiek mulattak vendégek nélkül. A kocsma
előtt az utcán volt pár bábos és céllövölde. Mindig kaptunk kis apró ajándékot
a szülőktől is és a vendégektől is. Nem nagy dolgokat, például similabdát,
szélkereket, sípot, fújókát, brosst, gyöngyöt vagy a markunkban elbújtatható
babát, egy-egy gombóc fagyit a Laci bácsi motorbiciklijéből. A faluban mindenki üdvözölte a másikat, örömünnep volt felnőttnek, gyereknek egyaránt.
Este búcsúi bál volt. Egyszerű körülmények közt vidáman telt el az ünnep.
De volt ám Répceszemerében is búcsú szeptember 10-e tájékán. A szemerei templom Szent Kereszt Felmagasztalása Templom.
Biciklivel, vonattal, lovas fogattal érkeztünk. A bicikli kényelmetlen volt.
Öcsém, édesanyám mögött a csomagtartón, én meg édesapám férfi biciklijén,
a vázon utaztam. Alig tudtam a nagymama udvarán lábra állni mikor megérkeztünk, úgy elzsibbadt a lábam. Ha vonattal mentünk, már a gyülekezés is
izgalmas volt. Összegyűltek az állomáson a búcsúba utazók. Együtt utaztunk
két megállót Nick és Szemere között. Az volt a szokás, hogy csatlakoztunk a
templomban a már ott lévő családtagokhoz és együtt mentünk a mamámhoz
és az unokatestvéreimhez. A vendéglátás itt is hasonló volt, mint Nicken.
Említettem, hogy lovas fogattal is utaztunk. Édesapám, mikor megvette a
lovat, a Mancit, azt mondta be akarja mutatni Szemerében is a kedvencét.
Mindig arról álmodtam, mondta ő, hogy a diófához kötve eszegessen a lovam
a mama udvarán. Sikerült a bemutatkozás. A töltésen mentünk, amikor a
szemerei Répce hídhoz értünk édesapám be akart vágtatni a lovával a házunk
elé. Olyan gyorsan szaladt velünk a ló, hogy nem tudott megállni a ház előtt.
Jó pár házzal arrébb parkoltunk. Édesanyám félt, hogy valami baj lesz, mert
ilyennek még nem látta a Mancit. Vad volt és szilaj. Később édesapám bevallotta, reggel dupla adag abrakot kapott, hogy büszkélkedhessen vele. Sikerült,
mert mindenki fölfigyelt a vágtató paripára, és a rajta utazókra, akik a nagymama házát elkerülve érkeztek a helyszínre.
Még egy búcsúról kell írnom. A celli búcsúról. Körmenetben indultak a
nickiek, zászlókkal, élelemmel felszerelve a nagy útra. Édesapám volt az
egyik zászlóvivő. Egész úton imádkoztak, énekeltek. Én nem voltam velük.
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Nekünk, gyerekeknek az volt az élmény, amikor a Páskom úton várakozva
meghallottuk az énekszót. Közelebb érve csatlakoztunk a menethez és mentünk be a templomba. Énekeltük a Mária énekeket, a megérkezők osztották a
szent képeket, és közösen ünnepeltünk. A szemerei nagymama vonattal szokott Cellbe menni. Szép volt, amikor megállt a nicki állomáson a vonat és az
ablakából kiadta a nagymama a búcsúi ajándékot, majd énekszótól zengve
távozott a szerelvény. Úgy emlékszem külön vonatot is indítottak abban az
időben a hívek részére.
Szép emlékeim közé tartoznak ezek az események. Felemelő volt hallani
és énekelni a szép énekeket, látni a zászlóvivő apámat, a bohém lovast, és a
kezemet fogó édesanyámmal átélni ezeket az eseményeket.
Vizvárdy Tamásné

Lógóba
Emlékszem. Ez időtájt a falu szélső utcájában laktunk. Szeptember elsején
látogatóba jött hozzánk Margit ángyom. Anyám meg én a házunk előtt az
udvaron voltunk, pár lépésnyire tőlünk megszólalt:
- Brr… hamar tél lesz, mert az éjjel… ember ugrott az udvarotokba.
- Ne mondj ilyet, meghallják a szomszédok – válaszolt derűsen édesanyám.
- Hát nem hiszitek? - folytatta a huncutkodást ángyom. Beugrott, ha mondom! Az egész falu tudja.
- Ide nem! – ellenkezett anyám méltatlankodva, rejtve a kert felé pillantva.
- Tényleg nem tudjátok? Ma éjjel mindenkihez beugrott egy ember. Az első ember hónap, a Szeptember.
Mindketten kacagtak. Aztán anyám hirtelen rosszkedvű lett.
- Valami baj van Juliska? - kérdezte ángyom.
- Igen, jönnek az oroszok - panaszolta anyám szomorúan.
Erre ángyom:
- Biztos az oroszok? Úgy hallottam, az amerikaiak jönnek. Visszaadják
Erdélyt. Nagy igazságtalanság, hogy pár kilométer híján ’Baj kimaradt
Észak-Erdélyből.
- Erdélyt nem Amerika vette el tőlünk. Ha azt akarjuk, hogy újra a miénk
legyen, nekünk kell visszaszereznünk. Ha ezt „Másra” bízzuk, akkor a
„Másé” lesz. – fakadt ki anyám.
Beszéd közben elindultak befelé a házba. Eközben azon morfondíroztam,
haragudjak-e ángyomra, amiért engem figyelmen kívül hagyott. Odabent
ángyom kibogozta nagykendője bogát. Gondosan ráterítette a szék támlájára.
Miután leült, elsőnek szólalt meg.
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- Járt nálam Gyöngyi tanító néni. Ösztökélt, járassam Ibit meg Mancit lógóba. Óvoda nincs, szokják az iskolát. Jövőre lesznek hétévesek, iskolakötelesek. Mondtam neki, ha a te gyereked is megy, engedem őket. Közben
Anyám is leült a sparhelt elé a kisszékre. Kis papírfélével bíbelődött, amikor megszólalt.
- Pénzre van szükségem. Hamar beköszöntött a hideg ősz. Vékony ruhában, bakancs nélkül nem engedhetem el itthonról a gyereket. Tegnap itt
járt a végrehajtó. Felszólított, fizessem ki az adóhátralékot. Ha nem fizetek, elárverezi a kis Singer-t. Varrógép nélkül nehezen jutok pénzhez.
- Hát az apja mire való? Péter miért nem segít? Mit csinál azzal a rengeteg
arany holmival meg a temérdek pénzzel, amit feketézve keres?
Ángyom lélegzetvétel után elhallgatott, mert anyám nem engedte tovább
beszélni.
- A nyavalya ott törje ki, ahol van. Dugja a pénzét meg az aranyát a…
majdnem kimondtam hová! - válaszolta anyám mérgesen, felpattanva a kis
székről. Nem fogadok el tőle egy garast sem. Nekem is van büszkeségem.
Megkeményedett arckifejezése tovább acélosodott. Kímélet nélkül ángyom
fejére olvasta, hogy bizony neki könnyebb. Testvérbátyja miután Bukarestbe
ment, neki hagyott több tíz hold földet, gazdasági gépeket, meg ki tudja mi
mindent. Míg anyám kesergett, ángyom tekintete hol rajtam, hol anyámon
táncolt.
- Meglátod Juliska, minden jóra fordul. Bízzál Istenben. Ezzel ángyom
pontot tett a kesergés végére.
Alkonyat lett, mire anyám aznap befejezte a kinti munkát. Megfejte a Nyalka
tehenet, megvacsoráztunk, leült a varrógép mellé, hozzáfogott válltömést
fércelni egy rózsaszínű selyem blúzba. Lábmosás és ima nélkül szerettem
volna lefeküdni, ám anyám éberségén nem tudtam kifogni. Éjjel egy pillanatra megébredtem. Édesanyám a petróleumlámpa sárga fénye mellett a selyem
blúz fölé hajolva dolgozott.
Másnap, kora délután a jókedvű, kék szemű, szelíd tekintetű, szőke hajú
Gyöngyike tanító néni elmenőben volt, amikor benyitottam a szobába.
- Miután Juliska néni beszegte a fonákját, eljövök érte. A lógóba járás miatt ne aggódjon. Holnap kifizetem a blúz árát, az egyik süldőre meg küldök vevőt – mondta, majd rámmosolyogva kiment.
- Édesanyám! Mit jelent lógóba járni?
Emlékszem… szó nélkül áthelyezte a petróleumlámpát az éjjeli szekrényre. A
szekrényből egy keményfedelű könyvet vett elő, melyből esténként eddig is
számtalan csodás mesét olvasott. Leült az ágy szélére, kinyitotta a könyvet,
lapozgatott, majd hozzákezdett hangosan olvasni. Mire anyám befejezte az
olvasást, úgy éreztem, kinyílt előttem a világ…
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Most már sok mindent tudok: elődeim birodalmának határát három tenger
mosta, a négy égtáj felé nagy népek szomszédságában… Őseim között vannak, Csaba királyfi, édesanyja Réka, meg Apor nagybácsi. Őket kizárólag a
hegyet-völgyet-rónaságot összefogó vadvirágos réten szárnyaló szabadsággal
összefonódva képzelhetem el. Ők nem haltak meg, csak elmúltak. Ha forró
nyári éjszakákon felnézek az égre, látom vonulásukat a Hadak útján. Megtudtam azt is, hogy őseink öröksége, miszerint napjainkban a lovas emberek
lógóra fogják csikó lovaikat. Úgy nevelik őket, hogy idomítás közben nem
végeztetnek velük munkát. Ma már biztos vagyok, hogy ezen az estén anyám
megcsillogtatta előttem a szabadság és a vakmerőséggel összefonódott bátorság eszmeiségét. Világossá akarta tenni számomra, hogy a mítosz és a valóság nyelvközösségünk múltjának szerves része. Meg kell tanulni rejtélyes
összefüggéseit ésszerűen értelmezni.
- Akkor a lógóba járás lóval kapcsolatos?- kérdeztem.
- Más állítás kizárt. - szólt anyám ellentmondást nem tűrő hangnemben.
- Akkor a „gó” mivel kapcsolatos? - öltöttem tovább kíváncsiságom fonalát.
- Elégedj meg annyival, hogy ott van. Elégedettek kell legyünk azzal is,
hogy a Jóatya mindenütt van. Ez a tudat erőt kell adjon, hogy segíteni tudj
magadon. De most már legyen elég. Le kell feküdnöd! Jó éjszakát!
Emlékszem… a következő napokon sok varrnivalót hoztak. Összegyűlt a
pénz az adóra. A kis Singer és a süldő is megmaradt.
Pár nap múlva vacsora után anyám visszaült az asztal mellé.
- Gyere csak! – szólt hozzám ajka körül huncut fintorral, miközben az asztalra tett egy vadonatúj fakeretes palatáblát. Ölébe vett. Kezembe adta a
palavesszőt. Kéz a kézben piros csíkos oldalára karcoltunk egy török basát
majd két „basánét”.
- Írjunk betűket is! – szóltam türelmetlenkedve.
- Azt nem! – válaszolta anyám ellentmondást nem tűrő hangon. Majd az
iskolában megtanuljátok, de most már itt az ideje a lefekvésnek.
Ima után elégedetten bújtam a dunyha alá. Búcsúzóul azért megkérdeztem,
hányat alszunk még szeptember derekáig?
- Már csak kettőt – válaszolta anyám vidáman.
Ez idő tájt a szegénység hatalmas, durva, kíméletlen volt. Aki nem tudta alázatosan kezelni, elveszett. Másnap, reggeli után anyám a kezembe adott egy
kopott vászonzsákot. Tudtam, a gyepre megyünk száraz marhalepényt, más
néven „napon sült málé”-t gyűjteni, mert elfogyott a tüzelőnk. Ez a tevékenység betöltötte a nap egy részét. Türelmetlenül vártam az estét. Ahogy elharangozták a nyolc órát, anyám szokásától eltérően beparancsolt a konyhába,
pedig még világos volt.
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- Ma este korábban fekszel le, holnap iskolába kell menned!- szólalt meg,
miközben szaporán vetkőztetni kezdett, majd beállított a lavórba. Alaposan végignézett.
- Nem bögyörős gyereket rendeltem a gólyától, de így is biztosan jó lesz,
mondta halkan, szelíden, mosolyogva. Míg anyám szappanozott, új dolgokat kérdeztem.
- Ki az én apám? Miért nincs itt velünk? Jó, vagy rossz ember?
- Kisdorkám! - anyám így szólított, amikor meglepő kérdéseket tettem föl
- Nézz a falvédőre! Ő az. Flaskóval a kezében dalolja „Én vagyok a falu
rossza egyedül…” Erzsi nénéd őt mintázta meg, én meg voltam olyan bolond, hogy kivarrtam!- válaszolta anyám villámgyorsan, keményen kissé
méltatlankodva, jobb nekünk nélküle. Ezeket csak akkor érted meg, amikor nagy leszel.
Miután szárazra törölt ölébe vett, bevitt a szobába, lefektetett. Ekkor már
éreztem, hogy az általam elhessegetett jókedve ismét a helyén van. Másnap
reggel anyám viselkedésében volt valami ünnepi. Viselt, de tisztára varázsolt
ruhát adott rám. Kezébe vette, este disznózsírral bekent bakancsomat. Szaporán megköpködte, még szaporábban kifényezte. Leguggolt, lábamra illesztette, szorosra kötötte a fűzőt. Felállt, nyakamba akasztotta a vászonbakót, benne
a palatáblával, megigazította ingem gallérját, kikísért az utcára. Mindeközben
mondta:
- Minden kívánságom az, hogy mindég rendezett légy. Szeresd a könyvet,
hogy tanult ember váljék belőled.
Mielőtt befordultam volna a Hadház utcába, visszanéztem. Anyám még mindig a kapunk előtt állt. Karba tett kézzel nézett utánam. Mire Gyuszi cimborámmal - akivel útközben jöttünk össze - beléptünk az iskola előszobájába,
elharangozták a nyolc órát.
- Hát „tik nem tuggyátok, mikor kezdődik az oskola?”- kérdezte Bige János a mezítlábas iskolaszolga, aki nyáron vályogvetéssel foglalkozott.
- Lógóba járunk!- válaszoltuk egyszerre Gyuszival, majd bátran benyitottunk a hatalmas osztályterembe. Az, hogy félbeszakítottuk Gyöngyi tanító
néni magyarázatát, cseppet sem zavart bennünket, a kíváncsi tekintetözön
sem, mellyel az osztály fogadott. Furcsa és kellemetlen csak a pakura degenyeg szagú padló volt. Ez utóbbit hamar elfeledtette velünk a tanító
néni. Kedvesen mosolyogva beültetett bennünket az első padban lévő két
üres helyre. Gyorsan a padra helyeztük palatáblánkat. Kezünkbe vettük a
palavesszőt. Nagy igyekezettel elkezdtük lemásolni a palatábla vonalas oldalára a nagy tábla felső bal sarkára feltűzött fényes fehér papírból készített nagy nyomtatott „A” betűt. Ám a csodás lógóba járást a sors rövidre
szabta.
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Este anyám összeszorított szájjal csak annyit mondott:
- Ma estétől nagyanyádéknál alszunk.
Egy fehér lepedőbe összekötött néhány ruhafélét. Kulcsra zárta a bejárati,
majd az utcaajtót. Az öregházig szótlanul mentünk. Sejtettem, baj van. Reggel, amikor megébredtem nagyapám meg két katona az asztalnál ültek.
Reggeliztek. A katonák, puskájukat csővel felfelé lábuk közé szorították.
Nagyanyám a sparhelt mellett ténykedett. Anyám nem volt a szobában. A
férfiak evés közben beszélgettek. Nagyapám az asztalfőn ült a két utcai ablak
között a rengőn. A két katona egymással szemben. A szőkébb, akinek jól
láttam az arcát, azt hajtogatta „kurety, kurety háráso”. A másik katona - amelyik háttal ült felém – kontrázott, mondván „kapuszta, kapuszta jó”.
Miután a katonák befejezték az evést, felálltak az asztal mellöl. Vállukra
vették puskájukat, indultak kifelé. Az egyik kiment a szobából a másik bennmaradt, közel hajolt nagyapámhoz fülébe súgta, hogy ne féljünk. Az ő apja is
magyar ember. Kovács Alexandernek hívják. Munkács környékiek.
Egy hétig naponta nálunk étkeztek a katonák. Aztán nem láttam többé
őket. A napok gyorsan teltek. Erről szomszéd cimboráim gondoskodtak. Kisebb csoportokba verődve, öreg emberekkel együtt, a falu határába puskagolyókat, üres töltényeket, kézi gránátokat gyűjtögettünk. A befagyott HoltGyepes patakon fakutyáztunk. Udvarunkon hóembereket építettünk, meg
szánka ereszkedőt. Esténként nagyanyámmal fonókába jártunk, ahol öregaszszonyok boszorkánymeséit hallgattuk, közben kukoricakóróból cincogó hegedűt, zizegő hangú nádsípot faragtunk nádszárból. Tavasszal - rügyfakadáskor - fűzfaágból furulyát. Nappal sárgolyóval célba suhintottunk, később amikor már melegebb lett - sárágyukkal pukkantgattunk.
Egyszer-egyszer nagyapám a hátsó kerítésajtón átvitt a szomszédba Jolán
ángyom házához, hogy ellenőrizze, nem törtek-e be tolvajok az üresen hagyott házba. Érdeklődésemre elmondta, hogy Ángyomat az oláh csendőrök
elvitték Etelköz, óhaza határához. A Purátu folyó partjánál várta sorsát, de
mint írta, őt már nem hajtották rá a jégre, nemsokára hazajön. Böske leányát
Gyula bátyja át szöktette Váradra. Rámparancsolt, erről egy szót se senkinek,
mert a csendőrök engem is elvisznek oda ahol nem finom kolbászt, hanem
puliszkát adnak reggelire, vacsorára semmit. Az elfoglaltság ellenére nagyon
hiányzott anyám. Lefekvés előtt egy megsárgult lapú füveskönyvet, meg néhány képes kalendáriumot lapozgattam. Később tudtam meg, anyámtól, hogy
még ősszel átszökött Magyarországra. Nagyszalontán egy módos marhakereskedőnél szolgált. A család ifjait magántanárok oktatták. Anyám - vasalás
közben, a nyitott ajtón keresztül- részese lett minden leckének. Augusztus
lett, mire hazakerült.
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- Hivatalosan is elsőosztályos lettél, felejtsd el a lógóba járást! Csörrentette meg kíváncsiság zárkám kulcs csomóját anyám pár nappal iskolakezdés
előtt. A konyhában az asztal mellett vacsora tejemet szürcsölgettem. Letettem a csészét az asztalra, megkérdeztem:
- Akkor most már megtanuljuk, hogyan került az értelmetlen „gó” a „ló”
mellé? Nem inkább a „lóg” szónak van értelme? Emlékszem, anyám furcsa tekintetére. Elsápadt, majd elvörösödött. Széttárta karját, megölelt.
Miután elengedett, elfordult. Elővette zsebkendőjét, megtörölte könnyes
szemét. Ezután ismét felém fordult. Leültetett magával szembe, megfogta
kezem, szemembe nézett.
- Szerencséd van – mondta. Nagyszalontán Tótéknál gyerekek történelem
óráján a szomszéd szobából hallottam, hogy sok ezer évvel ezelőtt, az őskorban a hun népek használták a „luó”, „ló” szavakat. Ez idő tájt a hunok
Ázsiában Kína északi részén éltek. A kínai népekkel sokat civakodtak,
ilyenkor keményen harcoltak egymás ellen. Békeidőben viszont a vadászat
mellett barátkoztak is japán meg kínai szomszédaikkal. A történészek
megállapították, hogy a kínaiak, meg a japánok, sok ezer évvel ezelőtt, játszottak egy táblajátékot a Gó-t. Bekerítős csapdába ejtő harci modort alkalmazó táblajáték. A hunokról pedig feljegyezték, hogy náluk bevett harci szokás volt szétzilálni az ellenséges hadsereget, bekeríteni, és legyőzni
őket. A nap fényes ragyogása nélkül is felismerhető a lenyűgöző összefüggés a játék és a gyakorlati alkalmazás között - magyarázta a tanár úr.
Ám a harchoz, a mindennapi életvitelhez, vadászathoz, gazdálkodáshoz,
vándorláshoz, szükségük volt betanított lovakra. Ló nélkül nem tudtak
volna boldogulni. Világossá vált, ha a csikókat durván korbáccsal fenyítve
kényszerítik tanulásra, savanyú, összetört lelkületű, lehorgasztott fejű, csipásszemű lovuk lesz. Az ilyen lovak sem harcra, sem gazdálkodásra, sem
pedig vándorláskor vontatásra nem használhatóak. Őseink rájöttek, hogy a
lovat kíméletesen, nagy türelemmel hosszan tartó szoktatással, sok játékidőt biztosítva kell betanítani és ezt a tapasztalatot örökítették tovább a fiataloknak. A beszéd kialakulásának kezdetén ragozás nélküli szavakat
használtak. Így a legegyszerűbb módja e tudás-átadás-folyamat megnevezésének a „ló”, „luó” és a „gó” szavak egybeejtése kellett legyen. Az egyik
lecke alkalmával a tanár úr megemlítette, hogy ez az összetett szó Csokonai népe ajkán vándorolt idáig. Aki akarja, érti, hogy iskolába járáskor, a
lógóba járás és a lógás ellentétes cselekedet, értelemszerűen kizárják egymást. A mellékesség meg a függés is helyes, mint értelmezés, de nem lehet
kizárólagos meghatározója eredetének, ahogyan ez a lexikonokban van.
- Azzal a céllal írattalak tavaly lógóba, hogy szokjál a tanuláshoz. E két
adott, sok ezer éves önálló szó házasításával, a tudás átadás-elsajátítási
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folyamat kezdetének megnevezése jöhetett létre. E szó mély értelme, fontossága arra kényszerít, hogy következtessünk. Fennmaradását a szintén
magyarul beszélő Etruszkok, Avarok, Szkíták, Szarmaták is biztosították,
mert használniuk kellett, így maradhatott meg a közbeszédben. Annak
megállapítására, hogy e két szó a beszéd evolúciójának melyik szakaszában vált összetett szóvá, a tudományos tevékenység hivatott. Aki szereti
anyanyelvét, meg kell próbálja kivezetni azt, ami a tudomány labirintusában - hiteles régészeti leletek hiányában vagy más okok miatt - eltévedt, de
értelemszerű. Mi vagyunk az utolsó használói, tisztelői, éltetői. Már százötven éve, hogy Brunszvik Teréz grófnő megnyitotta az első óvodát Budán, ekkor elkezdődött a lógóba szavunk háttérbe szorulása. A teljes óvoda- hálózat kiépülése után, öreg szavunkat átvette az emlékezet. Mint sok
ezer éves egyedi virágszál a világ vadvirágos rétjéről könyv lapjai közé
került. Teste összeszáradt, színezete kifakult, ám lelke él. Belenyugodva
sorsába, lexikonokba temetkezve, születéséről szóló találgatások sokszínűségén derül. Könyvtárak polcairól üdvözletét küldi, gyermekeikkel óvodába igyekvő anyukáknak.
- Érted? – fejezte be, választ mellőző nyomatékkal anyám. Felnőtt lettem,
mire megértettem.
Aztán, sok-sok küzdelmes év után, eljött az ideje, hogy párommal óvodába
vigyük iker unokáinkat. Amikor már magabiztosan kukucskáltak felénk az
óvó néni háta mögül, hazaindultunk. Párommal karonfogva a húszpercnyi
útnak szótlan vágtunk neki. Az utcán senki, a némaságban tengernyi emlékeim igazgyöngye, anyám emléke környékezte gondolataimat. Mint állóvíz
sima tükrét a lágy szellő, úgy borzolta letisztult múltam felszínét anyám meg
Sándor bácsi emléke. Ám egyszeribe otthon lettünk, hamar délután lett, hazahoztuk a gyermekeket, játszadoztunk, majd vacsora, esti torna, fürdés után
fáradtan ágynak esve mély álomba merültem. Elmém a révült valóság eszközével elhitette velem, hogy a valóságban vagyok.
Gyerekként udvarunkon… hátam mögött anyám… Margit ángyom… a
házunk… a Nyalka tehén istállója… épp az utcaajtót nyitottam. Az utcára
léptem, balról lovas szekér közeledett. Amikor egyirányba ért velem, a kocsis
megállította a fogatot, a gyeplőt a lőcs fejére hurkolta, felém fordult, előrehajolt. Haja copfba fonva a vállára simult, bozontos bajsza-szakálla kettévált,
amikor megszólalt.
- Hát, igen megnőttíl! Oszt lúgóba vagy lógóba jársz? Hát onokáid óvodába, napközibe vagy nulladik évbe járnak?
Egyszerre gyereknek meg nagyapának éreztem magam, de nem zavart. Sándor bácsi él, hogy tudja mindezeket? Kérdeztem némán, magamtól.
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- Ideát, mink mindent tudunk, itt az üdő nem telik hanem tágul - érkezett a
meglepő válasz. A Teremtíssel is tisztába vagyunk, amirűl tik odaát azt hiszitek semmi, arrúl mink tuggyuk, hogy az valami, por-vízpára, tűz-gáz.
Ez utóbbi a Szellem, ami a Tudatot-Írtelmet szüli. Az Ádámok meg Évák,
ezekbül teremtődtek, majd ezzé lesznek. A lílek, a szellő nektek semmi,
pedig én is az vagyok, itt vagyok, láttyuk egymást, beszílgetünk ugyi? A
Semmi azír is nem semmi, mer a Tudat érzíkelteti, az Írtelem nevet adott
neki, mánn pedig aminek neve van, az onnantul nem semmi. Amit tik
semminek hisztek, az Ideát ellenkező valami, de tik ezt nem tuggyátok
megírteni, ahogy az Ílet teremtísit- vígit se. Az Ílet Isteni, Tülle van, viszszakerül Hozzá, mert Ű, maga a Főd, a Nap, a Hód, a Világegyetem, de a
magba, tojásba, ház falába, a küszöbbe, benned is Ű van! Írted? A Teremtő, írdesbűrű, kemínyhúsú Mag-táros Ádámot agyag, kű, vasporbúl teremtette, selymesbűrű, lágyhúsú, íletfakasztó, az Ílet iránt szent
felelőssígtudatú Évát pedig Ádám ílő sejtjeibül. Ádám meg Éva két fiú
gyerekibül Káin maradt, lyányír csak lyányos házho mehetett, tehát vót legalább még egy másik Ádám-Éva család megteremtve, ahun lyánynak kellett lennie. Írted? Ílő példa, itt a faluba, K. Juhászéknál is csak
fiúgyermekik, Nagyutcai Mikóéknál, pedig csak lyány gyermekik születtek. Nimródnak ugyi két fiúgyermeke lett, Hunor, meg Magor, hogy az
uralkodói vír ne híguljon, más törzsi uralkodók lyányait szöktettík
felesígűl. Ugyi írted? Oszt, hogy viselitek a gyászt? Szellő szárnyán ott
vótam fiatal menyed temetísin. A nagyszülei, apja, annya halála után nem
sokkal, Ű is átatta magát a Vígtelensígnek. Nem tutta felnevelni gyönyörű
gyermekeit, pedig nagyon szerette vón, a rossz íszaki szíl ereje erősebb
lett. Ílő világotok Tudó, orvosai nem tutták meggyógyítani. A temetísen a
tisztelendő Atya igen nagy bajba vót, csak hosszú szünet után tutta a halotti beszídet elkezdeni.
Míllyen megrendűlve kezdte: Nehéz megszólalni! - oszt ügyesen elmagyarázta, hogy a Rossz összefonódása a Jóval törvínyszerű.
Egyet tehettek, törpíteni a Rossz következmínyit. Na de megyek, mer’ neked óvodába kell menni onokáiddal. Még csak annyit, hogy Margit ángyod
tívedett szeptember elsejin, mer’ akkor nem egy, hanem két ember ugrott be
hozzátok, a Szeptember, meg én.
Kacsintott, majd odafigyelve kioldotta a gyeplőt, enyhén megrázta, a lovak elindultak, a szekér emelkedni, majd tüzesedni kezdett. Tett egy kört a
falu fölött, még tüzesebben továbbemelkedett, valószínűleg a Hadak útjára
igyekezett.
- Ébredezz, ébredezz! A gyermekek fel vannak öltöztetve, indulhatunk az
óvodába!
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Miután párom visszacsalogatott a révedezésből a valóságba, rövidesen elindultunk. Előttünk a gyermekek önfeledten ugrabugrálva, kacarászva haladtak,
mi rejtett szomorúsággal, de tettetett jókedvvel, törpítettük a gyászt.
Vranyecz János

Az utolsó levél
Egyik este felfigyeltem arra, hogy Anya és Mama a II. világháborúban elesett
katonák adatbázisáról beszélgettek telefonon.
Az történt, hogy Anya egy emailben arról értesült, hogy az interneten már
rá lehet keresni az eltűnt hozzátartozókra. Arról én is tudtam, hogy dédnagyapám soha nem jött vissza a családjához ebből a háborúból.
Engem is nagyon izgatni kezdett ez a történet, így elhatároztam, hogy bővebben is rákérdezek Anyáéktól. Nem is sejtettem, hogy milyen mély érzelmek kerülnek majd felszínre.
Mama elmesélte, hogy a dédszüleim három egészséges gyermekükkel - köztük Papával - földművesként élték mindennapjaikat egészen a II. világháború
kezdetéig. Akkor azonban nagyon sok család élete jelentősen megváltozott.
Dédnagyapámnak is be kellett vonulnia Losoncra, hogy a hazáját szolgálja. Egy aknavető alakulathoz került, ami nem volt éppen veszélytelen. Talán
ezért, vagy valami más balszerencse miatt, de úgy tudjuk mindössze két hónapot töltött a fronton.
Ezután kapta meg dédnagymamám azt a szomorú hírt, hogy a férjének
nyoma veszett. Számomra nagyon furcsa, hogyan lehet eltűnni nyomtalanul?
Apa szerint ezen ne csodálkozzak, mert: Háborúban és szerelemben minden
lehetséges.
Értem, tehát ilyenkor bármi előfordulhat. Anya is megmutatta a hivatalos
iratokat, és én is olvastam, hogy az egyik szerint a dédnagyapám eltűnt, egy
másik szerint hősi halált halt.
Azt viszont hol, mikor és hogyan veszítette el Őt a család, nem derült ki
még a mai napig sem. Ezért újra reménykedtünk, hogy végre megtudhatunk
valamit ebből az adatbázisból.
Izgatottan írtam be a dédapám nevét a keresőbe, ami öt azonos nevet is talált.
- Ez az! Öt név találat!
Nem is reméltük, hisz nem sűrűn találkozunk ezzel a családnévvel. Anyával
együtt olvastuk az adatokat sorról-sorra. Figyelmesen, lassan egyeztettük a
születési adatokat, de sajnos csalódottan tapasztaltuk, hogy nem látunk teljes
egybeesést.
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Észrevettem a hivatalos papírok között egy elsárgult, összehajtott papírlapot. Simán elfért a tenyeremben. A figyelmem rögtön erre irányult. Milyen
régi lehet? Mi lehet ez a papír?
Anya a kezembe adta, kérte, hogy óvatosan hajtsam szét, és ha tudom, olvassam végig nyugodtan.
Elmondta, hogy ez egy levél, amit a dédapám a frontról írt a dédanyámnak.
Ez az utolsó levele, amit a családjának küldött. Vagyis inkább ez A LEVÉL, az
egyetlen dolog, ami tőle megmaradt. Kezembe vettem a sárgult, itt-ott apró foltos
papírlapot. Nincs sehol sem beszakadva, látszik, hogy nagyon vigyáztak rá.
Anya szerint régi levélpapír, érzem, nem olyan selymes a tapintása, mint a
mai papíroknak. A papíron lila színű tintával írott, hosszú kanyargós betűket
látok. Ösztönösen beleszippantottam, de nem volt már tinta illata.
Furdalt a kíváncsiság. Vajon miről írhatott akkor, ott a háborúban?
Érdeklődve és izgatottan kezdtem olvasni a sorokat. A levél a dátummal
kezdődött. „Kelt 1944 év VIII. hó 26-án”. Elképesztő, egy 77 éves levelet
olvasgatok!
A kedves megszólítás után az egész írást átjárja a remény, az Istenben való
hit és a szeretet a családunk iránt. Hálát és köszönetet mond azoknak, akik
segítik a dédanyámat, hogy ne éhezzenek és azoknak, akik irányítják, hogy
jobban boldoguljon a Gazdával. Még olyan messziről is milyen gondoskodó
volt! De ezek mellett átérzem azt a bizonytalanságot és tehetetlenséget is,
amit a háború okozott számára. Elérzékenyülve olvastam az utolsó sorokat:
„Szervusztok, Isten veletek és velem a messze távolból.”
Többször is elolvastam ezt a levelet. Más, eddig nem ismert érzés töltött
el. Jólesik, hogy ezen a pár oldalon keresztül kicsit megismerhettem a dédapámat, akit még az akkor 2 éves nagyapám sem igazán ismerhetett.
Megértettem, hogy nélküle dédanyám milyen nehezen élhette meg a mindennapjait, mennyire hiányozhatott neki a társa az életében. Csodálattal tölt
el, hogy Ő 31 éven át reménykedett abban, hogy a férje él, és egyszer hazatér
hozzá. Mi ez, ha nem az igaz szeretet?
Bár, én sohasem találkozhattam a dédszüleimmel, de úgy érzem, hogy az
egyik legigazabb történet lesz az Övék, az életemben.
Zöldi Zselyke

'
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Nagyszüleim mesélték…
Kulcsod egy Duna menti pici falucska Szlovákiában - az én nagyszüleim
szülőhelye és emlékeik kifogyhatatlan kincsestára. Mindig csodálkozva hallgatom nagypapám és nagymamám gyermekkori történeteit, ők pedig szerencsére szívesen mesélnek nekem.
Szlovákiában, Felvidéken élek egy átlagos kislány vagyok, kiskoromtól
nagyon szeretem a meséket, történteket, melyek különleges hatással voltak
rám. Én is papírra vetettem gondolataimat. Szerintem ez egy csodálatos érzés,
amikor kiírhatom magamból amit érzek. Természetesen magyarul, mert ez az
anyanyelvem. Örülök, hogy magyarul írhatok, olvashatok, gondolkozhatok.
Ennek a pályázatnak köszönhetően sokat érdeklődtem a régi emberek szokásairól, életéről és arról, hogy hogyan teltek a mindennapjaik, a mai modern
technológia nélkül. Nagyszüleimtől sok mindent megtudtam, ahogy nagyapám mesélte lehet, hogy szegényebb világ volt, de az élet nyugodtabb, kellemesebb és szebb volt. Kulcsodon a Duna menti kisfaluban sétálunk a szép
napsütésben a nagypapámmal, ő közben mesél, hogy régen milyen sokat jelentett számukra a természet. A földek, a mezők, az erdők. Hiszen itt a földeken
dolgoztak, megtermelték maguknak az élelmet, az állataikat a mezőre hajtották
a friss fűért, és gyermekek felfedezték a környéket, imádtak a réten sétálni.
A kis faluban összetartó nép élt, mindenki segített a másiknak, szoros
barátságok alakultak ki. A férfiak maguk rakták a kemencét, melyben az
asszonyok által, készített szép kovászos kenyerek sültek, amit a gyerekek már
alig vártak, hogy roppanjon a szájukban. Esténként meglátogatták egymást,
történeteket meséltek közben kukoricát morzsoltak, tollat fosztottak. A gyerekek egymás játékával játszottak, nem számított a fiúnak, hogy baba a játéka,
örült, hogy játszhatott vele. Kint az udvaron is együtt voltak a falu gyermekei
mindig összetartottak. A házi állatok is sok segítséget nyújtottak az embereknek. A nagyapámnak is volt egy tehene, aki a Kicsin nevet kapta. Minden
reggel ki kellett hajtania az utcára, ahonnan a pásztor a teheneket a legelőre
vezette. Minden háznál volt tehén, így a pásztornak mindig 120 jószágra
kellett vigyáznia. Most ezen a legelőn állunk meg. Papám elkezd egy illatos
mezei csokrot szedni, én is nekilátok egy színpompás virágcsokrot kötni pont
úgy, ahogy ő tanította. A mezei szépséggel a kezemben sétálunk tovább.
Madárének kísér végig bennünket, és észreveszünk egy gyönyörű madarat.
Kérdezgetem is nagyapám, aki részletesen bemutatja nekem a búbos bankát.
Ritkaság látni, de csodaszép volt. Egyre közelebb érünk a töltéshez. – A töltés
is tudna mesélni - mondja nekem nagyapám. Mikor a Duna meglátogatta a
falut minden falusi lakos a töltést dédelgette, s imádkozott, hogy védje meg a
faluját. De hiába a Duna nagy úr, s nem tudtak neki parancsolni. Átszakította
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a gátat. Az emlékhelynél megállunk, ahol egy kőtábla hirdeti, hogy 1965-ben
ezen a helyen szakított a Duna. Mára már ez a kőtömb az árvíz szimbóluma.
Tovább sétálva a Duna fele, most az elsüllyedt rozsdás uszályokhoz érkezünk,
melyeket félig a víz takarja. Ezek magukban őrzik a régmúlt titkait. A Duna
gyors hömpölygése ellen próbálkoztak védekezni, a folyó gyors áramlását
szerették volna lelassítani. Ezért a hatalmas sziklákkal megtöltött uszályokat
felrobbantották. 1965 júniusában a nagy csallóközi árvíz viszontagságos napjait nagyszüleim is átélték. Kulcsodon átszakította a gátat a Duna. Sokak háza
összedőlt, de a falusi emberek a legnagyobb bajban is összefogtak. Nagymamám második osztályos kislány volt. Az iskolából kihívták őket, hogy el kell
hagyni a falut. Gyorsan hazamentek, a legszükségesebb dolgaikat a padlásra
menekítették. A nagyim babakocsit és babákat mentett meg. Jöttek a katonák,
a gyerekeket teherautókra – felénk úgy hívták „vetreszkára”– segítették és
Nagymegyerre, a közeli kisvárosba vitték. A férfiak a faluban maradtak, csónakokkal mentették az állatokat a háborgó, mérges, hideg Duna elől. A falusi
gyerekeket – beleértve a nagyszüleimet is – szlovák környezetbe, a Nové
Mesto nad Váhom-i táborba szállították. Hétvégenként a szüleik meglátogatták őket. Onnan tovább mentek Martinba (Szentmárton), ahol szénát, szalmát
kaszáltak, gyűjtöttek az állataiknak, mert a víz mindent elpusztított. A dédapám a padláson vészelte át az árvizet. Két hónap után a családok hazatérhettek, hazavihették az állataikat a környező kisfalvakból. Sajnos valakiknek a
háza összedőlt és újjá kellett építeni az egész addigi életét. Történetünk Kulcsod falu határában folytatódik a Duna menti kis házikóval, amely a védett
Lioni-ág mellett található. Ez az aprócska lak azon a helyen épült, ahol
egykor dédszüleim szülőháza állt. Dédapám építette, nagyapám szépítette és
apukám gondozza, ápolja tovább, hogy egykor én is részese lehessek e családi
örökségnek. Boldogság kerít hatalmába és az az érzés, hogy igen már egy
kicsit az enyém is ez a mesebeli hely. Szívesen segítek apukámnak újítgatni,
szépítgetni. A házikó átélte a gátszakadást, az árvizet, de azon túl sok boldog
pillanatot, szülinapokat, családi összejövetelek emlékét őriz. Se szomszéd, se
gyár, se autó, se gáz csak a mesebeli dunai táj.
Mindenkit hatalmába kerít e csodálatos hely. A háztól nem messze lévő
legelő közelében volt egy katonai lőtér, amely sok kincset rejtett a gyerekek
számára. Az akkori falusi gyerkőcök ott gyűjtötték össze az üres töltényhüvelyeket. A töltésen átsétálva, a kakukkokat hallgatva, madárcsicsergés zengi be
a fák sokaságát. Bebarangolhatjuk ezt a kis védett környéket, az ösvényen
áthaladva elénk tárul a gyönyörű Lioni természeti rezervátum. Védett élővilág, madarak, állatok, halak, védett bokrok, fák, virágok szépsége keríti hatalmába az utazót. Hosszadalmas séta után eljutunk a roskadozó régi gátőrházhoz ún. Lion-házhoz. Sajnos már nem zengi be gyermekzsivaj, felnőtt
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beszéd, lassan szépen feledésbe merül. Már csak a bedeszkázott ablakok,
ágak, gallyak, törmelékeket átugorva tudjuk megcsodálni ezt az egykor
szebb napokat látott épületet. Az ódon házban régen gyermekprogramokat,
táborokat tartottak, s cserkészek vendégeskedtek benne. Mára már csendes a
környék, üres a ház, a gaz benőtte a bejáratot. A régi gyümölcsösből már csak
pár vadkörtefa található, nagypapám még most is érzi a körték zamatos ízét a
szájában. Ahogy ő mesélte, ők még itt élték gyermekéveiket, ide jártak fürödni a Lioni-tó gyönyörű tiszta vizébe, itt tanult meg úszni. Ez sajnos mára
már a régmúlté. Szüleimmel és nagyszüleimmel gyakran sétálunk ezen az
ösvényen, és hallgatom, újra élem az ő történeteiket.
Zsidó Leila
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