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Életmese 

- Köszöntő 

A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete immár tizedik  

alkalommal hirdette meg Életmese pályázatát, s gyűjtötte csokorba a Kárpát-

medencei magyar családok kedvelt meséit, történeteit.  

A családnak és a mesének egyaránt lélekerősítő hatása van, és ez különösen 

fontos napjainkban, amikor az emberi lélekre sok új veszély leselkedik.  

A család szeretetközössége nélkül nincs jövő, a mesék éltetése pedig  

annak a képzelőerőnek az éltetése, amely mindig segít az emberhez méltó 

jövő alakításában.  

A mesevilágban gyökerező szépre, jóra és igazra való törekvés, mintegy 

hamuba sült pogácsaként, napjainkban is mindenkit segíthet az életben, hogy 

célba érjen. 

A választópolgárok bizalmát elnyerő felelős magyar politikusoknak az a 

feladata, hogy olyan államot építsenek, amely szolgálja, nem pedig kiszolgál-

tatja az emberek, a családok és az ország jövőjét. 

2010 után ezért alkottunk hazánknak új alaptörvényt, ezért építjük újjá  

államunkat, és ezért erősítjük meg határokon átívelő nemzeti összetartozá-

sunkat. 2014-ben és 2018-ban mindennek folytatására kaptunk megbízást  

a magyaroktól, és igyekszünk legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint  

teljesíteni ezt a megbízatást. 

Mi, politikusok, azonban csak a jövő megújításának kereteit alakíthatjuk ki, a 

jövőt megteremteni a családok tudják, mindazon Édesanyák és Édesapák, akik 

vállalják az Életet, azaz vállalják a gyermekáldást, és gyermekeiket  

magyarnak nevelik.  

Családban élni jó, nagy családban élni még jobb; mesét hallgatni jó, mesét 

mondani még jobb – üzeni mindannyiunk számára a Mosolyvirág Egyesület 

Életmese címet viselő kezdeményezése.  

Adja Isten, hogy sokan meghallják ezt az üzenetet, és megérezzék  

annak igazságát! 

Kövér László 

a magyar Országgyűlés elnöke 
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Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol 

tegezik az embert, ahol nagyapja ültette diófának a gyümölcsét töri, és fát 

ültetve unokáira gondol. 

Lénárd Sándor 

 

Bevezetés 

 

Kedves Olvasó! 

 

A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete tizedik éve gyűjti, és 

szerkeszti kötetbe a családok igaz életmeséit. Egyrészt a szülők, nagyszülők, 

dédszülők sorsát bemutató, másrészt az „Amikor kicsi voltál, amikor kicsi 

voltam” történeteket.  

Büszkén mondhatjuk, hogy jó példaként egyre terjed civil egyesületi kö-

rökben és más fórumokon is Kárpát – medence szerte értékmentő törekvé-

sünk. Örülünk, mert az elmúlt évek pályázói már mozgalomként emlegetik 

egykori kezdeményezésünket. Negyedik éve annak, hogy tovább gondolkod-

tunk, mivel azt szeretnénk, ha nemcsak megírnák ezeket az igaz családi élet-

történeteket, hanem minél szélesebb olvasótáborhoz is eljutnának. Ennek 

érdekében Kárpát-medencei Életmese felolvasó- és illusztráló versenyt hirde-

tünk valamennyi korosztály számára minden év október elején. 

2018 a külhoni magyar családok éve. Látszik a beérkezett pályázatokon, 

hogy ez hatással van/volt a határainkon túl élő magyarságukat őrzőkre is. 

Pályázatunk történetében először közelítette meg a határainkról túlról érkezett 

írások száma a Magyarországról beküldöttekét. 

Kötetünk fővédnöke hatodik éve Kövér László, az Országgyűlés elnöke. 

Hálásan köszönjük megtisztelő, kitüntető figyelmét! 

Az elmúlt évtizedben nem változtattunk eredeti célkitűzésünkön. Sőt! Úgy 

gondoljuk, hogy a mai Európában még inkább lényeges, hogy hangsúlyozzuk 

a nemzet, a magyarság összetartó erejét. A családok ennek legfontosabb szín-

terei: őrzik a nyelvet, a kultúrát, a mindennapok és ünnepek rituáléjában a 

hagyományokat, az örök emberi értékeket. Nem hagyhatjuk ezeket elvenni, 

elveszni, megkopni. Gyerekeinknek, unokáinknak átadni nemcsak öröm, de 

kötelesség is. 

Reméljük ismét sikerül átnyújtani a testvéri, apai-anyai, házastársi, ember-

társi szeretetből egy kötetnyit! 

Radnainé Filep Ildikó 

egyesületi elnök 
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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 ma-

gyarság történetével, a népköltészettel, 

népzenével, nyaranta ismert és kevésbé 

ismert erdélyi tájak felfedezésével. 

 

   
   

 

Dr. Huszti László - művész tanár.  

Rajz, művészettörténet, művészet 

ismeret, mozgókép- és média isme-

ret, drámaszakos végzettséggel taní-

tott a debreceni Szent József Gimná-

zium 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 deb-

receni városi könyvtár Központi Olva-

sótermének vezetője. 2013 januárjától a 

Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helytör-

téneti Gyűjteményének és Fotótárának 

vezetője. Több mint negyven, könyvtár-

ban ledolgozott év után jelenleg a 

Méliusz Juhász Péter Könyvtárban végez 

önkéntes segítő munkát. 
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Nagymamám a bárónő 

 

Amikor nagylánnyá cseperedtem a múlt század hetvenes éveiben, édesanyá-

mat unszoltam, meséljen a szerelemről!  

- Hogyan találkozott az apukámmal? Szeretett-e mást előtte? Hányszor le-

het szerelmes valaki? 

Egy téli estén, amikor jól befűtöttünk az asztali tűzhelybe -, mi úgy mondtuk 

sparhelt -, és a sütőt szinte teleraktuk megmosott burgonyával, csak ketten 

voltunk otthon. Akkor elmondta első szerelme históriáját.  

Amit elmondott, nem csak az ő szerelmének a sztorija volt, megismertem 

nagymamám különös házasságának körülményeit is, ezerkilencszázharminc-

négyből.  

Ezen a szűrőn keresztül bepillantást nyertem a történelem egy-egy pici 

szeletébe, más szempontból, mint amit az iskolában tanultunk.  

Miközben a sütőből a héjában sült burgonya isteni illata szállt, megbabo-

názva hallgattam a múlt eleven meséjét.  

Anyukám néha visszatért fiatalkori tájszólásához, sokszor zavartan, szé-

gyenlősen tekergette zsebkendőjét, még el is pirult olykor. Ma is szinte látom, 

ahogyan elöntötte a könny kávébarna szemeit a szörnyűbb emlékeknél, és 

megtörölgette a sokat kínzott kendővel. 

Akkor még fiatalasszony volt, harmincnyolc éves, de sokkal többnek lát-

szott. Megviselte az élet, a sok munka és négy gyermek nevelése.  

Igaz meséjéből megismerhettem, hogy milyen volt az élet abban az idő-

ben, amikor a nagymamámat férjhez adták.  

Milyen volt Édesanyám fiatalsága az ezerkilencszáz ötvenes években? A 

történelmi események milyen hatással voltak a mi családunk történetére, és 

ezen keresztül az én életemre?  

A múlt megváltoztatja a jelent, és hatással van a jövő nemzedékeinek életére.  

Anyukám akkor, amikor elmesélte a történetet, már több mint húsz éve el-

költözött falujából, mégis sokszor tájszólással beszélt, főleg régi események 

felidézésekor: 

Katával a búcsúból jöttünk, a folyóparton ültünk és úgy kacagtunk teljes 

szívünkből, hogy nekem a könnyeim is kicsordultak. Főleg, amikor a széna-

boglya az eszembe jutott. 

- Hogy az milyen vicces vót! Te! - pihegte Kata barátnőm, és hanyatt vág-

ta magát a térdig érő fűben. 

Az árvalányhajak úgy örvénylettek szőke haja körül, mint egy menyasszonyi 

fátyol. Útközben már kivette belőle az ünneplős kék masnit, amit az Anyuká-
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ja indulás előtt belefont. Gyönyörű kék szeméből most nem láttam semmit, 

mert a nagy nevetéstől összeszorította. 

- Asszem, lesz nekik pulyájuk - mondtam. 

- Honnan tudod?  

- Mert hallottam, hogy a nagy csókolózások, vége az szokott lenni.  

- Te! Ilon! Emlékszel, hogy a Terka csizmás lába úgy kalimpált kifelé a 

széna boglyábul, mintha abbul nőtt vóna ki? 

- És közben milyen érdekesen visítozott! 

- Mit gondolsz, fájt néki, amit a Miska csinált véle? 

Ezen aztán nagyon elgondolkoztunk. 

Aztán, olyan érdekesen bizsergető érzés vett erőt rajtam, hogy csak feküd-

tem én is az illatos folyóparti fűben és arra gondoltam, amit idefelé jövet a 

Katával láttunk. Meg Jóskára, akit a lagziban ismertem meg, hogy hogyan 

fogta át a derekamat. 

Hát nincs is abban semmi bűn, amit láttunk - gondoltam. 

Hisz nemrég voltunk a Terkájék lagzijába, most már házasok. Hánytam is 

a lakodalom után egy hétig. Akkor már arra a sok finom libacombra, meg 

hájas süteményre, töltött káposztára gondoltam. 

Meg arra, hogy a Miska apja nagyon módos ember, oszt még habos süte-

ményt is hozatott a városból, amilyent addig én sose láttam. 

Ott, abban a lagziban volt a szomszéd faluból is több legény, az egyik 

igencsak nézegetett.  

Mi meg, a többi lánnyal együtt csak kacarásztunk, sutyorogtunk és alig 

vártuk, hogy táncba vigyen valamelyikük. 

Na, aztán meg is táncoltattak bennünket! 

Csak úgy pörgött és suhogott a sok keményített alsószoknya rajtam. De jó 

érzés volt az! Mert tavaly, nem tudom miért, még nem nagyon akartak táncba 

vinni, se engem, se a Katát.  

A Julcsát, meg a Bözsit már akkor is sokan vitték, irigykedtünk is rájuk a 

Katával. 

Na, aztán a szomszéd faluból az a legény, Jóskának hívták, odajött és 

megkérdezte: Akarok-e táncolni? 

Először el akartam szaladni, de Kata megfogta a derekamig érő fekete ha-

jamat, amibe piros szalagot fontam és Jóska felé pördített. Közben nevetve 

mondta, hogy: Akar hát! 

Jóska megmarkolta a derekamat, és olyan csárdást jártunk, hogy csak rep-

kedett utánam a szoknya, meg a piros masnis varkocsom. 

Annak a fiúnak olyan jó illata volt! 

Nem tudnám megmondani, hogy mi, de kicsit a frissen kaszált széna, és a 

kisbabák tiszta illata áradt belőle. 
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Tiszta és puha volt a keze. Nem úgy, mint a többi fiúnak, akit ismertem. 

Vörösesszőke haján csillogott a napfény, aranyló glóriát vonva feje köré. 

Szürkéskék, keskeny vágású szeme nevetett, és olyan huncutul nézett rám, 

miközben a derekamat fogta, hogy azt sem tudtam hová nézzek. Míg végül 

belevesztem a tekintetébe. 

Olyan volt az a tánc, mintha nem is a Terkájék udvarán roptuk volna, ha-

nem csak ketten lettünk volna a világon. 

Mikor vége lett a táncnak, leszálltam a földre, és úgy elszégyelltem ma-

gamat, hogy egyből haza szaladtam. 

Édesanyám már otthon volt. A rozoga konyha asztalnál ült, és korán őszü-

lő haját igazgatta a kendő alá. Arcára mély árkokat vésett a bánat, és a harag. 

Azt mondta, néki elég volt a lagziból a háromnapos tyúk kopasztás, meg a 

sok sütés-főzés. Mert az úgy volt szokás, hogy a rokonok, szomszédok men-

tek segíteni a lagzi készülődésbe. 

- Mi bajod van te lány? - mordult rám, amikor berohantam a nyikorgó aj-

tón, és háttal nekitámaszkodtam. 

- Semmi - mondtam csendben. 

Soha nem mertem elmondani, ha fájt valami, mert amilyen megkeseredett, 

keményszívű asszony volt, mindenre csak verés volt a válasza. Anyám soha 

nem tudta apámnak, és a sorsnak megbocsájtani, hogy nem lett belőle gazdag 

úriasszony. 

Fiatal korában anyám volt a falujában, sőt, a vidéken a legszebb lány. Volt 

is rengeteg udvarlója, köztük Báró Botka Béla. A báró úr addig-addig húzatta 

a cigányokkal a szerenádot, ígérte, hogy milyen jó dolga lesz mellette, amíg 

anyám és a szülei őt választották. 

Tudták róla, hogy mulatós, kártyázó ember - de hát az urak már csak ilye-

nek - gondolták. 

Ahogyan mesélték, anyám gyönyörű menyasszony volt, és a lagzi hatal-

mas. Igaz, a vőlegény részéről csak ivócimborái, és egy állandóan pityókás 

nagybátyja volt jelen, mert a szülei meghaltak, és egyéb rokona, mint mondta 

nem maradt. 

Sokan irigyelték a menyasszonyt!  

- Most már BÁRÓNÉ lesz, kastélyban fog lakni, és milyen gazdag lesz, 

milyen jó dolga lesz, na meg a vőlegény is nyalka fiatalember!- mondogat-

ták az emberek. 

Anyám alig várta, hogy a lagzinak vége legyen, és újdonsült férje a báró úr, a 

kastélyába vigye, amelyről oly sokat mesélt udvarlása alatt. Amikor reggel 

előállt a hintó, dobogó szívvel és hatalmas reményekkel a szívében búcsúzott 

szüleitől és a rokonságtól, s indult új élete felé. 

Szíve tele volt szerelemmel férje iránt.  
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- Csinos fiatalember volt az apám, a sárguló fotókon is látni - mesélte to-

vább édesanyám, az ő anyjának történetét. 

Hálát rebegett a Teremtőnek, hogy őt ilyen nagyon megsegítette, és vége a 

sok nélkülöző, szűk esztendőnek, a sok munkának a földeken, és a háztartás-

ban. Talán még a családjának is tud majd segíteni! 

Sokat, nagyon sokat mentek a hintóval. 

Már több mint egy napja úton voltak, amikor végre megálltak egy faluban. 

A poros kis település főutcájának egyik átlagos portája előtt. Anyám azt gon-

dolta, csak itatni álltak meg, de a férje szólt neki, hogy ugorjon le, megérkez-

tek. 

- De hát itt nincs is kastély? Nem azt ígérte kend, hogy oda megyünk? 

- Oda is vittem volna kegyedet, ha a bank el nem vitte volna a héten! Ami 

megtörtént, megtörtént. Változtatni nem lehet rajta! Azért nem is szóltam. 

Tudtam, hogy úgy is szeret engem! Igaz-e? 

- De hát azt ígérte, milyen jó dolgom lesz, meg báróné leszek! 

- Hát, bárónénak báróné lesz, azt nem vitte el a váltó. Jó dolga is lesz, az is 

bizonyos! Semmi mást nem kell csinálni, csak mosni, főzni, takarítani, 

meg tíz hold földet bekapálni, meg az állatokat ellátni. Néha mikor a cim-

borák jönnek, tíz-húsz embert ellátni. Kap hozzá három asszonyt, segítsé-

gül. Ebben a faluban más asszonynak nincs ilyen jó dolga. 

Mint kiderült, apám addig kártyázott, mulatott, meg muzsikáltatott magának, 

hogy teljesen eladósodott. Az a ház, amiben laktunk, meg tíz hold föld maradt 

csak az övé. Amikor én nagylány lettem, már a földjétől is megszabadították, 

örült, hogy életben maradt. Akkor már nagy bűn volt a származása is. A falu-

beliek, a mai napig bárónénak szólítják anyámat, de főleg csúfolódásból. 

Ezért lett az én anyám olyan megkeseredett, kérges szívű asszony, hogy 

csak pofonra állt a keze, simogatásra már nem, és szeretet sem maradt a szí-

vében. - mesélte tovább édesanyám, és én szájtátva hallgattam őt, a sparhelt 

duruzsolása, és a sütőben sülő burgonya illatába burkolva. 

Így megtanultam idővel, hogy jobban járok, ha csendben maradok, nem 

panaszkodom - mondta tovább a történetet édesanyám.  

Ezeken gondolkoztam, ahogyan ott pihentünk azon a szeptemberi délutá-

non, a folyóparton Katával. 

Mikor kikacagtuk magunkat felültünk, és egymás szavába vágva idéztük 

fel a látottakat. 

Épp a búcsúból jöttünk, kicsit szédelegve a nyüzsgés, és a körhinta élmé-

nyétől, amire két tojásért ülhettünk fel. 

Persze, én elcsentem a baromfiudvarból, mert anyám úgyse adott volna rá. 

Úgyis azt mondta volna, hogy: 

- Nem való parasztnak a cifra nyomorúság. - Mert ez volt a szava járása. 
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A körhintát négy erős legény hajtotta. Villanyáram még nem volt a mi fa-

lunkban, de azt mondták, ahol van, ott az hajtja, és sokkal, de sokkal sebeseb-

ben forog, és az ember repül, mint a madár. 

A ragyás Gyurka, meg a cimborája, a dadogós Pisti is hajtotta, mert cseré-

be ők is felülhettek egy körre egy leánnyal. Arra mindig kapható volt valaki. 

Éppen ezért alig várták a búcsút a legények, mert olyankor udvarolhattak, 

mindenkinek akadt valaki. 

Ott volt a búcsúban a szomszéd falúból a Jóska is -, akivel a lagziban tán-

coltam - és úgy fájt a szívem mikor láttam, hogy éppen egy másik lánynak 

vett mézeskalács szívet. 

Azóta megtudtam róla, hogy nagyon gazdag fiú, kilenc házuk is van a 

környező falvakban. A sok-sok hold földjükről nem is beszélve. 

Jóska Pesten tanul, ügyvéd lesz belőle. 

Jaj! Hogy is gondolhattam volna, hogy rám néz! Csak mert egyet táncol-

tam vele a múltkor a lagziban? 

Pedig rám nézett, azzal a szürkés, nevetős szemével, azt hiszem kacsintott 

is egyet. De lehet, hogy azt csak képzeltem. 

El is futottunk onnan Katával, bár ő még szeretett volna maradni. Mond-

tam neki, hogy később majd visszamegyünk. 

Ahogy szaladtunk lefelé a folyópartra, a szénaboglyák mellett, akkor lát-

tuk a Miskát meg a Terkát. Félig betakarta őket a széna, de akkor is tudtuk, 

hogy ők azok. Azt azért nem tudtam, hogy miért kell olyan viccesen lóbálni a 

lábat közben, ahogy a Terka csinálta, hogy majd leesett a csizma róla. 

Azután egymásra néztünk Katával, és leszaladtunk a folyópartra, a mi el-

dugott titkos helyünkre, ahol elmondhattuk egymásnak minden bajunkat, 

örömünket. 

Mert Kata volt a legjobb barátnőm, talán az egyetlen. Bár többre azért 

időm se lett volna, Anyám gondoskodott róla: Ilon csináld ezt, meg csináld 

azt, mire megjövünk a földről, megfőzzél ám, a szoba padlóját kenjed fel 

vizes agyaggal! Az állatokat megetesd, a teheneket és a kecskéket megfejd! 

Az etetéssel, fejéssel kellett kezdeni hajnalban, mert amit csak tartani lehe-

tett, az nekünk volt. Hála Istennek, hogy testvéreim nem voltak, mint a Katá-

nak, mert neki ezek mellett még a négy testvéréről is gondoskodni kellett. 

Így aztán egymásnak panaszkodtunk, ha úgy adódott. De neki azért jobb 

anyja volt, mint nekem. Kati néni sokszor megölelte, puszit adott a sebére, 

mindennap megdicsérte. És akármilyen fáradt volt, meghallgatta, hogy mi 

történt aznap a ház körül, meg a faluban. 

Vasárnap, a templomba indulás előtt mindig szépen megfésülte és kék  

masnit kötött a hajába. Láttam sokszor, hogyan mosolyog a szeme, ha Katára 

néz, és azt mondja neki: „Csillagom! Nem is tudom, mi lenne velem nélküled! 
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Azt az ember valahogy érzi, ha szeretik. És azt is, ha nem. 

Ha átmentem hozzájuk vasárnap, még rám is olyan szeretettel tudott nézni, 

hogy majdnem elsírtam magam. Az én hajamba is bele szokta fonni a piros 

szalagot, amit tőle kaptam. Magamnak nem mindig tudtam szépen megcsi-

nálni, csak úgy nagyjából fésülködtem, mert a derekamon túl érő hosszú ha-

jamat nehéz volt kibontani. Anyám meg azt szokta mondani: Hogy nézel ki 

már megint te lány! - De segíteni sosem szokott, mert nem ért rá. 

Ő nem nézett rám úgy, ahogyan Katára nézett az anyja, és nem is emlék-

szem, hogy egyszer is megölelt volna. 

Ott a selymesen suhogó fűben gondolkodtunk az élet dolgain, szerelmen, 

házasságon, a fiúkon, na és Terkán, meg a látottakon.  

A fonóban, meg tollfosztáskor, amikor az asszonyok ilyesmiről beszéltek -, 

persze úgy, hogy mi ne nagyon értsük, akárhogy is hegyezzük a fülünket -, 

nagyon cinkosan szoktak összenevetni. 

Tán nem is lehet az olyan rossz!- gondoltam, és elnyomott az álom. Kata 

szerencsére hamar felébresztett, mert otthon lett volna nemulass. 

Így hát egymásba karolva, szebbnél-szebb álmokat szőve a jövőről haza-

mentünk, és folytattuk a házimunkát, ott ahol abbahagytuk. 

Az a fiú, Jóska volt az én első nagy szerelmem! De becsapott, szép szavaival 

elcsábított, elárult, szégyenben, és cserbenhagyott! Sokat szenvedtem miatta. 

Szerencsére a jó Isten megsegített, rátaláltam apádra. Őt is őszintén és tisz-

ta szívvel tudtam szeretni, de már nem az volt a fontos, hogy milyen jóképű. 

Apádat harcos természetéért, és becsületességéért szerettem meg. Mert, és 

tudott tenni közös céljainkért. Képzeld, neki is titkolnia kellett a származását, 

mint nekem. Azok olyan idők voltak.  

Amikor őt is elveszítettem, mert nem bírta ki a házasságunk a nővéred be-

tegségét, harmadszor is szerelmes lettem. 

Péter aput, a nevelőapádat, jóságáért, és gyermekszeretetéért szerettem 

meg. Remélem, halálunkig együtt lehetünk! Látod kislányom, lehet valaki 

többször is szerelmes, csak az a fontos, hogy szerelme tiszta, és őszinte le-

gyen. 

- Meséld el, mi történt a szerelmeddel, és hogyan ismerted meg az apuká-

mat! - kérleltem anyukámat. 

 

Estefelé, amikor visszamentünk Katával a búcsúba -, hiszen megígértem neki, 

hogy visszamegyünk -, alig akartam hinni a szememnek. Mert a hinta aljában, 

szürke, mellényes öltönyében, ragyogó fehér ingben, kibontott nyakkendővel, 

ott ácsorgott az én szőke táncosom. 
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Hosszú lábát, abban a fényes fekete cipőjében lazán a hinta rácsára tette. 

Most szúrós volt az a gyönyörű szürke szeme, és egyre a tömeget leste. Kezé-

ben mézeskalács szívet tartott tükörrel. 

- Vajon kire várhat? - Kérdeztem barátnőmtől. 

- Bizonyára arra a szőke lányra, akivel délelőtt láttuk. - mondta Kata, és a 

szívem összeszorult. 

De jó lenne, ha rám várna! Soha nem kaptam még mézes-kalács szívet. Addig 

csak úgy gondoltam a férfiakra, mint szükséges rosszakra. Nem sok rendeset 

láttam közöttük.  

Talán a tisztasága tette? Amely nem csak öltözetére vonatkozott.  

Az első percben megragadott tekintete, ahogyan tánc közben szemembe 

nézett, csak jóságot, őszinteséget és szeretetet láttam benne, és saját maga-

mat! Nem láttam még soha, senki tekintetében a saját képmásomat, főleg 

ilyen gyönyörűnek. Úgy csillant rám csodás szeme fénye, hogy én ott moso-

lyogtam a közepében. Egészen megszédültem! Nem csak a tánc pörgésétől, 

de bizony a szemének nézésétől. 

Amíg ez végigfutott fejemen, láttam, hogy észrevett a tömegben. Szép szá-

ja mosolyra húzódott, fogai csak úgy ragyogtak, ahogyan elindult felém, és 

rám nevetett. Nagyot dobbant a szívem: Hát lehetséges? Hogy ő rám várt? 

- Szervusz, kedves! De jó hogy itt vagy! Oly régen várlak, hogy ez a szív, 

már majdnem elolvadt. 

- Hát nekem hoztad, Józsi? 

- Neked Ilonkám, ha elfogadod tőlem. 

- És az a másik lány, a szőke, akivel délelőtt láttalak? Vele mi van? 

- Te kis butus! Az a húgom volt, rám parancsoltak, hogy hozzam el a bú-

csúba, de már hazavittem. 

- Honnan tudod a nevemet? 

- Utánad érdeklődtem kicsit, amikor eltűntél a lagziból, mint egy hamupi-

pőke, és mindent elmondtak. Tudod, pletykálnak a népek. Megyünk hin-

tázni Ilonkám? Legalább megfoghatom a kezed, meg a derekadat, ha fél-

nél. Menjünk repülni! 

A falubeli fiúk hajtották a hintát, és mi oly magasan szálltunk, azt hittük soha 

nem térünk vissza a földre, soha nem engedjük el egymás kezét, és szemét. 

Amikor kicsit szédelegve kikecmeregtem a kosárból, Józsi azt javasolta 

sétáljunk egyet. 

Karomat karjába fűzte volna, de én nem hagytam. Mit szólnának az embe-

rek, még rosszlánynak mondanának! Abban az időben, még más erkölcsök 

voltak, főleg faluhelyen. Azért büszkén mentem mellette, sétáltunk és beszél-

gettünk. Észre sem vettem, már letértünk az útról, és egy csendes ligethez 

értünk. 
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Ott! Ott csókolt meg Józsi először, de úgy ám, ha nem tartotta volna a de-

rekamat, én bizony elájultam volna! 

Úgy megszédültem, és elgyengültem, hogy már csak azt vettem észre, 

hogy a ruhámat gombolgatja. Mérgesen elvettem a kezét, visszagomboltam a 

ruhát, és azt mondtam: Ezt nem szabad! 

- De miért ne lenne szabad? Tetszel nekem! Beléd szerettem már a lagzi-

ban! Különben is, elveszlek feleségül! 

- Pont engem? Még nem is ismersz, és én sem téged. A szüleidnek biztos 

nem tetszene. Te még tanulsz. Addig sok víz lefolyik a Tiszán! 

Addig-addig udvarolt, hogy sokszor találkoztunk a ligetben. Első útja hozzám 

vezetett, ha megjött Pestről. 

Persze Anyám szidott, mint a bokrot! 

Hogy nem szégyellem magamat! Úgysem fog elvenni, csak szórakozni 

kellek neki! - hangoztatta, néha egy-egy pofon kíséretében. Persze kamasz-

lányként egyre dacosabb és akaratosabb voltam, és azért is találkozgattunk, ha 

lehetett. Szép lassan a ruhadarabok, és a szégyenlősség is leolvadt rólam, és 

megtörtént egy év után az is, amiről a fonóban sutyorogtak az asszonyok. 

Ez idő alatt Józsi meggyőzött, hogy mihelyt befejezi a tanulást, és dolgozni 

fog, magával visz Pestre, lesz egy pici lakásunk, és nagyon boldogok leszünk. 

Persze mindezt elhittem, hiszen a szerelmes ember többnyire vak és süket. 

Már a szüleimnek is bemutatkozott, engedélyt kért az udvarlásra, együtt 

mutatkozott velem a faluban, sőt a családjához is elvitt bemutatni. 

Az nem volt valami kellemes élmény számomra, mert hiába öltöztem ki, 

mint az a bizonyos Pista, Jézus neve napjára, nagyon sértően viselkedtek Jó-

zsi szülei. 

Az anyja, egy kényes úrinő - pedig már „elvtársnő” volt mindenki -, visí-

tozott, hogy úgyis csak addig leszek jó az ő „kisfiának” amíg tanul. Azután, 

már el van döntve, hogy az ügyvéd úr leányát veszi el Pesten, akinél tanul. 

Nem is érti, mit keresek én ott! 

Józsi tagadott, és vitatkozott, de semmi értelme nem volt. Mindez nagyon 

megalázó volt számomra, ki is futottam a kertbe sírni. 

Ahogyan ott itattam az egereket, egyszer csak éreztem, hogy valaki leül 

mellém a padra, és vigasztalóan átfogja a vállam. Még egy szép fehér zseb-

kendőt is nyújtott, hogy töröljem meg a szemem. 

Józsi apja volt. Hasonlóan szőkés-vöröses hajjal, de neki élénk kék szeme 

volt. Jó kiállású, kissé pocakos alakja fölém magasodott. 

Segített letörölni a könnyeimet, s közben megnyugtatóan duruzsolt: Ha 

Józsi elmegy, nem kell félnem, majd Ő pártfogásába vesz, „ha jó kislány” 

leszek. Először nem is értettem miről beszél, de amikor simogatni kezdett, 

rádöbbentem szavai értelmére. 
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Ezt a szégyent már nem tudtam elviselni! Neki indultam gyalog a hosszú út-

nak, ami a mi falunkba vezetett, és mondhatom, megöntöztem könnyeimmel. 

Azt hittem azt a szégyent, és megalázást nem lehet túlélni. 

Még aznap este utánam jött Józsi. Sírva kérlelt, ne törődjek a szüleivel, 

úgyis az lesz, amit ő akar. 

Szakítottam vele! Nem tudtam volna úgy leélni az életem, hogy a családja 

megvet, és lenéz. 

Szegény lány voltam, csak a büszkeségem maradt. Vagy már az sem? 

Hiába sírdogáltam, éheztem, dolgoztam, egyre csak gömbölyödtem! 

Már a szüleim is észrevették, hogy valami nincs rendben, és kiderült, hogy 

kisbabám lesz. Kaptam én verést, rugdosást, hajcibálást. Apám azt kiabálta:  

- Hiába adta parancsba Rákosi Elvtárs, meg Ratkó Elvtársnő, hogy „le-

ánynak büszkeség, asszonynak kötelesség gyereket szülni!” Az ő házánál 

ilyennek nincs helye, az ő családjában ilyen nem történhet! Már mindenét 

elvették, a becsületét nem hagyja! 

Az lett a vége, hogy ekkora szégyent nem hozhatok rájuk, takarodjak a ház-

ból, de még a faluból is! Keressem meg azt a pernahajder fiatalurat, vetessem 

el magam vele, vagy csináljak, amit akarok, de ők látni sem akarnak. 

Megszereztem Józsi címét, és keserves éhezés, szomjazás, gyaloglás, néha 

szekerezés után, egy hideg reggelen megérkeztem hozzá. Azt gondoltam, én 

kis naiv, hogy örülni fog nekem, és a gyermekünknek. 

A fehér ajtót egy zöld színű pongyolában pompázó, rézvörös hajú, zöld 

szemű, porcelánbaba arcú hölgy nyitotta ki. Meg sem tudtam szólalni, már 

kiabált:  

- Nem ad alamizsnát, menjek az utamra! Rám csapta az ajtót. Az esőnek is 

akkor kellett eleredni! Úgy álltam ott az ajtóban, mint egy ázott koldus. 

Szerencsém volt, mert pár perc múlva jött Józsi, kabátja alatt egy szép kenye-

ret rejtegetve az eső elől. Most is olyan fess fiatalember volt, mint régen, ázott 

kalapja, ruhája ellenére is. 

Ő nehezen ismert fel engem. Nagyon meglepődött, de örömöt nem láttam 

az arcán. 

- Kérlek! Kerüld meg a házat, az elején van az irodám, majd ott beenged-

lek! - Mondta nem túl lelkesen. 

Megkerültem az épületet, nemsokára kinyílott egy szigorúan hivatalos sötét 

ajtó, réz kopogtatóval, középen tábla: „Sághy József Ügyvéd.” Amikor been-

gedett, száraz törülközőt adott, és rám nézett. 

- Minek jöttél ide? Én már megnősültem! Nem kellene bolygatnod minket! 

- Nem zavarnálak, csak terhes vagyok! Otthonról meg elzavartak. Hova 

mentem volna? 

- És kié a gyerek? 
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- Hát kié lenne? Tudsz Te számolni! 

- Most mi legyen? Még ha úgy lenne is, már nem tudok mit kezdeni veled! 

- Márpedig én addig innen nem megyek el, míg ki nem találod! Jóska! 

- Na, jó! Valamit tenni kell! - mondta. Hozom a kocsit, elviszlek egy asz-

szonyhoz, aki szállást ad neked, amíg ki nem találjuk, hogy mi legyen.  

Józsi elvitt egy ismerőséhez, és lerakott, mint egy csomagot. 

Bözsi néni az Orczy téren lakott, tenyeres-talpas, mosolygós asszonyság 

volt. Szeretettel fogadott szerény szoba-konyhás házmesteri lakásába, száraz 

ruhát és teát adott.  

Azután amikor elmeséltette velem a történetemet, úgy elkanyarította szi-

dalmait a férfinéppel kapcsolatban, hogy mindjárt jobb kedvem lett. 

- Nem baj Aranyom! Majd megoldódik. Én is voltam megesett lány fiatal-

koromban, nem dől össze a világ! 

- A néni babájával mi történt? 

- Örökbe adtam egy rendes családnak, akiknek nem lehetett gyermekük. 

Később gondoltam többször is, hogy visszakérem, de nem volt hozzá 

erőm. 

- Miért nem tette, Bözsi néni? 

Két utcával odébb nőtt fel. Mindennap láthatom milyen boldogan, viszonyla-

gos jólétben él, nagyon szeretik őt a szülei. Annál sokkal jobban imádom, 

minthogy ártanék neki! Ma már felnőtt fiatalember, banktisztviselő a lelkem! 

Nem hiszem, hogy kellene neki egy öreg házmesterné, nem akarom megza-

varni az életét. Nekem már az is öröm, ha látom, hogy jól van. 

Két nap múlva beállított Jóska, egy hasonló ötlettel. 

Ordítottam, őrjöngtem, hogy nem egyezek bele, de nem volt más választá-

som. Ki fogadott volna be terhesen? Bözsi néninél sem maradhattam, csak a 

terhére lettem volna.  

A gyermeket, akit Évának neveztünk, titokban hordtam ki, és szültem 

meg, egy tanyán -, Józsi fizetett nekik - majd némi ügyvédi csalafintasággal 

örökbe adtuk egy vezető beosztásban lévő elvtársnak és feleségének, mert 

nem lehetett gyermekük. Az asszony vidéken hordta ki, és szülte meg kislá-

nyát, egészségi állapota miatt. A baba kicsit „koraszülött” lett, - ezt mondták 

mindenkinek, és elhitték nekik. 

Nem a legtörvényesebben történt a dolog, de később ez lett a szerencsénk. 

Azt hittem eleinte, hogy megőrülök! Állandóan hallottam Évike sírását! 

Bezártak, mert utána akartam menni. Sok mindenre nem is emlékszem azok-

ból a hónapokból, napokból, de talán jobb is így. 

Azután elhelyezkedtem Pesten, egy külvárosi gyárban dolgozni. Volt 

munkásszálló is, és próbáltam új életet kezdeni. 

Onnan könnyen bejárhattam a belvárosba, meglesni a kislányomat. 
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Megfogadtam: Mihelyt olyan helyzetben leszek, visszaszerzem a gyerme-

kem! Addig csak titokban figyelem fejlődését. 

Ott akartam lenni mellette mindig, ha szüksége van rám! Szeretni, óvni 

szerettem volna, szívem minden szeretetével, hiszen ő lényemnek egy darab-

ja, hozzám tartozik! És időben figyelmeztetem az élet buktatóira, hátha tanul 

az én hibáimból.  

Ezért is meséltem ezt el neked, kislányom. 

- Ezek szerint visszaszerezted, Anyu? Hiszen a nővéremet Évának hívták! 

Ugye így van? 

- Igen kislányom! Ezt szerettem volna neked elmesélni. 

- De én nem emlékszem semmire! Hogy máshol élt volna Évike? Vagy 

egyébre. 

- Szerencsére még kicsi voltál, és ő is, amikor sikerült magunkhoz venni őt 

az apukáddal. 

- Évike nem is tudta, hogy az édesapám neki nem az apukája? 

- Nem, kislányom. Úgy gondoltuk, majd ha nagy lesz, megtudja az igazat.  

Apád többet tett érte, mint az igazi apja! Attól függetlenül, hogy már elvál-

tunk, ezt el kell ismernem. Pici korától ő nevelte, és szerette. A nevére vette, 

ahogyan megígérte nekem, amikor hozzámentem feleségül. Lement a bányá-

ba, a föld alá dolgozni, hogy lakást kapjunk, és otthont teremtsen. Harcolt 

érte, hogy hazahozhassuk. Sajnos Évike betegségét már nem bírta ki a házas-

ságunk, részben ezért is váltunk el.  

Az a szegény asszony megzavarodott, amikor elvettük tőle Évikét! Nem 

túl tisztességes módon jártunk el, mert máshogyan nem akarták vissza adni. 

Nyomást gyakoroltunk a férjére, aki akkor már az egyik minisztériumban 

dolgozott, és nem akarta, hogy kiderüljön a csalás. Ez után újabb hazugságok-

ra, újabb csalásokra volt szükség, hogy visszakapjuk a nővéredet, és édesapád 

a nevére vehesse. Az Úr, és a sors meg is bűntetetett érte kegyetlenül! Nem 

sokáig örülhettünk, meghalt a kislányom! Még nyolc éves sem volt! Végig 

kellett néznem, a szenvedését, hosszú küzdelmét a rákkal, és nem tudtam 

segíteni! Tudom, erre már te is emlékszel, belebetegedtél, amikor meghalt a 

testvéred, még kórházba is kerültél.  

Az volt a szerencsénk, hogy ott volt a mostani apukád, aki átsegített min-

ket azon a nehéz időszakon. Hálát adok a jó Istennek, hogy mellénk adta őt! 

Köszönöm neked is kislányom, hogy összehoztál bennünket, hiszen te kérted 

meg a kezét. 

- Kérlek! Meséld el hogy történt, már olyan régen volt! Hogyan lett Péter 

bácsi az apukám? Az már egy másik történet, kislányom. 

Akai Katalin 
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A habart paszuly 

 

Amikor a fekete szoknyát, és ugyanolyan színű kötött kardigánt viselő öreg-

asszony végig vonszolta magát az új lakótelep házait, és a régebbi kertes há-

zak sorát elválasztó, szűrkén és porosan tekergő aszfalton, a környék összes 

gyereke odagyűlt a csodájára.  

Október közepe volt, igazi vénasszonyok nyara. A fákon a levelek már 

kezdtek színesedni, és az iskola is elkezdődött. Unalmas vasárnap délután 

volt, a legtöbb lurkó az utcán játszott, csellengett, vagy a házak lépcsőin ülve 

beszélgetett. 

A néni fekete kendőjét úgy a szemébe húzta, hogy szinte semmit nem lá-

tott alóla. A lábán is hasonló színű magasszárú fűzős cipő volt, ráadásul ha-

talmas méretű, melynek az orra kissé felkunkorodott. Az asszonyság hátán 

akkora kendőbe kötött batyu volt, hogy szinte az vitte előre. Két keze is tele 

volt pakolva mindenféle holmival, táskával, szatyorral, még tyúkketrec is volt 

nála kettő darab, mindegyikben pár darab szárnyassal.  

Ilyet ezek a városi gyerekek még nem láttak, ezért aztán csúfolni kezdték, 

és nevetve, kiabálva csapatosan követték. Cseppet sem érdekelte őket a néni 

kora, és eszükbe sem jutott, hogy segítsenek a csomagjait cipelni. Azt bezzeg 

észrevették, hogy a szokásosnál is nagyobb, és pirosabb az orra, ráadásul 

bibircsók is volt rajta. 

Amikor az öregasszony egy pirosra festett padhoz ért, nagyot sóhajtva le-

ült, már amennyire a hátára kötözött batyu engedte. Óvatosan letette a tyúk-

ketreceket is, és valahonnan egy hatalmas, szürke zsebkendőt szedett elő, ami 

valaha fehér lehetett, mert gyászcsík keretezte. Először megtörölgette a hom-

lokát, majd trombitálva kifújta méretes orrát.  

- Vigyázzunk srácok! Lehet, hogy boszorkány, még a bibircsók is ott van 

az orrán! - Kiabálta két harapás között Zoli, aki hatalmas szelet zsíros ke-

nyeret egyensúlyozott pufók kezében. 

- Hűha! Tényleg! Lehet, hogy csak egy csapat béka marad belőlünk! - 

Tromfolt rá Gyuszi, nedves orrát pulóverének ujjába törölve. A gyerekek 

lemaradtak, és tisztes távolságból figyelték az öreganyót. A lányok a fiúk 

háta mögé bújtak, és megszeppenve várták, mi fog történni.  

Persze az öregasszony hallott mindent, jót nevetett magában, és úgy gondolta 

megtréfálja őket, a csúfolódásért cserébe. Sok szoknyájának egyik ráncából 

előszedett egy görbe kampós botot, és a gyerekek felé mutatva azt mondta.  

- Még egy utcányira vagyok a lányoméktól. Ha nem fogjátok meg, és nem 

hozzátok utánam a csomagjaimat, az egész bandát disznó csűrhévé változ-

tatom, az biztos!  
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Így történt, hogy a nagymamám olyan pompás hordár kísérettel érkezett az 

egy emeletes lakótömb elé, mint egy királynő a szállodába. Szerencsére a 

földszinten laktunk, így nem kellett tovább cipelni a ketreceket, meg egyebe-

ket, lerakták a lépcsőházban.  

Amikor a fiúk lerakták a csomagokat, az idős néni elkacagta magát, de 

annyira, hogy mind az őt sárga foga kilátszott. Hátra húzta kendőjét a homlo-

kából, és lekanyarította hátáról a nagy batyut. Előszedett belőle egy kis kosa-

rat, tele piros almával, és a gyerkőcök felé kínálta: Köszönöm, hogy segítette-

tek, vegyetek ebből a finom szabolcsi almából! Először vonakodtak, mert 

hátha mérgezett, vagy ilyesmi, de amikor a „boszorkány” unokái, testvéreim 

és én is elvettünk egyet-egyet, és jóízűen falni kezdtük, ők is vettek a 

kosárből. Olyan ízletes volt az az alma, hogy néhány gyereknek a ruhájára 

folyt a leve, apró fogaik alatt pillanatok alatt eltűnt, pedig elég nagyméretű 

gyümölcsök voltak. Anna néni mosolyogva figyelte őket, és megkérdezte: 

Ízlett-e az alma? Jólnevelten, kórusban köszönték meg, és szemlesütve bo-

csánatot kértek a csúfolódásért.  

- Na! Ha olyan jó volt, mondjátok meg a szüleiteknek, hogy pár nap múlva 

érkezik belőle még tíz ládával, olcsón adom, jöhetnek almát venni. Aztán 

lesz pár kiló paszuly, házi szilvalekvár, dió, mák, pár zsák finom szabolcsi 

krumpli, pár oldal-szalonna, meg egyebek. Eladtam a kis házamat, földe-

met, szőlőmet, amit lehet, kiárulok belőle. 

- Köszönjük szépen, megmondjuk! - felelték a gyerkőcök.  

- Az én anyukám biztosan jönni fog, mondta Zoli, és sóvárogva leste az 

almás kosarat. 

- Amúgy meg, most költöztem ide, és nem vagyok boszorkány. Anna né-

ninek hívhattok, ezek a kislányok az unokáim, még biztosan találkozunk. 

Mire befejezte, előkerült anyukám, hunyorogva, borzasan, csak egy ott-

honkát kapott fel a hálóingére, hogy megnézze mi az a ricsaj a lépcsőház-

ban. Éjszaka dolgozni volt, most aludni szeretett volna.  

- Hát megjött, édesanyám? Miért nem írta meg mikor jön? Kimentünk 

volna az állomásra segíteni.  

- Nem baj, volt nekem segítségem! Gyere, hordjuk be ezt a sok holmit! 

- Csak nem gondolja anyám, hogy a tyúkokat is behozza a lakásba? 

- Dehogynem! Tán majd itt hagyom az utcán, hogy elvigyék? Ahol ennyi 

pulya van, ott kell a tojás, ezek meg a legjobban tojó tyúkjaim! 

- Már pedig ide be nem hozza! Veszek én tojást a boltban. A nagy vita kel-

lős közepén megérkezett a családfő, Péter apu, aki még vasárnap is mun-

kában volt. Alig várta, hogy hazaérjen, éhes és fáradt volt.  

- Most leviszem őket a szenes pincébe, aztán majd holnap összeütök nekik 

valamit az épület mögötti kertben, ha a lakótársak megengedik. Ha nem 
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egyeznek bele, akkor megesszük őket, nincs mit tenni. - Mondta bosszú-

san, és már vitte is a ketreceket. Persze mindhárman követtük, még a leg-

kisebb totyogós Zsuzska is, mert nagyon örültünk, hogy végre lesz házi ál-

latunk. Mikor végre bezárta a szárnyasokat a pince rekeszünkbe, alig bírt 

rávenni bennünket, hogy felmenjünk a lakásba.  

Anyukám közben megterített az anyjának, és a férjének, megmelegítette a 

megmaradt ebédet. Azután tiszta ágyneműt húzott a fáradt öregasszonynak. 

Anna néni, a nagymamánk csak ámult-bámult, hogy milyen gyönyörű lakás-

ban lakunk, a bútorokat egyenként megsimogatta, és azt mondta, hogy otthon, 

még a grófi kastélyban sem látott olyan szépet, amikor ott szolgált, fiatal ko-

rában. A szép fehér lepedő, és ágynemű láttán könnyes lett a szeme, alig akar-

ta elhinni, hogy az az ő ágya lesz.  

Amikor édesanyám a kezébe adta a csipkés hálóinget, sírva fakadt. Mi ak-

kor nem értettük, miért sír a mama, hiszen nekünk ez olyan természetes, és 

megszokott dolog volt. Nem ismertük a nagymamát, kicsit félelmetes volt a 

sok fekete ruhájában, meg a kevés fogával, érdekes szagával, de mégis meg-

sajnáltuk, és vigasztalni kezdtük. Ekkor tört ki Anna néniből a zokogás, a 

hosszú fáradságos utazás, és a feszültség miatt.  

- Vajon hogyan fogadják őt sosem látott unokái? Hol fogja álomra hajtani 

a fejét? Hiszen előtte sosem volt a lányánál. A kis házikóját, kertjét, földjét 

eladta, hogy az unokáihoz költözzön. Ne éljen egyedül, magányosan öz-

vegyasszonyként, és a lánya, meg a veje is felkereste őt, hogy szűkség 

lenne a segítségére. Jó lenne, ha valaki vigyázna a gyerekekre, ha betegek, 

és néha főzne anyu helyett.  

Kis idő múlva megnyugodott, és elkezdett lefekvéshez készülődni. Mi gyere-

kek addigra megfürdetve, tisztán játszottunk az ágyban, vártuk az esti mesét. 

Mama elkezdett vetkőzni. Velünk egy szobában aludt, és mi csodálkozva 

néztük, hogy milyen sok szoknya, és ing volt rajta. A végére egészen sovány 

lett a nagymama. Akkor jött be anyu mesét mondani. 

- Ugyan már anyám! Csak nem fog ilyen piszkosan a tiszta ágyba bújni? 

Ott a jó meleg víz a kádban. 

- Nem vagyok én koszos! Fürödtem az apáddal a folyóban a nyáron, ami-

kor még élt. Azóta meg mindennap mosakodtam, volt úgy, hogy kétszer is 

- Mondta felháborodva a mama. 

Olyan kalamajka, huzavona lett belőle, hogy fetrengtünk a nevetéstől, mire rá 

tudták venni apuval, tolva, húzva, hogy használja a fehér csempés helyiséget. 

Később az lett Anna mama kedvenc helye a lakásban. 

Szép lassan összeszokott a családdal, mi is ővele. A tyúkok is maradhat-

tak, az egész ház kedvencei lettek. Voltak persze súrlódások, de a szükség sok 

nehézséget megold. Szűkségünk volt egymásra. Anyukám a gyerekek mellett 
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három műszakban dolgozott a bányánál, nehéz munkát végzett, örült, hogy az 

anyja vigyázott ránk, és néha, ha muszáj volt, főzött. Nem nagyon tudtuk 

megszokni a főztjét, akárhogy próbáltuk, pedig a mama igyekezett. 

Egyik este megbeszélték, hogy habart paszulyt fog készíteni másnap a 

nagymama. Viszonylag könnyű megfőzni, és jó laktató étel, egy-egy nagy 

szelet kenyérrel, ecetesen, savanykásan, még zöldségfélét sem kell hozzá 

venni, bab meg volt otthon bőven. Törlesztették Anyuék a lakás részleteit a 

banknak, nagyon be kellett osztani, ami volt.  

Este megtisztítottak, és megmostak egy kiló szárazbabot, és beáztatták, 

hogy reggelre puhább legyen. A szüleim hajnalban elmentek dolgozni. Reg-

gel, amikor felkeltünk örömmel csodáltuk meg, hogy milyen sok lett a bab, 

hogy megduzzadt, megszaporodott. 

A nagymama odarakta egy fazékba főzni a babot, babérlevéllel, sóval, fű-

szerekkel. Mikor megpuhult, tejből, és lisztből habarást készített és besűrítette 

vele a levest. Igen ám, de a habarásba sok lisztet rakott, és a leves olyan sűrű 

lett, mint a főzelék. 

Zsóka húgommal otthon maradtunk, nem mehettem iskolába, ő sem óvo-

dába, mert betegek voltunk. Zsóka volt a mama kedvence, ott játszott a kony-

hában, én a szobában tanultam.  

Nagymama tudta, a levest olyan sűrűn nem hagyhatja, mert akkor megint 

csak elégedetlen lesz a család. Gondolkodott, és kitalálta, hogy tesz hozzá 

vizet és felhígítja. Meg is beszélte Zsókával. 

- Mit gondolsz Zsóka, felhígítsam a levest? 

- Hígítsa mama! - Mondta az öt éves húgom komoly megfontolás után. 

Mama átöntötte egy nagyobb fazékba a levest, jó sok vízzel felhígította, majd 

felforralta. Közben megbeszélte Zsókával, hogy milyen jó lesz így, mert sok-

kal több lesz, biztosan örülni fog az anyukám. Amikor a leves felforrt, hiába 

kevergette, hígnak találta. 

- Szerinted behabarjam még egyszer ezt a levest? Most meg azért fognak 

szidni, hogy túl híg lett! 

Habarja mama! - Felelte Zsóka az óvodások komolyságával, és ártatlan őzike 

szemekkel, rajongva nézett a nagymamára. Anna mama elővette a kocsonya-

főző zománcos nagy fazekat, átöntötte a levest, és nagy buzgalommal még 

egy adag sűrű habarást készített, majd a leveshez öntötte, sűrű kevergetés 

közben. Jó is lett az, egészen addig, amig nagyon sűrű nem lett. Bizony akkor 

már majdnem valami csúnya szaladt ki a száján, pedig igen vallásos asszony 

volt. A biztonság kedvéért ismét kikérte kedvenc unokájának a véleményét, 

hogy mégse egyedül legyen felelős a dolgokért. 
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- Te, Zsóka! Kislányom, szerintem nagyon sűrű ez a leves. Gyere, fel-

emellek, nézd meg te is! Szerinted meghígítsam egy kicsit? Az apróság 

hosszas kavargatás után így szólt: 

- Egy kicsit sűrű, hígítsa mama! 

Nagymama ekkor elővette a horganyzott mosófazekat, lehetett vagy húsz 

literes, jócskán vízköves, abban szoktuk melegíteni a vizet a mosáshoz. Át is 

merte-öntötte nagy keservesen a sok-sok levest a nagyfazékba, és óvatosan 

meghígította, mert tudta, hogy nincs nagyobb fazék a háznál. Azután már 

csak várta haza a lányát, meg a vejét a munkából.  

Meg is érkeztek nem sokára, amire a többi fazekat, és bűnjelet eltakarítot-

ta, és minden a helyére került. Az éhes család megérkezett, karjukon a böl-

csődés pici húgommal. Előre készültek a finom levesre, még ropogós, két 

kilós kenyeret is vettek hozzá, hogy lesz nagy lakoma. Anyukám szemét ösz-

szehúzva közeledett a gáztűzhelyhez, nem tudta mire vélni a mosófazekat rajta. 

Nagymama egy sámlin ült a sarokban, ölében Zsókával, onnan leste, meg-

dicsérik-e vagy sem. 

Édesanyám belemártotta a nagy fakanalat a fazék habarékba, és keverni 

kezdte a pár szemnek tűnő babot a lében. 

- Mit csinált már megint Édesanyám? - kérdezte sírva, és fejét fogva lebo-

rult a konyhaasztal kockás, viaszos vászon terítőjére zokogva. 

- Anyu! Ne sírj, mi csak sok levest akartunk főzni mamával, hogy min-

denkinek jusson! Rángatta anyu karját Zsóka, de már neki is sírásra gör-

bült a kis szája. Akkor már én is ott voltam, értettem a helyzetet, pedig 

csak nyolc éves voltam. Sajnáltam is zokogó anyámat, de nem tudtam 

visszatartani a nevetésemet. Péter apu is rázendített és szinte fuldokolva 

hahotázott, majd felemelte, és magához ölelte zokogó anyámat, és a pi-

tyergő Zsókát. Erre végre ők is elkezdtek nevetni. Ezt látva, még a meg-

szontyolodva, a kendőjét tépegető mama is elkezdett kacagni, és sírni egy-

szerre a sámlin ülve. 

A lépcsőházban szembe szomszédok voltak a párhete odaköltözött Balogék. 

Hihetetlenül tiszta, rendes, szorgalmas emberek négy gyerekkel. Eleinte 

anyukám sokat morgott, hogy ő nem azért költözött ide a társasházba, fizeti a 

drága hiteltörlesztést, hogy itt is a romákat nézze. Aztán lassan megbékélt, 

amikor látta, hogy rendesen viselkednek, takarítanak, és a gyerekeket is tisz-

tán járatják, ráadásul jó tanulók, és tisztelettudó nevelést kapnak. A nagy sí-

rás-nevetés kihallatszott a lakásból és a lépcsőházban játszó Balog gyerekek 

elmesélték, milyen nagy baj történt nálunk. 

- Mintha csengettek volna! - Kiabálta túl a ricsajt Péter apu.  

- Nézd meg Péter, ki lehet az? - Kérte az anyukám. 
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- Elnézést kérek a zavarásért, de kihallatszott milyen sok levesük van. Ne-

kem nem volt időm főzni, orvosnál jártam. Kaphatnánk belőle valameny-

nyit? Nem is hallottam még habart paszulyról, amúgy is szívesen megkós-

tolnánk. Ráadásul úgy jártam, hogy a sógorunk idehozott egy nagy tepsi 

sült húrkát, kolbászt, olyan sok, hogy nem bírjuk megenni, hűtőnk meg 

még nincsen. Nem segítenének elfogyasztani? Ne menjen már kárba az a 

sok finomság. 

Így történt, hogy Péter apu a konyhaasztalt kinyitotta, körbe tudtuk ülni tizen-

ketten is, és jóízűen elfogyasztottunk mindent az utolsó falatig. Azután még 

nagyon sokszor ültünk egy asztalnál a szomszéd családdal, és segítettünk 

egymásnak, amiben tudtunk.  

Attól a naptól kezdve anyukámban megszűntek az előítéletek, és mi is új 

barátokra találtunk. 

Akai Katalin 

 

 

 

Szellem a padláson  

 

Dédnagymamám mesélte még el ezt a mulatságos történetet. 

Téli este volt, lefekvéshez készülődtek. A mai este viszont másként ala-

kult, mivel egyszercsak kopogtak az ajtón. Az anyuka nyitott ajtót. A szom-

szédasszony volt az. Kérte, hogy menjen át hozzájuk pár percre segíteni. Ad-

dig édesanyjuk megkérte a három gyerekét, hogy legyenek jók.  

Eleinte minden rendben volt, de hirtelen valami zörgést hallottak a padlás-

ról. Nagyon megijedtek, mert akkoriban az idősek mindig a szellemekről 

meséltek. A zörgés többször megismétlődött, félni kezdtek. Ők is arra gondol-

tak, hogy a padláson szellemek vannak.  

Annyira féltek, hogy az asztalra ráterítették a takarót, és ők meg az asztal 

alá bújtak. Meg sem mertek moccanni, még levegőt is féltek venni. Nemsoká-

ra a szülők is hazatértek, és az asztal alatt találták a reszkető gyerekeket. El-

mesélték, hogy mi történt velük. A zörgés tovább folytatódott a padon. Déd-

nagyapa kiment és felmászott a létrán a padlásra. Még fel sem ért, amikor a 

saját kecskéjük nézett vele szembe. Kiszabadult az óljából és felment a padra, 

de már lejönni nem tudott. Szóval a kecske ijesztgette a gyerekeket.  

Ahogy meggyőződött, ki a bűnös, nagyot nevetett. Még sokáig emlegették 

a faluban ezt a vicces történetet. 

Baka Viktória 
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Fokozatok 

 

Csodálatosan éltünk: férj, feleség. Erről álmodtunk, erre készültünk, ezt vál-

tottuk életre. Két egyke egymásra talált, és itta magába a másikhoz tartozás, 

az együtt-lét megannyi élményét. Sziklára alapozott, valóban boldogító, a 

másikat boldogítani akaró „igen”-ünk után gyönyörű hónapok következtek. 

Fészekrakós, mozgalmas idők. Az időnk, a mosolyunk, az erőnk, a vigaszta-

lásunk csak egymásnak szólt. Élveztük a csak kettesben levést, de tudtuk, sőt, 

egyre többször éreztük, hogy ennél sokkal több vár ránk, és ez a bizsergető 

vágyakozás többé nem szűnt, így hát megálmodtuk Mátyást. Huncut, eleven 

fiúcskának álmodtuk meg őt, és elkezdtünk várni a jövetelére. Mindketten 

tudtuk, hogy áldás lesz számunkra, és pontosan akkor fog érkezni, amikor 

jönnie kell – mert mindennek megvan a maga ideje. Élveztük a ketten-

hármasban állapot minden percét is, és beteljesedni láttuk azt, amire lelkünk 

mélyén vágytunk.  

Csodálatosan éltünk: férj, feleség, várva várt fiúgyermek. Számomra ez az 

állapot pontosan beleillett abba a „boldog család” képbe, amelyben felnőttem: 

egyszerű, szerető szülők egyetlen gyerekre irányítják minden szeretetüket, 

beleálmodják a be nem teljesült álmaikat. A Kedvesemnek pedig éppen azt az 

idillt jelentette ez, amiben neki nem lehetett része, mert ő a „csak ez a gyerek 

tart össze” nyomasztó képét és fájdalmát tapasztalta 30 éven át. De mi, ketten 

egységben új lehetőségek előtt álltunk, tettre készen. 

Család lettünk, és egy igazán huncut, gyönyörű gyermek lett az ajándé-

kunk. Anyát avatott a nőből, apává tüntette ki a férfit, szüleinket pedig nagy-

szülőkké léptette elő. Minden megváltozott – és mégsem. Mert tudtuk, a hittel 

kimondott „vállalom” egymásnak szólt, és a kimondott szó próbáját épp ezu-

tán álltuk ki. Megharcoltuk számtalanszor azt, hogy miként maradhatunk 

egymás számára továbbra is elsők. Folyamatosan határokat kellett és kell 

húznunk a nálunk mindent jobban tudó, minket tanácsokkal elhalmozó, csak 

jót akaróinkkal szemben. És folyamatosan fel kell vállalnunk a hibákat, ame-

lyeket elkövetünk. És közben, kéz a kézben, minden akadályt áthidalva, nehé-

zségeinket legyőzve, a kiengesztelődésben naponta újrakezdve gyönyörköd-

tünk fiunk egyre ügyesedő lépteiben, mindenre rácsodálkozó, egyre táguló 

értelmében, feneketlen kút méretű kíváncsiságában. Szembesültünk azzal, 

hogy a gyereknevelés folyton kihívások elé állít, de ezzel egyidőben felfedez-

tük, hogy újabb és újabb kiaknázatlan erők, képességek rejlenek bennünk. 

Kreativitásunk csak most kezdett igazán erőre kapni. Minden időnk csordultig 

volt szervezve, és épp ezért sokkal fogékonyabbak lettünk a spontán pillana-

tok megragadására, az édes-kettes ritka perceire. Addig is csodálatos életünk 
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megtelt olyan értékekkel, amelyeket addig elképzelni sem tudtunk, és úgy 

hittük, teljes az életünk. És mégis - két egyke hozta magával öntudatlanul, 

sejtjeiben azt a hiányt, amely bele van oltva minden érző lénybe: nem jó 

egyedül lenni. Ő azért szeretett volna testvért, hogy legyen, akivel jókat lehet 

katonázni, gombfocizni. Én azért vágytam testvérre, mert a babáimat nem 

lehetett úgy igazán babusgatni, etetni, megvigasztalni, mint egy igazi pici 

csöppséget. Nekünk nem lett testvérünk, de vágytunk arra, hogy a mi gyere-

künknek ne kelljen egyedül felnőnie. Így hát újra és újra feltűnt bennünk a 

kérdés: Lehet ennél többet akarni? Kell ennél többet kérni? Tudunk ennél 

többet is vállalni?  

Minden válság és környezeti nyomás ellenére tudtuk, hittük, hogy a vá-

lasz: igen. És megálmodtuk Zselykét. Bájos, nőies, csacsogó kislányt álmod-

tunk meg, és várni kezdtük. Előbb el kellett engednünk minden emberi időzí-

tést, tervet és stratégiát, hogy megélhessük újra: az új élet ajándék, a gyermek 

pedig áldás és a teremtés munkatársainak lenni részünkről a nyitottságot je-

lenti csak, a többit más végzi el, kellő időben. Aztán, másfél év várakozás 

után megérkezett Zselyke. 

Csodálatosan éltünk: férj, feleség, várva várt fiú és lány. És Zselykével 

együtt érkezett az a kihívás, amelytől ismét minden más lett – és mégsem. Új 

fejezet, új, addig nem ismert kihívásokkal. Mert sosem éltük meg gyerekként, 

hogy milyen nehéz megszokni egy másik kis követelőző, magatehetetlen lény 

jelenlétét. Mert sosem gondoltuk, hogy két gyereket kétféleképpen kell sze-

retni. Mert sosem láttuk, hogy szüleink hogy oldják meg, hogy két gyerek 

egyszerre mosdjon, fogat mosson, pizsamát vegyen és ágyba bújjon. Mert 

sosem kellett odaengedni a kedvenc játékunkat a testvérünknek. Mert sosem 

kellett megvárni, amíg a másikat megöleli, megvigasztalja anya vagy apa. 

Mert sosem szóltak ránk, ha a csokinkat nem akartuk megosztani senkivel, 

mert nem volt, akivel meg kelljen osztani. Nem láttuk, de vágytuk. És most, 

szülőként látjuk, hogy a gyerekeinknek ez szinte természetes! Látjuk, hogyan 

veszi ösztönösen védelmébe a bátor és erős bátyus a kishúgot. Látjuk, hogyan 

pityeredik el együttérzésből a kis hugi, amikor a testvérét megszidjuk. Megél-

jük – olykor irigykedve – hogy a találkozáskor előbb egymásnak ujjongnak és 

az első pár percben tudomást sem vesznek rólunk. Külön kis világ mindkettő, 

és mégis, ösztönösen összetartozónak tudják magukat. És mindketten csak 

maguknak akarnak minket. Így hát Mátyással együtt tanuljuk, hogyan kell 

megosztani magunkat és a dolgainkat. Mert minket is edz és formál ez a fela-

dat, nemcsak a fiunknak hatalmas munka. Meghatódunk, amikor a beszélni is 

alig tudó Zselyke alig tudja kivárni, hogy meghámozzam a gyümölcsöt, és 

mégis az első cikket a testvérének nyújtja csillogó szemmel: „Bátyó, hamm!” 

De még inkább könnyeket csal szemünkbe, amikor Mátyás, erőt véve magán, 
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tudatosan úgy dönt, hogy szívesen odaadja az épp legkedvencebb játékot is, 

és egy kedves simogatással megtoldva meg is indokolja tettét: „úgy szeretlek, 

Zselyke!”. De nem csak kedveskedő és szeretetteljes megnyilvánulásaikat 

tapasztaljuk, hanem folyamatosan szembesítnek hibáinkkal is, számonkérik 

ígéreteinket, és növekedésük, fejlődésük naponta új feladatok elé állít minket 

is, hiszen két külön világ ők, különböző ízléssel és igényekkel, de ugyanúgy 

szükségük van cipőre, ruhára, élelemre, játékra, és hát a vagány fiús biciklit 

hiába nőtte ki a nagyfiú, ha a kisleány csak rózsaszínt kíván. Tapasztaltuk, 

hogy ezekre is mindig jött megoldás, ha rá tudtuk bízni magunkat a Gondvi-

selőre, de a négyesben levés teljességérzete közepette egyszercsak egy óriási 

kihívással lepett meg minket, ugyanis amikor már a gyereknevelési szabadsá-

gom vége fele járt és épp munkahely-keresésen gondolkodtunk, akkor beje-

lentette érkezését Sebestyén. 

Nos, ha eddig gyermekeket álmodtunk, és láttuk valóra válni álmainkat, 

akkor most jött el az, amiről még csak nem is álmodtunk. Ha Sebestyént meg 

kellene fogalmaznunk, akkor ő az, akit valóban ajándékba kaptunk, anélkül, 

hogy készültünk volna rá, vártunk volna rá, izgultunk volna érte, és kimon-

dottan erőlködtünk volna érte. Ő lett családi életünk tortáján a hab, ő lett az az 

áldás, akit, mivel elfogadtunk, valóban áldások, sikerek, lehetőségek sorát 

nyitotta meg számunkra. És mégis, igen nehéz volt helyet keresni neki az első 

néhány hétben a lelkünkben, elménkben és kis lakásunkban egyaránt. Első 

körben a „ki volt a hibás” meccsét játszottuk le, majd önmagunkban kellett 

megvívnunk néhány csatát arról, hogy nem így gondoltuk, nem ezt terveztük, 

de mivel nincs alternatíva, hiszen a megfogant élet is már élet, akkor nyilván-

való, hogy vállaljuk mindazt, ami vele jár, de azért - a csudába! - mégiscsak a 

feje tetejére állította a szépen kialakult rendszerünket! Eleinte engem nem 

nyűgözött le az újra óriásira növés, a két, anyához nőtt gyerek melletti baba-

kihordás gondolata, és annak titokzatossága sem, hogy miért épp most, és épp 

nekünk?! A harmadszorra is apukává levés gondolatát sem volt könnyebb 

feldolgozni Kedvesemnek, annál is inkább, mert a két szobás lakás és az egy 

kereset is kevésnek kezdett így bizonyulni az újra potenciális pelenkafogyasz-

tóvá és bébiételgyártóvá avanzsált öttagú családunknak. De az első ultrahan-

gos vizsgálatra már egy kibékült, várakozással teljes, erős és nagyon boldog 

pár ment el, hogy meghozhassa a jó hírt mindenkinek: Sebestyén van a po-

cakban! A rosszmájú célozgatások, sajnálkozó pillantások, aggódó kérdések 

sem tántoríthattak el attól, hogy családi fészkünkben megfelelő helyet kap-

hasson a kislegény. És nem csalódtunk az őt nekünk ajándékozóban, hiszen 

vele együtt érkezett a bőség, az áldás, eddig még meg nem tapasztalt mérték-

ben. Ő volt, akit minden gond nélkül hordtam ki, aki legkönnyebben született, 

aki legtovább kapott anyatejet, aki legkevésbé betegeskedett. Neki volt  
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legegyszerűbb belenőni egy komoly gyerektársaságba, neki a legkönnyebb 

lemondani és megosztani, és már nekünk sem volt akkora erőfeszítés a három 

gyermek gondozása, hiszen a nagyok is anyáskodnak-apáskodnak a kisöccs 

fölött, és ahol kettőnek lesz valami, ott háromnak is kikerül. Öröm látni, 

ahogy öten körülüljük az asztalt, ahogy megtöltjük az autónkat, ahogy elfog-

lalunk egy teljes járdát séta közben, vagy egy padsort a templomban. Nap, 

mint nap gyönyörködünk bennük, a különbözőségükben, az egyéniségeikben, 

de legalább annyiszor rácsodálkozunk egymásra, a türelmünkre, az erőnkre, 

amellyel a csemetéink mellett állunk, nevelünk, virrasztunk, és a sok remény-

telenség, bizonytalanság ellenére tudjuk: otthonunk egy meleg, szeretetteljes 

oázis, ahol megpihenünk, felüdülünk, terveket szövünk, nevetünk, játszunk és 

olykor komoly döntéseket hozunk.  

Csodálatosan élünk: férj, feleség, várva várt gyermekek. Ez van belénk te-

remtve, erre vágytunk, erre nem készülhettünk fel előre, de ezt váltjuk életre 

naponként. Három csoda van a birtokunkban, és azért kaptuk őket, hogy belé-

jük oltsuk a jót, a szépet, saját lábukra állítsuk őket, és majd elengedjük, hogy 

járhassanak ők is egyedi és sajátos életútjukon. Minden más lett velük, és 

mégsem. Hiszen továbbra is egymással, kéz a kézben kell megvívnunk min-

den csatát, közösek az örömeink, és a megoldásra váró feladatok is ugyanúgy 

kettőnk előtt állnak. Minket tesz próbára, hogy megtaláljuk az időt a közös 

játékra, amitől mindig felragyognak, és megmentsünk egy-egy kis időt a ma-

gunk részére, hogy mi is ragyoghassunk a számukra.  

Nap, mint nap tapasztaljuk, hogy e világ épp a legértékesebbért liheg, 

amink van: az időnk. Nem titkolt célja, hogy az egymásra, a családunkra 

szánt időnket elcsalja a „még több” csalfa ígéretével. Nálunk próbálkozott két 

év munkanélküliséggel, jókora adóssággal, majd kecsegtető munkaajánlattal a 

világ túlsó felén, és folyamatosan bombáz váratlan kiadásokkal, időrabló 

húzásokkal. Mégis tudjuk, hogy az IDŐ = PÉNZ egyenlet sosem lesz igaz, 

mert minden pénznél többet ér a jelenlétünk a másikunk és a gyerekek számá-

ra, és nincs az a pénz, amellyel kárpótolni lehetne azt az időt, amelyet elvesz-

tegettünk valaha is. Minden más lett – és mégsem. Nem lettünk pénzesebbek, 

és mégis, sokkal gazdagabbak vagyunk. Fejlődünk, hiszen ugyanannyit osz-

tunk be most öten, mint egykor ketten, és mégis, tapasztaljuk, hogy mindenre, 

ami igazán szükséges, elégséges, amink van. És közben egyre tágul a szívünk, 

és felfedezzük, milyen nagyszerű, segítőkész emberek vesznek körül, akik 

észreveszik szükségeinket és általuk is a gondviselés csodálatos élményében 

részesülünk. Felbecsülhetetlen érték a mindig ráérő dédi, a helyettünk ügye-

ket elintéző nagytata, a szintén többgyerekes keresztszülők sora, akikkel 

megoldható, hogy körbejárjon a gyerekruha, játék – mindig épp ott, ahol 

szükséges. Nem adhatunk meg mindent a gyerekeinknek, és ez nem is célunk, 
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de a legtöbbet, amit adhatunk, azt megkapják, mert látják, hogy az olykor 

türelmetlen, elkeseredett, fáradt, feszült vagy mérges pillanatainkon túl és 

azokkal együtt is: szeretjük egymást. Látják, hogy nevetni tudunk a hibáin-

kon, látnak minket kibékülni egy-egy vita után, magukba szívják, hogy min-

dig bizakodó ráhagyatkozással győzzük le a néha tornyosuló kétségeket, kilá-

tástalannak tűnő helyzeteket.  

Csodálatosan élünk, és hisszük, hogy lehet, és fogunk még ennél is többet 

kérni és kapni! Mert a hármas kötelék igen erős, mert a kimondott „igen” 

tényleg jóban-rosszban érvényes, mert a gyermek valóban áldás, és mert így, 

csak így érdemes! 

Balázs-Kercsó Eszter 

 

 

 

Gyermekéveim az Alföldön 

 

Őseim több mint 250 évre visszamenően juhászattal foglalkoztak. Bajor or-

szágból, ezen belül a Hohenzollerni-hercegségből, valahonnan a Fekete-erdő 

tájáról, a Duna eredetének területéről vándoroltak mindig keletebbre. Az 

1848-as szabadságharc idején már a Dunántúlon, a Sió völgyében éltek, és 

magyarnak vallották magukat. Hogyan kerültek mégis az Alföldre? 

Szépemlékű dédnagyapám - „Atyám” - még a Dunántúlon, Simontornyán 

született, de 1879 őszén nagy lépésre szánta el magát. A nagyméltóságú Gróf 

Zichy Pál Nagy Hörcsöki juhászatából - Szent Mihály napján - kikérte elbo-

csátó Bizonyítványát és eljött az Alföldre, a békéssámsoni határba - András 

bátyja után - a Károlyi grófi birtok legdélibb csücskébe, juhászbojtárnak, de ő 

ízes tájszólással úgy mondta, hogy „bujtár vótam, Simontornyától – Szente-

tornyáig bujtárkodtam”. Gyermekei és unokái is e vidéken nőttek fel, majd 

házasodtak, így születtem én is alföldi lánynak a Békés megyei Szentetornya 

határában a gyopárosi tavak szomszédságában. Ekkor már nem a juhászat 

biztosította a megélhetést a családnak, hanem a gazdálkodás. Dédnagyanyám 

gazdag öröksége révén szép tanyánk volt, bőven termő 24 aranykoronás szán-

tóval és sok-sok jószággal. Nagy családban éltünk, öregek, fiatalok együtt. 

Innen vannak első emlékeim, rácsodálkozásom a pusztai világra, melyek elkí-

sérnek egész életemben. 

Aki nem itt él, el sem tudja képzelni, hogy mennyi csoda történik az egy-

hangúnak tűnő sík Alföldön. Számomra rengeteg szépséget, sok-sok munkát, 

bánatot, küzdelmet és örömöt jelentett a tanyai élet. Nincs olyan nap, hogy 

eszembe ne jutna egy-egy kedves rokon, szomszéd vagy immár mesének 
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beillő történet. Néha úgy érzem, mindig írnom kellene, hogy feledésbe ne 

menjen mindaz, amit átéltem, hogy átmentsem az „utókornak”. 

* 

Nagyapám gondos gazda volt. Szerette a földet, rajongott az állatokért. Ezt a 

tulajdonságát szerintem még a dédnagyapámtól örökölte, aki mint említettem, 

juhász volt. A pásztorok pedig úgy tapasztaltam, mindannyian nagyon szere-

tik a sík mezőt és becsülik állataikat. Eddig akárhány nyájat terelgető juhász-

szal találkoztam, az mindegyik olyan szeretettel beszélt a bárányokról és a 

pulikról, mintha azok nem is állatok, hanem valóságos emberek, kedves hoz-

zátartozóik lennének. Bizonyára azért alakult ez így, mert életük nagyon szo-

rosan összefüggött az állatokéval, hiszen velük együtt ébredtek a felkelő nap 

első sugaraira és velük tértek nyugovóra a csillagos ég alatt a pásztortűz ham-

vadó parazsa mellett. 

Az 1940-es évek vége felé már megfogyatkozott családban éltünk. Déd-

nagyapám kilencvenkét éves korára elfáradt és szépen elaludt. Este még tele 

aprította literes bögréjét héjas kenyérrel, jó fölös tejet öntött rá és megvacso-

rázott. Reggel a jobb oldalára fordulva feküdt az ágyában, feje alatt pihent 

mind a két keze úgy összetéve, mintha imádkozott volna. De már nem léleg-

zett. Elaludt örökre. 

A háború is alaposan megtépázta a családot. Keresztanyám férje a Don 

mellett belehalt a haslövésbe. Az én jó apám pedig csak úgy eltűnt. Egyszerű-

en nyoma veszett. Alig volt harminc éves. Éppen hogy emlékszem rá. Nagy-

néném férje - Imre sógor - hadifogságban volt. Leghamarabb Géza nagybá-

tyám jött haza. Neki sikerült megszöknie az ausztriai fogolytáborból. Két hétig 

bujkálva bolyongott a dunántúli dombok között és a Bakonyban, mire hazaért. 

Nagyapám is majdnem odaveszett, mert a harctéren egy puskagolyó vé-

gighasította fejbőrét, de a koponyába nem hatolt be, így szerencsésen túlélte 

és hazatért. Magas, szikár termetű ember volt. A nyári búzacséplésnél a nehéz 

zsákokat könnyedén vitte széles vállán. Szerette az aratási pálinkát. Mielőtt 

meghúzta az üveget, rövid tósztot mondott. Jézust idézte viccesen: 

- Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! - és nagyot kortyolt az erős kis-

üstiből. Nekem is a szájam elé tartotta, de nem engedett innom belőle, 

ezen mindenki csak nevetett. Aratáskor naptól cserzett arcán, hátán folyt a 

verejték, de ő csak kaszált. Szép széles rendet vágott az enyhe szélben lá-

gyan ringó búzatáblában az üllőn fényesre kalapált kaszájával. Mindig első 

kaszás volt. 

Ilyenkor - a nagy kánikulák idején - gyakran láttam délibábot. A forró leve-

gőnek ez a vibráló tükröződése a határ fölött nagyon rabul ejtett. A fákat és a 

tanyákat mintha fejjel lefelé, fordítva láttam volna. Csak néztem, aztán sza-

ladtam feléje, mintha kergetném, de sohasem értem el. Ugyanígy voltam eső 
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után a szivárvánnyal. Csodálatos színeit, ahogy a nagy magasságban átívelt a 

táj fölött - néha kettős ívével -, tágra nyílt szemmel, igézve bámultam. E pá-

ratlan szépségű természeti jelenség még inkább elbűvölt. Ilyenkor kiszalad-

tam a tanya udvarából is a „bejáróra”, ahol már nem voltak fák, hogy teljes 

pompájában láthassam. Hiába kiabált utánam édesanyám, hogy sárba ne lép-

jek, hasra ne essek, én csak futottam. Határtalan szabadságot éreztem. A friss, 

üde levegőn kipirult az arcom, felettem volt az elérhetetlen búzavirágkék ég a 

tarka szivárvánnyal. 

… A mi gyümölcsös kertünkre is csodálattal emlékszem. A csemetefákat még 

születésem előtt Zatykó Sándor, orosházi születésű kertész Szőlő-beli faisko-

lájából válogatták jó apámék. Többféle nemes körtét (cukorkörtét, kormos 

körtét), különböző almafajtákat (a korai borízűt, a lédús jonatánt, a selymes 

édest), a ropogós germersdorfi cseresznyét, a mézédes sárga húsú ringlószil-

vát, a vastag húsú sárgabarackot, nagy szemű meggyet, kékszilvát, diót, bir-

set. Májustól már érett a korai cseresznye és egész nyáron volt friss gyümölcs. 

A téli körtét és birset nagyanyám a hombárban tárolt búza közé rejtette, ahol 

karácsonyra megérett. Olyan friss volt, mintha akkor szedtük volna. Aromáját 

ma is érzem a számban. (Nagy kincs lett ez a gyümölcsös a későbbi szűkös 

években. A termésfelesleget eladtuk az orosházi piacon. Kiegészítette szegé-

nyes jövedelmünket.) 

Nagy élmény volt még a téli szánkózás a friss hóban. 

- Megjártatom a csikókat, jössz-e velem? - Hunyorított rám cinkosan 

nagyapám, mert úgyis tudta a választ. 

- Igen, igen! - örvendeztem. 

Jól betakargatott a báránybőr subába, a lovak nyakába csengőt akasztott, meg-

rántotta a gyeplőt és már siklottunk is a zúzmarás, fehér fák között, a széles 

Göbölyhajtó úton, vagy a Justh-majori vasút állomás felé. Nekem a hidegtől 

egykettőre piros lett az orrom, fáztak az ujjaim, de neki kesztyű nélkül is me-

leg volt a keze. Az inggallért se gombolta be soha. Útközben felvettük a 

szomszédos tanyákból a hasonló korú gyerekeket. Mire hazaértünk, kisült a 

friss kenyér. Illata szétáradt még az udvaron is. A befűtött búbos kemence 

mellett gyorsan felmelegedtem, kacsazsíros cipóval jóllaktam, utána meg 

aszalt szilvát eszegettem a kuckóban. 

A kenyér tisztelete is itt, az Alföldön vésődött a szívembe. Hiszen a vad-

regényes erdők táján nem terem búza, amiből a lisztet őrlik, csakis a végtelen 

rónákon. A szellő ringatta szőke búzatábláknál szebb látvány alig képzelhető 

el. Az érett kalász bölcsen lehajtotta fejét. A hófehér lisztből sütött 

szentetornyai kenyér messze földön híres volt. Nagyanyám minden alkalom-

mal úgy szegte meg a 3-4 kilós „hasadt” cipót, hogy keresztet rajzolt rá az 

éles pengéjű késsel. Ha egy falatot véletlenül leejtettük, felvettük, bocsánatké-
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rően megcsókoltuk és megettük. Mert a kenyér szent! Azt „István királykor” 

(augusztus 20-án) megszentelte a plébános úr is. (Én ma sem dobok ki egy 

szelet kenyeret sem.) 

A dúslombú fákkal övezett tanyán kutyák is voltak, de azoknak megkü-

lönböztetett helyük volt nagyapám szívében.   

… 

Ha visszagondolok alföldi gyermekkoromra, úgy érzem, a földi paradicsom 

volt számomra. Hogy a gazdaság irányítása, jövedelmező fenntartása milyen 

nehéz, kitartó családi összefogást igényelt, azt csak később értettem meg. A 

gyermeki lélek nagy boldogságát jelentette, ha a városból, az orosházi temp-

lomtoronyból szépen hallatszott kedvező széljárás esetén az alkonyati harang-

szó; ha a nagy eperfáról vagy a körtefa legmagasabb ágáról ráláttam az útra, a 

szomszédos tanya udvarára, ahol játszópajtásaim szaladgáltak vagy éppen ők 

is a fákon mászkáltak. Mert ekkor még majdnem olyan közel voltak a tanyák 

egymáshoz, mint a faluban a házak. Emlékszem Lalira és a kisasszonynak 

számító piros szalagos Zitára, akivel mindig rivalizáltunk, és az ikrekre, 

Jóstira és Rózsikára. Szép volt éjjel a csillagos égbolt. A szomszédokkal kö-

zös szalonnasütés után, amikor már csak a pislogó parázsnál beszélgettünk, 

sokszor kémleltem a titokzatos fényeket. Megkerestem a Göncölszekeret, a 

fényes Esthajnalcsillagot, a Fiastyúkot, a Kaszást. Figyeltem az ezüstösen 

csillogó Holdat, mely a sötétben sokkal fehérebbre varázsolta a tanyánk falát, 

mint amilyen nappal volt. Nagymama a „ludvircet” is gyakran látni vélte, 

főleg a trágyadomb felé, de én ettől soha nem féltem. 

- El ne hidd, nem a rossz szellem az, csak a fűből felszálló párásság - 

mondta megnyugtatólag édesanyám. 

Később a biciklizés még nagyobb szabadságot jelentett. Ha csak tehettem, 

mindenhová biciklivel mentem. Versenyeztem a lovaskocsikkal, s mindegyi-

ket lehagytam. Jó sportolási lehetőség volt ez számomra. A városi iskolába, a 

piacra, de még a gyopárosi fürdőbe is biciklivel mentünk. 

 

Úgy gondolom, ezek a kedves események éppen így, csakis itt az Alföldön 

történhettek meg, és úgy bevésődött a lelkembe mindegyik, hogy nem felej-

tem el soha. Még ennyi év után is gyakran emlegetjük a szentetornyai határt 

és kedvenc pulikutyánkat. Talán azért is, mert nagyapám kis aludttejes, mázas 

cserépköcsögje most is ott függ konyhám falán több régi emlékkel együtt, 

amelyeket összegyűjtögettem a szép akácfás tanyáról, mert: 

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 

nekem szülőhazám...” - az Alföld. 

   (Radnóti Miklós verséből) 

Dr. Bálint Jánosné Ágoston Ilona 
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Nőnek lenni, nálunk 

Dédike 

 

Komka Erzsébet a legidősebb felmenőm volt, akit valaha ismertem. Izom-és 

csontsorvadással betegen feküdt az ágyban, amikor én megszülettem. Ha 

meglátogattuk, mindig azt kellett mondanom, hogy „Dédike, ne sírj, csak 

mosolyogj!”. Akkor egyáltalán nem ismertem még. Nem tudtam, hogy milyen 

őszinte, önátadó szeretetben élt a férjével; nem tudtam, hogy a háborúban 

egyedül kellett nevelnie három lányt; nem tudtam, hogy egy időben a piacon 

kellett árulnia az otthoni holmikat, hogy tudjon ételt venni lányainak; nem 

tudtam, hogy 7 évig nem is látta a férjét; nem tudtam, hogy egy bomba leesett 

az udvarukon, de nem robbant fel; nem tudtam, hogy azért nem költözött át 

Munkácsról Magyarországra mert annyira szerette az anyósát, hogy nem 

akarta ott hagyni egyedül; nem tudtam, hogy vesevédőt varrt a dédapámnak, 

mielőtt kihallgatásra vitték; nem tudtam, hogy az egész életét Istenben bízva, 

imádságban töltötte akkor is, amikor ezt egyáltalán nem volt szabad. Dédike 

vonásai nagyon szépek voltak. Szerettem az öreg ráncait, de a régi fényképe-

ken még egy csinos, divatos, erős nő látható. Szeretném, ha az ő példáját kö-

vetve én is őszinte szeretetben élnék leendő férjemmel, ha belülről fakadó 

derűvel látnám a mindennapokat. 

 

Nagymami 

Bárdos Katalin fent említett dédmamám lánya. Iskolás korom első éveiben 

mindig nála voltunk a bátyámmal, míg a szüleim dolgoztak. Finom ebéddel 

várt, közösen írtuk meg a leckét és utána együtt játszottunk. Ezekben a felhőt-

len napokban még nem tudtam, hogy kislány létére hogyan élte túl a háborút; 

nem tudtam, hogy nagyapám a házasságkötésnél az ő nevét vette fel, hogy az 

utódok ne Paszulyka gyerekek legyenek; nem tudtam, hogy férje korai halála 

után egyedül kellett felnevelnie három gyermekét; nem tudtam, hogy a nehéz 

helyzete ellenére segített a testvéreinek, és elfogadta az ő segítségüket is; nem 

tudtam, hogy gyakran koldusokkal is megosztotta azt a keveset, amije neki 

volt; nem tudtam, hogy néha magára kellett hagynia a gyerekeit, mert ő dol-

gozott; nem tudtam, hogy hosszas betegsége alatt a fájdalmas rózsafűzért 

imádkozta, értünk; nem tudtam, hogy a hiánya évek múltán is ennyire eleven 

lesz. Nagymami csendes jelenléte ellenére végtelenül jószívű volt, mindenét 

szívesen adta nekünk és másoknak. Szerettem nézni az eres kezét, a mosoly-

gástól telt arcát. Szeretném, ha az ő példáját követve én is kitartó lennék hit-

ben és szeretetben, ha őszintén tudnék segíteni, adakozni. 
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Nagymama 

Másik nagymamám Szabad Mária Ilonaként született, de mindenki Lucikának 

hívta. Nagyon szerettem a villás reggeliket nála, a közös kerti munkákat, kü-

lönösen a málnaszedést. Úgy hiszem, megkülönböztetett szeretettel fordult 

felém, már csak azért is, mert én voltam az egyetlen lány unokája. Amikor 

születésemkor nagy büszke szemekkel gyönyörködött bennem, még nem 

tudtam, hogy három testvére felé mindig önzetlen szeretettel és segítséggel 

fordult; nem tudtam, hogy az első szülésébe majdnem belehalt; nem tudtam, 

hogy a „vasfüggöny” ideje alatt is igyekezett kapcsolatot tartani a magyaror-

szági és csehországi rokonokkal; nem tudtam, hogy milyen alázatosan ápolta 

nagyapámat; nem tudtam, hogy a saját kevés vagyonát úgy osztogatta, hogy 

mindenkinek jusson belőle; nem tudtam, hogy a kedves mosolya mögött 

mennyi megpróbáltatás és szenvedés tapasztalata húzódik; nem tudtam, hogy 

pont a huszadik születésnapomon fog meghalni. Nagymama egy igazi úri nő 

volt. Pedagógusként sokakat tanított, elismerték munkáját, két lányt is felne-

velt, sőt, a házimunkákban sem maradt el. Szerettem hallgatni az elalváskor 

suttogott meséit és a mélyről feltörő kacagását. Szeretném, ha az ő példáját 

követve én is a család és rokonság összetartója lehetnék, ha nemcsak szak-

mámban, hanem leendő házam táján is szépen helyt állnék. 

 

Mama 

Győrffy Nóra az én édesanyám. Kiváló anya, „szeretetgombóc”, az ajándéko-

zás nagymestere. Szereti, ha körülötte vagyunk, ha csak teheti, nem a munká-

jával, hanem velünk törődik. Amikor a ballagásomon szorosan magához ölelt, 

nem tudtam, hogy majdnem az utcán szült meg engem; nem tudtam, hogy 

gyerekkoromban hosszan álltak sorban, mert fizetés helyett valami „árut” 

kaptak; nem tudtam, hogy milyen fájdalmakat kellett átélnie a szülei elveszté-

sekor; nem tudtam, hogy milyen nagy türelemmel tudja elviselni az egész 

család apró-cseprő ügyeit; nem tudtam, hogy milyen sokszor mondott le va-

lamiről, csak azért, hogy nekünk lehessen; nem tudtam, hogy sokáig munka-

helyi konfliktusokban dolgozott csak a mi felhőtlen gyerekkorunk érdekében; 

nem tudtam, hogy milyen nehezen fog elengedni a saját utamra, ami a szülői 

háztól már távolabb van. Mama nagyon hamar ráérez az emberek belső vilá-

gára. Könnyen kezdeményez párbeszédeket, és nem rest a személyes, mé-

lyebb témákra evezi. Szeretném, ha az ő példáját követve én is tudnék áldoza-

tokat vállalni, másokért élni, ha tudnék türelemmel és alázattal mások felé 

fordulni. 

Bárdos Orsolya 
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Boszorkányos kalandok 

 

Anyai nagyszüleim sokat meséltek annak idején ifjú korukban átélt furcsa 

eseményekről. Volt, amit a saját bőrükön tapasztaltak meg, volt, amit nekik is 

úgy meséltek más családtagok. Mindenesetre mindketten szilárdan hittek a 

boszorkányok létében.  

Egy Duna-parti faluban, Bogyiszlón éltek, másutt bizonyára másféle ese-

mények részesei lettek volna, de ebben a különös kis zárt világban talán még 

a víz is visszafelé folyik, ha valaki csúnyán néz rá.  

Emlékeimet összeszedve, egy rövid elbeszélésben igyekszem megörökíte-

ni boszorkányos történeteik legjavát, és eközben megpróbálom feleleveníteni 

ízes tájszólásukat szeretetreméltó személyiségükkel együtt. 

 

Hét év körüli leányka voltam, amikor egy alkalommal nagyanyámnak segítet-

tem áthúzni az ágyneműt. Amikor nagyapám párnájára került a sor, megdöb-

benve láttam, hogy a párna alatt néhány fej fokhagyma lapul. 

- Miért van itt az a fokhagyma? – kérdeztem csodálkozva a mamámat. 

- A boszorkák miatt – felelte ő teljes természetességgel, mintha csak azt 

mondaná, hogy a hideg miatt kell kabátot húzni. 

- Boszorkányok? Léteznek igazi boszorkányok? 

- Persze. Kérdezd csak meg rúla öregapádat! 

- Meséljen róluk, mamikám! – kérleltem inkább mégis őt. 

- Öregapád többet tud rúluk, mer’ űt is megnyomorgatta egy boszorka le-

gény korába’. Én csak azt tudom elmondani neked, ami az én 

idösapámmal történt. Ű mesélte, hogy egyszer, késő este ment hazafelé, 

amikó észrevette, hogy követi egy kotlós a kiscsibéivel. Rászólt a kotlósra, 

hogy „hess!”, de az nem mozdút a nyomábú, hanem visszaszólt idösnek 

emberi hangon, hogy „hess!”. Idösapám akkó egybű gondúta, hogy ez egy 

átváltozott boszorka, kotlós képibe’. Sietött hazafelé, de még egyszer meg-

fordult, megin’ rászólt a madárra, hogy „hess!”, az meg megin’ ugyanúgy 

visszaválaszolt neki. 

Borzongtam a félelemtől, amíg a történetet hallgattam, de a kíváncsiságom 

csak nem csillapodott, még többet akartam tudni a boszorkányokról. 

- Mama, maga szerint még most is élnek boszorkányok? 

- Annak má’ csak úgy kő lönni, hogy lögyenek; mer’ egyik boszorka se bír 

meghalni anekű, hogy tovább ne adná a tudományát. A szülém azt mesél-

te, hogy kislány korába’ híre ment, hogy haldoklik egy vénasszony, akit 

boszorkának tartottak. Ez az öregasszony azér’ nem tudott meghalni, mer’ 
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senki nem akarta átvenni a tudását. Szülémet is megpróbálta letéríteni a jó 

útrú, de annak több esze vót annál, hogy a Jóistent el ne hagyja. 

- Miért? Mit tett? Hogyan tudják átadni a boszorkányok a tudásukat? 

- Azt úgy, hogy amikó meg akarnak halni, egy darab botot nyújtanak an-

nak, akinek átadnák a boszorkányságot. Ha ez a bal kezive’ veszi el a bo-

tot tülle, akkó meghal a vénasszony, ű meg boszorkává lesz, de ha a jobb 

kezive’ nyúl a botér’, akkó nem történik semmi. Az a néne is, akirű szü-

lém mesélt, hiába nyújtogatta a botját, akinek vót egy kis esze, nem vette 

el tülle se így, se úgy. Jobb a békesség. Szüle is elszaladt előle. 

Szájtátva hallgattam nagyanyámat, akinek mesélés közben is serényen járt a 

keze, így gyorsan végeztünk az ágyneműk áthúzásával, aztán szaladtam is ki 

az udvarra, ahol nagyapám pipázgatott a kispadon. Odasündörögtem hozzá, 

letelepedtem mellé a padra, és faggatni kezdtem: 

- Papa, meséljen nekem a boszorkányokról! 

Az öreg fölvonta bozontos, ősz szemöldökét, és gyanakodva vizslatta az ar-

comat. Hallgatott egy darabig, mintha jól meg akarná fontolni minden szavát, 

mielőtt kimondja, aztán, még mindig gyanakodva kérdezte: 

- Minek akarsz te a boszorkákrú hallani? 

- Mert érdekelnek. Én még sose hallottam ilyen történeteket, amiket a 

mama mondott az előbb. Eddig azt hittem, hogy csak a mesében léteznek 

boszorkányok. 

- Boszorkák vannak – szögezte le nagyapám megfellebbezhetetlenül. – De 

nem jó rúlúk sokat beszélni, mer’ maj’ meghallják, aztán idegyünnek baj-

nak. 

- De a fokhagyma megvéd tőlük. Igaz, papa? – kérdeztem ijedten. 

- Ammá igaz, hogy elijeszti űket, de nem mindet. Ha valamelyik nagyon 

bántani akar, az úgyis megtalálja a módját. 

- Mit mesélt öreganyád? – kérdezte aztán kicsit enyhültebben. 

- Azt, hogy hogyan adják át a tudományukat, meg azt, amikor az ő apuká-

ját egy kotlós követte hazafelé – válaszoltam készségesen. 

- Én anná’ cifrábbat tudok! – mondta büszkén, és nekilátott, hogy szép 

komótosan újratömje a pipáját, mert úgy tartotta, hogy semmit nem szabad 

elkapkodni, „aminek elgyün az ideje, az úgyis elgyün, és ippen akkó, 

amikó ideje van, semmivel se hamarabb, semmivel se később.” 

Türelmesen vártam, mert tudtam, hogy a papát nem szabad sürgetni, és azt is 

tudtam, hogy most már nyert ügyem van; előbb-utóbb mesélni fog az öreg. 

Hosszas tömködés után végre, füstkarikákat eregetve, távolba révedő te-

kintettel kezdett bele nagyapám a történetbe: 
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- Fiatal legényként kocsisnak álltam egy gazdáhó, a túsófélen
1
. Aszonták, 

hogy jóképű gyerek vótam, ez löhetött a baj, mer’ mingyá szömöt vetött 

rám a gazdasszony. Az istállóban aluttam, a lovak mellett, a gazdasszony 

meg minden este kigyütt hozzám hízelkönni. De csúf is vót, öreg is vót 

énhozzám. Neköm ugyan nem köllött; mindég elhajtottam onnét. Egyik 

éjje’ arra ébredtem, hogy valami nyomja a mejjemet, mintha lovagúna raj-

tam valaki. Éröztem, hogy ott van, de nem láttam senkit. Röggere, véresre 

szítta a mejjemet. Amikó má’ több éccaka is ez vót, arra gondútam, hogy 

csak boszorka lehet. Fogtam hát egy fonat fokhajmát, azt fölaggattam az 

ajtó fölé, egy másik füzért meg a nyakamba kanyarítottam. Többet nem 

bántott a boszorka, de a gazdasszony addig ármánykodott ellenem az 

uráná’, hogy aztán hamarost ekűttek onnét. Azt gondulom, hogy a gaz-

dasszony löhetött a boszorka, de nem tuttam rábizonyítani soha. 

- Hogy lehetett volna kideríteni? – kérdeztem ámuló szemekkel. 

- Úgy, mind a kovácslegény, Pista. Jó cimborám vót. Azt is egy boszorka 

zaklatta éccakánként, ló képibe, de az nem hagyta ám magát, elkapta, azt 

megpatkúta a lovat. Hát, másnap csak híre ment, hogy beteg a gazdasz-

szony, az ágyat nyomja, föl se bír kelni. Bement hozzá a Pista is, mer’ az 

is azt gyanította, hogy ez lehetett az ű nyomorgatója. Lerántotta a 

vénasszonyrú a takarót, azt egybű kiderűt, hogy mi annak a betegsége. Ott 

vót a patkó mind a két kezin, meg lábán, amit éccaka vert rá a legény. 

Meg se tudtam szólalni a döbbenettől.  

- Amióta megnyomorgatott az a boszorka – folytatta nagyapám –, én 

mindég rakok a fejem alá fokhajmát. Jobb az óvatosság. Sose lehet tunni… 

- Mama azt mondta, hogy még mindig vannak boszorkányok… 

- Vannak hát! Mondtam má’. Téged is megvert szemme’ az egyik, amikó 

kisbaba vótá. Nem meséte anyád? 

- Nem – mondtam a döbbenettől teljesen letaglózva. 

- Itt vót a körösztölőd nálunk. Sok vénasszony megnézett akkó, nem löhet 

tunni, hogy melyik vert meg szömmel, de elég az hozzá, hogy a csöröglőd
2
 

után úgy üvöltötté, mint akit nyúznak. Csináhattak veled akármit anyádék, 

csak nem nyugodtá. Öreganyád megmondta rögtön, hogy valaki 

szömmelvert, látott ű mán ilyent, nem egyet, nem kettőt, de anyád nem 

akarta elhinni. Végű csak megfürösztöttek, mer’ nem bírtak veled más-

hogy. Utána mán egybű megnyugodtá. 

- Azért mert megfürdettek? 

                                                      
1
 Túlsó fél: vagyis a Duna folyásirány szerinti bal partja. (Duna-Tisza köze) 

2
 Csöröglő: a keresztelőt követő vigasság. (Mint az esküvőt követő lakodalom.) 
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- Azér’ hát. Gyufahamut szórtak a vizedbe az asszonyok, abba’ fürösztöt-

tek. Úgy kő azt, mer’ szömmelverésre az való. Mink is azt csinátuk a mi 

gyerökeinkke’, amikó azokka’ is ez vót a baj.  

- Nem emlékszem semmire – mondtam elgondolkodva.  

- Kisbaba vótá – felelt papám megértően, és szeretetettel megsimogatta a 

fejem.  

- Találkozott boszorkánnyal más is a családban? – kérdeztem később.  

- Édösapám találkozott még gyerökkorába’. Mindig azt mondta, úgy em-

lékszik rá, mintha tennap lött vóna. Vót egy szép tehenük, fejték mindég, 

ahogy köll. Aztán azt látták, hogy vérös a teje. Egyik nap is, másik nap is. 

No, mingyá boszorkányságra gyanakodtak. Addig-addig vizsgálgatták a 

tehenet, míg észre nem vötték, hogy egy undok varangyos béka fészkelte 

be magát a lába közébe. Édösapámat szalajtották tövises ágért, azzal pisz-

kálták le a békát. Agyon akarták csapni, de varnyúvá változott, azt’ elrö-

pült. Onnantú kezdve a tehén teje megin’ tiszta vót.  

Csúnyán nézhettem nagyapámra, mert megsimogatta a buksimat.  

- Na, ne aggódjál! – mondta – Máma már jóval kevesebb boszorka van, 

mint azelőtt. Sokak magukrú se tudják, hogy azok vónának. 

Szömmelverésön kívül nem is hallottam újabban más boszorkányságot.  

Ezután még ezer kérdésem lett volna, de nagyapám kiürítette a pipáját, ezzel 

jelezve, hogy vége a beszélgetésnek, és kiballagott a kertbe dolgozni, mintha 

éppen csak a napi időjárásról beszélgettünk volna. 

Bódai-Soós Judit 

 

 

 

Képzelt lényem 

 

Reggel volt. Anyukám bejött a szobám ajtaján és szólt: 

- Endike! Jó reggelt! Lassan keljél fel! Még egy kicsit pihenhetsz, míg el-

készítem a reggelit. 

Feküdtem a jó, puha, meleg ágyamban, amikor valami furcsát éreztem a fe-

jem tetején. A hajszálaim mintha életre keltek volna és mozogni kezdtek, 

bizsergett a fejem bőre is. Ki sem mertem nyitni a szemem. Úristen! Mi lehet 

ott? Arra gondoltam talán a tegnap esti mesében lévő bogár költözött a ha-

jamba. 

De az enyém, még annál is félelmetesebb állat volt! 

Értem én, hogy az én a hajam a legfényesebb, legdúsabb a környéken, de 

miért ezt választotta? 



39 

Hosszú, szőrös lábú, legalább 60 szemű, 100 fogú bogár költözhetett a ha-

jamba. Most mi legyen? Mennem kell a suliba,de csak nem vihetem magam-

mal az iskolába. Mit mondanak majd a fiúk? 

- Hogy áll a séród Endi?  

Kizárt, hogy magammal vigyem! Akkor most mit csináljak? 

Vajon tud beszélni?  

- Szeretném, ha elmennél! ‒Kiáltottam. De nem történt semmi. A 

hajamszálaimat nehéznek éreztem, mintha odafészkelt volna valami. Nem 

vagyok egyedül. Kinyitottam a szemem, de nem láttam semmit. Gondol-

tam szólok Anyukámnak, hogy valami van a hajamban. De Anyukám nem 

talált semmi különlegeset. 

- Menj fésülködni. ‒ Mondta. Jaj! Jaj! Anyu sem vesz komolyan. 

Bevizeztem a fésűm. Na, reszkess te bogár! Kifésüllek a hajamból. Megfogom 

a szőrős lábad és úgy elhajítalak, hogy csak na! De bizony a mosdókádba  

semmi nem potyogott bele. Hiába fésültem jobbra-balra, gyorsan, majd lassan. 

Szomorú lettem. Azon tűnődtem, hogy akkor most már itt marad velem 

örökre? 

Lehajtottam a fejem és abban a pillanatban megláttam a fürdőkádat. Moso-

lyogtam magamban. Na, akkor most megvagy! Nem szeretek fürödni. Anyu-

kámmal minden este harcot vívunk a fürdésért. Arra a következtetésre jutot-

tam, hogy ha már én sem szeretek fürödni, akkor a bogár sem. Hiszen ha en-

gem szeret a bogár, akkor azt szereti, amit én és azt nem szereti, amit én sem! 

Hát akkor most már nincs más lehetőség! Megfürdök. 

Anyukám nem engedte. 

Magához húzott. A kezével felborzolta a hajam és zselét tett rá.  

- Na, kész is! Elment. Sünihajat készítettem, hogy ne akarjon visszajönni 

hozzád!- mondta. 

Megsimogatta a fejem és megpuszilgatott.  

- Na Endike, most érzel valamit a hajadban? 

- Nem! Hurrá! Eltűntek!  

Budai-Biró Endre 
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Kis életem nagy kalandjai 

 

Mikor háború után a magyar-román határt meghúzták, a húgom és én nagy-

mamámnál voltunk, és évekre ott is ragadtunk, Bihardiószegen. 1950-ben 

jöhettünk csak haza szüleinkhez, így az óvodát és az első osztályt ott jártam 

ki. A diószegi gyermekévek meghatározóak voltak életemben. Miután eljöt-

tünk, bennem megmaradt az az érzés, hogy valamit elvesztettem. Pedig nem 

vesztettem el gyermekkorom egy darabját, csak jó része lezárult, és indult az 

új fejezet. 

Mint a mai gyerekek - mikor eljött az idő - óvodába jártam. Az óvoda 

majdnem olyan volt, mint most. Az időnk nagy részét az udvaron játékkal 

töltöttük. A különbség az volt, hogy ha megszólalt délben a harang, mindenki 

elindult ebédelni. Azért nem mondom, hogy haza, mert ez csak részigazság 

lenne. Akiknél kora tavasztól késő őszig volt otthon szülő vagy nagyszülő, az 

hazament, a többiek pedig ahhoz a rokonhoz, ismerőshöz, akikkel ez szülői 

részről meg volt beszélve. Ebéd után szállingóztunk vissza az óvodába: adva 

volt mikorra kell visszaérni. 

Az események további folyásában mi teljesen ártatlanok voltunk. Minden 

baj forrása a déli haragszó volt. Kora ősz volt, nem esett, nem fújt, így az 

udvaron játszhattunk. Aznap az utcabeli két jó pajtásommal mindaddig, míg 

egyikünknek eszébe nem jutott, hogy haza kellene már menni. Igen ám, de a 

déli harangszó sehol. 

Gondoltuk, ha nincs, majd mi csinálunk. Fordítunk egy kicsit az idő kere-

kén. De hogyan? Az óvodaudvart magas téglafal kerítette, amelyet egy masz-

szív, nagy fakapu zárt. Az udvarról kellett valahogy kijutni. A templom - az 

óvodával szemben - az út túloldalán volt szépen bekerítve, az udvarán igazi 

kis dzsungel, orgona és egyéb bokrokból.  

A feladat egyszerű, át kell mászni a kerítésen, aztán eljutni a templomig. 

Ott a harangkötél a toronyablakon kilógatva leér majdnem a földig. Ha ott 

vagyunk, már csak meghúzzuk a kötelet, visszamászunk az óvodába, onnan 

meg mehetünk haza. 

Csakhamar beláttuk, hagy a kerítésen átjutni lehetetlen. Oda a terv! Akkor 

eszünkbe jutott a kapu, az ugyan szem előtt volt, de a cél érdekében csak át 

kellett jutni rajta. Egyik barátom tolvajlétrát állt, így kettőnknek sikerült ki-

jutni, és végrehajtani a feladatot. 

Kis idő múlva ott álltunk a harangkötélnél, már csak húzni kellett. Elkezd-

tük rángatni a kötelet, és csodák csodája, egyszer csak megszólalt a harang. 

Kongott, kongott, de nem úgy szólt, mint kellett volna. Ezt mások is észrevették. 
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Abból sejtettük, hogy a templommal szemben volt egy nagy tér, tele embe-

rekkel, akik adtak-vettek, mögötte pedig az utca túloldalán a boltok. 

A haragszóra minden irányból elkezdtek özönleni az emberek a templom 

felé. Akkor már tudtuk, hogy baj van. Berohantunk a bokrok közé, és reszket-

ve elbújtunk. Aki elsőnek ért oda, alig tudta lemosni magáról, hogy nem ő a 

tettes. Hiába bizonygatták többen is, hogy nem lehetett ő a harangozó, hisz 

velük volt. Mi, kihasználva a zűrzavart, a paplak felőli hátsó kapun kioson-

tunk. Nagy nehezen átjutottunk az óvodakapun, és most már hárman együtt 

vártuk a megváltó harangszót. 

Aznap ez azonban elmaradt, de mikor a toronyóra elütötte a delet, mi el-

mehettünk. Akkor tudtuk meg, hogy nem a harangszó a fontos, hanem az 

általa jelzett idő. 

Bihardiószegen azóta a harangkötél a torony mellett, tisztes magasságban lóg. 

Ezzel az élet nem állt meg. Bárhogy igyekeztem jó lenni, mindig közbejött 

valami. 

 

Egyik nap iskola után a csillagvárosi fiúkkal kisebb csetepatéba keveredtem, 

melynek futás lett a vége. Mármint én futottam elöl, ők meg utánam. Ennek 

azért is így kellett történnie, mert ők négyen voltak, én meg egyedül. A két 

barátom, akikkel egy utcában is laktam, aznap nem voltak iskolában. 

A lényeg az, hogy futnom kellett: a templomtól a Nagy utcán, majd a siká-

toron át a Zichy-kastély mögött - ahol akkor a vincellér iskola működött -, át 

a Kis utcára. Onnan végre bekanyarodtam a mi utcánkba. Üldözőim nemhogy 

fogytak volna, de még közelebb is kerültek hozzám. Tudtam, baj lesz, ha 

utolérnek, és hogy erre megvan az esély. Tennem kellett valamit. Csak futot-

tam tovább, és semmi értelmes dolog nem jutott eszembe. 

Az utca középtájban kicsit megtört, és még egy zsákutcaszerű rész is ide-

torkollott. Így az út mellett futó vizesárok hat-hét méter széles, elnyúló tóvá 

alakult. A tó vize derékig érhetett. Tél eleje volt, a víz már pillésedett. Hazáig 

még hosszú volt az út, ezért egy hirtelen elhatározással begázoltam a tó köze-

pére. Tervem bevált. Jól gondoltam, hogy egyik sem mer utánam jönni. Patt-

helyzet alakult ki: ők a parton álltak és biztattak, hogy jöjjek ki. Én a vízből 

ugyanezt tettem, csak befelé csalogattam őket. Ők nem jöttek be a vízbe, én 

meg nem mentem ki, csak farkasszemet néztünk egymással. Tovább kiabál-

tak, hogy menjek ki, majd megkapom a magamét. Én meg tódítottam, ha ak-

kora hősök, jöjjenek utánam. A vitának a harangozó vetett véget, aki akkor 

jött haza. Támadóimat elzavarta, és engem se kímélt. A vízből kijőve szalad-

tam hazáig, de a hangját egész úton hallottam. Szidott, hogy milyen rongy, 

tekergő kölyök vagyok, és hogy sajnálja szegény nagymamámat, akinek ilyen 

mihaszna unokája van. 
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Mikor beléptem a konyhába, nagymamám a csikó-spór mellett állt, és ki-

csit csorbult, öntöttvas lábasában valamit kevert. Mint később kiderült, rántást 

készített. Engem nem látott, mert háttal állt nekem. Köszöntünk egymásnak. 

Aztán csak álltam és hallgattam. Mamucinak gyanús lehetett nagy jóságom, 

ezért kavarás közben hátranézett. Bár ne tette volna! De hát tudtam, ez előbb-

utóbb úgyis bekövetkezik. Rámnézett, hátrahőkölt, mint aki rémeket lát, majd 

lehuppant az ott lévő székre. Mire szólni tudott volna, a rántás égett szaga 

kezdte betölteni a konyhát. Egy pillanatra megmenekültem, mert felkapta az 

edényt, kiszaladt vele, és a lépcsőn letette. Lassan visszaült a székre, és azt 

mondta: le a ruhával, mosakodjak gyorsan, és mars az ágyba, a dunyha alá. 

Míg én szó nélkül tettem a dolgomat, nagymamám annyit kérdezett, miben 

megyek holnap iskolába, de ezt is csak csendesen, szinte önmagától kérdezte. 

Egyetlen téli ruhám volt, azt is ő varrta. Miután a hideg vízben végeztem a 

mosdással, beoldalogtam a szobába, ahol nem volt fűtés, de a dunyha alatt 

gyorsan átmelegedtem. 

Nagymamám vizet forralt, ruháimat kimosta, egész éjjel fent volt, nem 

hagyta a tüzet kialudni. Szárította, forgatta a ruhát, mely reggel ott várt, isko-

lába menésre kész állapotban. A bakancsom is megszáradt, hasznos volt a 

faggyú, amivel mamuci utcai „fürdésem” előtt kezeltette velem. Mikor láttam, 

hogy minden rendben van, szó nélkül átöleltem a derekát. (Csak addig értem 

fel.) Ő magához szorította a fejemet, így maradtunk sokáig, szótlanul. Azt 

hiszem, ezekkel a pillanatokkal mindkettőnkben minden a helyére került. 

Nagymamám törte meg a csendet, szólt, hogy reggelizzek, és ha kész vagyok, 

indulhatok az iskolába.  

Ezért a tettemért sohasem kaptam tőle szemrehányást. Igaz, akkor már tud-

tuk, hogy ez az utolsó évünk együtt, mert a következő év augusztusában haza-

térhettünk a szüleinkhez. 

 

Az év egy része várakozással, bizonytalanságban telt. Az ígéretek megvoltak 

a hivataloktól, mint már oly régóta. Biztossá az utazásunk csak az útlevél 

kézhezvételekor vált. 

 

1950. augusztus 17. Hajnal, még 6 óra sincs. A diószegi állomásról nemsoká-

ra elindul egy személyvonat. Utolsó kocsija tehervagon, ezen az állomáson 

kapcsolták a szerelvényhez. A vagon egyik végében bútorok vannak felhal-

mozva, a másik végében fekvő- és ülőhelyeket alakítottak ki matracokból, 

pokrócokból és dunyhákból. 

A vagon nagy, eltolható ajtaja előtt felnőttek és gyerekek álldogálnak. Va-

lami összetartja őket, ha más nem is, de a nagy csend biztosan, ami körülveszi 

a kis csoportot. A férfiakon szürke csizmanadrág és fehér ing, lábukon 
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mezítlábra felhúzott szandál. Az asszonyokon sötét ruha, némelyiken kötény, 

a fejükön kendő. Ezt nem az álluk alatt, hanem elölről hátra véve, a tarkóju-

kon kötötték meg. Hajuk egy hajfonatból készült konty a kendő alatt, ahogy 

azt az idevalósi asszonyok régóta hordják. A kislányokon ruha, a fiúkon feke-

te klottgatya és ing van. 

Öltözetét tekintve nem mindenki illik ebbe a csendes, szomorú csoportba. 

A három nő városi öltözetét már megszokták a községben. Hárman éltek 

együtt, anya és két nagy lánya. Ezt a vonatot várták már évek óta. Most, hogy 

itt van, nem látszik rajtuk öröm, sem feszültség, csak a nagy szomorúság, és 

ez megbénítja a lábat, a kezet, a nyelvet. Csupán a tekintetük jár lassan végig 

az embereken, a kis állomás épületén, majd az asszony szemei megpihennek a 

szőlőhegyen. Úgy érzi, ezt a képet örökre meg kell őriznie. Ott van még két 

gyerek - vagyis én és a húgom -, hét és nyolcévesek. Húgomon fodros, vilá-

gos, apróvirágmintás ruha, fehér zokni és cipő. Szőke haja a válláig ér. Nem 

zokog, csak csendesen sír, hullanak a könnyei. Kapaszkodik egy parasztruhás, 

fejkendős asszony kezébe, és szorosan hozzásimul. Ő a Nagymama, a  

MAMUCI. Én fogom a másik kezét. Nem sírtam, csak konok tekintettel néz-

tem a semmibe, nem a semmibe, hanem az ismeretlenbe, ami felé el kell in-

dulnunk, hiszen REPATRIÁLUNK. 

A három nő és mi nem álltunk rokonságban, csak részben a sorsunk volt 

közös. Utaztunk. A felnőttek tudják kihez, és tudják, miért. Mi gyerekek csak 

azt, hogy kihez. A szüleinkhez. Már valóságos emlékeink nincsenek is róluk, 

hiszen olyan régen elválasztott bennünket egymástól egy láthatatlan kéz által 

húzott vonal, a határ. Vagy az, amit annak hittünk, az még a régi emlék, a 

fényképek alakjai, a Mamuci meséje, az éjszakai álmok és a nappali ábrándok 

keveréke, melyet már a tudat emlékké érlelt? Itt van egy valaki, aki simogató 

anya, ha kell, szigorú apa vagy elnéző nagymama. Most még kapaszkodha-

tunk a kezébe, de a vonat már ott vár. El kell engedni azt a kezet, amely csak 

a miénk volt. 

Gondolataim bejárják rövid kis életemet. Nyolc év. Rövid vagy hosszú? 

Nem tudtam. De azt igen, hogy itt kell hagyni mindent. De nem! Ami itt van, 

az az enyém marad. Enyém marad a Mamuci elmaradhatatlan fejkendője, 

kicsit mindég szomorú arca, csendes, szép beszéde, a mesék és versek, me-

lyek álomba vittek, a már félálomban messziről jövő és távolodva csendese-

dő, már érthetetlen hangok, a csend és az álom. 

Enyém marad a reggeli kakasszó, a csordás kürtjének hangja, az esti, haza-

térő csorda, felvert poruk, a téli esték kukorica-morzsolása, a kukoricacsutká-

ból épített góré. 

A mozdony füttyére a csendes kis csoport megmozdul. Senki sem siet, las-

sú, megfontolt minden mozdulat. Vagy csak tétova? Aki marad, annak nem 
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kell sietnie, aki meg megy, az nem tud. A vonat sem indul, a mozdonyvezető, 

de még talán a mozdony is tudja, hogy ezt a csendes búcsút nem szabad meg-

zavarni. 

A városi ruhás nőket, a nagymamát és bennünket felsegítettek a vagonba. 

Magas az egy talpnyi fellépő, magas a kocsi padlója, mégis, mintha, valami 

emelne bennünket, könnyen, szinte finoman szállunk fel. Olyan törékeny 

most minden, csak a csend és a szomorúság, ami körülvesz bennünket, csak 

az olyan, mintha örök lenne. Ez a sorsunk: élni és búcsúzni. 

A vagon ajtaját félméter magasnyi deszkából tákolt palánkkal zárták le. A 

vonat elindult, s talán elhangzott egy csendes „Isten veletek” is, de már min-

den olyan valószínűtlen volt, mintha egy régi képeslap lenne. A nagy kanyar 

után eltűnik a kép az állomással és az emberekkel, már csak a kisjankai sző-

lőhegyek nézték a távolodó vonatot. 

Leültünk a kialakított helyekre. Nagymamánkhoz bújtunk. Csak ültünk, és 

néztük az ajtó előtt elszaladó fákat és távírópóznákat. Húgom a fejét Mamuci 

ölébe hajtotta, és nemsokára elaludt. 

Én is fáradt voltam, küzdöttem az álmossággal, de ennél nehezebb volt 

megküzdenem a könnyeimmel: nem sírtam. Fejemet én is nagymamám ölébe 

tettem. A napok óta tartó izgalom, feszültség, a vonat monoton zakatolása 

gondolataimat lelassították, szétszórták, és a pillanatnyi biztonságérzet tuda-

tában elaludtam. Álmomban végigjártam a szőlőhegyet - a dinnyecsősz nagy 

karéj dinnyével kínált. Meztelen mellemen végigfolyt a dinnye leve, ami az 

izzadtságot és a port lemosta, s a kis barázdák szélein gyönyörű mintákba 

rendezte a porszemeket. Végigmentem az agyagoson a mély, árnyékos, min-

dig hűvös szakadékban, megborzongtam, de nem ébredtem fel. Kiértem a 

mezőre, oda, ahol annyiszor rúgtam a rongylabdát. A nap sütött, az ég fátyo-

losan kék volt. Átmentem az Ér rozoga kis gyaloghídján, a bevágás felé for-

dultam. Leérve a partra megfürödtem a folyóban, majd lefeküdtem a töltésre, 

és álmomban elaludtam. 

Arra ébredtem, hogy nagymamánk néz ránk. Talán most aludtunk utoljára 

az ölében. Gondolatai a múltban jártak, vagy inkább a jövőt kutatták, nem 

tudtam. Az útja csak a határig szabad, és ott el kell válnunk. 

 

A Bihardiószegről hajnalban induló különös szerelvény alig egy óra alatt 

Biharpüspökibe ért. Ott lekapcsolták a tehervagont, és vártuk az új vonatot, 

mely továbbvisz bennünket. Nagymamám addig velünk maradhatott, amíg 

nem kapcsoltak bennünket a másik szerelvényhez. Mikor ez megtörtént, le 

kellett szállnia. A húgom keservesen sírt, én már csak konokságból sem, bár 

nagyon fájt az elszakadás. Az egészben az volt a legérdekesebb, hogy minden 
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híreszteléssel ellentétben – átforgatják a vagont, kipakolják a csomagokat - 

sem Diószegen, sem Püspökiben a kutya sem törődött velünk. 

Ahogy vagonunkat hozzákapcsolták az átjövő vonathoz, abban a pillanat-

ban egyenruhás fegyveres határőrök vették azt körül. Nem lehetett többet se 

fel, se leszállni. Jött egy tiszt, az útleveleket kezelte, és a vonat indulhatott. 

Egy katona hátul a vagon lépcsőjén állt, s mikor a határhoz közeledtünk, a 

vonat csak lassított, kísérőnk leugrott. 

Ezután már egész úton semmi különös nem történt, hacsak az nem, hogy 

mindenki hallgatott, és bámult ki a vagon elhúzott ajtaján. Csak nézte a tájat, 

mely olyan volt, mint amit otthagytunk. Igaz, a dombok – amit mi hegyeknek 

hívtunk – hiányoztak. Ez már egy másik ország volt. 

Hosszú vonatozás után megérkeztünk Püspökladányba, ahonnan annak 

idején elindultunk néhány hónapra Bihardiószegre, és közel négy év lett belő-

le. Akkori életem fele. Nagyon-nagyon sok idő! 

Húgommal azt tudtuk, hogy Ladányban lakik a másik nagymamám, apu-

kám testvérei és unokatestvéreink. Mint kiderült, egy népes család. A vonat 

befutott az állomásra, az állomásépülettől távolabb állt meg. A mi vagonunk 

még ennek a szerelvénynek is a végén volt, vagyis jó messze. 

Nekem nagyon távolinak tűnt minden. Igen-igen kicsinek éreztem magam. 

Szüleim és rokonaim az állomás előtt álltak. Ők viszont természetfelettien 

magasnak tűntek. Mi álltunk, ők elindultak felénk. Egyre magasabbak lettek, 

mi meg egyre kisebbek. Ketten, egy férfi és egy nő kivált a tömegből, a töb-

biek szorosan egymás mellett lassan, közeledtek, ők viszont egyre jobban 

siettek. Már- már elviselhetetlenül kimagasodtak a többiek közül. Amikor 

megismertem őket, a férfit a kis bajuszával, és a nő arca is ismerős lett. Talán 

a régi emlékekből, vagy a Diószegre érkezett fényképekről. Ők voltak a szü-

leink. Ebben a pillanatban minden normális méreteket öltött. Magukhoz ölel-

tek bennünket, a nők, anyukám és húgom sírtak, mi férfiak, apukám és én 

csak hallgattunk, és mindnyájan öleltük egymást. 

 

Miután Püspökladányban eltöltöttünk néhány napot, az eddigi utazásaimhoz 

képest – Diószeg-Nagyvárad oda-vissza – egy hosszabb utazás következett. 

Budatéténybe utaztunk. Ott laktunk, és ott jártam második osztályba. Ez az 

időszak sem volt számomra és szüleim számára kalandmentes. De térjünk át a 

következő nyárra. 

 

Elérkezett az iskola vége. Otthon, este a nagy kerek asztal körül ültünk, és 

társasjátékoztunk. Játék közben – ma már tudom – szüleim részéről felvető-

dött a nyári program. Eleinte a játék és beszélgetés együtt folyt. Később már 

csak a nyárról beszélgettünk. 
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A terv az lett volna, hogy a család kiutazik Romániába, Mamucihoz. Lega-

lábbis mi a húgommal így gondoltuk. Akkor elmondták, hogy ez lehetetlen, 

mert ők nem kapnak útlevelet. Ezután a beszélgetés egyre csendesebb és von-

tatottabb lett. A húgom elkezdett pityeregni, hogy hiányzik neki Mamuci. 

Nekem is nagyon hiányzott, de vártam a további fejleményekre. 

Ekkor apukám, ha nehezen is, de elmondta az egyetlen lehetséges megol-

dást. A húgomnak és nekem öt évre volt érvényes útlevelünk. Csak ketten 

utazhattunk. A szüleim és nagymamám mindent leleveleztek. Minden kiszá-

mítva, itt hiba nem csúszhat be. 

Eleinte ment is minden, mint a karikacsapás. A továbbindulásunkat meg-

előző napon megérkeztünk Püspökladányba. Ott ért bennünket az első megle-

petés: a vonat, mely átvitt a határon, több mint egy órával hamarabb indult. 

Korai érkezésünkről nagymamámat már értesíteni nem lehetett. A levelezés 

szerint ő úgyis csak a diószegi állomásra jött volna elénk. Én nem láttam 

problémásnak a helyzetet, utazni kellett.  

Még egészen sötét volt, mikor vonatra szálltunk. A lelkünkre kötötték, 

hogy mihelyt odaérünk és lehetőségünk lesz, azonnal táviratozzunk. A vonat 

így elindult velünk. Megérkeztünk Biharkeresztesre, ahova Romániából egy 

mozdony értünk jött, a határon már ezzel mentünk át. Alighogy átértünk, a 

vonat megállt, határőrök, útlevélvizsgálók és a pénzváltó ember szállt fel. Az 

útlevélvizsgáló nagyon rendes volt. Kérdezte, hova megyünk. Mikor megtud-

ta, hogy Diószegre, azt mondta, a vonaton a pénzváltónál váltsuk be a pén-

zünket, Püspökiben szálljunk át a majd érkező diószegi vonatra. Így másfél 

órát nyerhetünk. Nyert időnk már így is volt bőven, ehhez még hozzájön más-

fél óra! Az állomásról majd úgyis hazatalálunk. 

Az ötlet egyszerű és jó volt. A továbbiakban azonban minden félresiklott. 

A pénzváltó nem jött, gondoltuk, Nagyváradig majdcsak megérkezik. A 

kalauz közölte, nem is jön, mert Biharpüspökiben leszállt, mivel ott van az 

irodája, az állomáson. A vonat befutott Váradra, leszálltunk. A húgommal 

megbeszéltem, hogy mi a teendő, és a tettek mezejére léptem. Új helyzet, új 

terv. Megkerestük a forgalmistát, és mindent elmondtam neki. Mondta, vár-

junk kicsit. Távolabb néhány kalapácsos, zászlós ember beszélgetett, hozzá-

juk ment. Látszott, hogy rólunk beszélgetnek, mert közben elég sokszor ránk 

néztek. Visszatért az egyik emberrel. Elmondták, mi a teendő, de ők semmiről 

nem tudnak. Megígértem, hogy úgy lesz. Ekkor a húgomat leültették egy pad-

ra, engem pedig az egyik zászlós ember bevitt a tehervagonok közé. Beültetett 

egy zártfékbe, és mondta, a vonat mindjárt indul, és még meg nem áll, addig ne 

mutatkozzak, ha megáll, akkor viszont szálljak le, mert célhoz értem. 

Így is történt: Biharpüspökiben a rendező-pályaudvar sokadik vágányára 

érkeztem. Leszálltam, és elindultam az állomás felé. Hol a kocsik alatt, hol a 
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lépcsőn és ütközőkön, vagy a fékezőfülkén mentem át. Észrevettem, hogy 

közben kísérőm, majd kísérőim akadtak. Még az állomás épülete előtt elfog-

tak a határőrök. Egy irodába kísértek, ahol két tiszt tartózkodott. Románul 

kérdezgettek, hogy mit keresek ott, meg ehhez hasonlókat. Csekélyke román 

tudásommal azonban erről csak sejtelmeim voltak. Ekkor az egyikőjük várat-

lanul megszólalt, tökéletes magyarsággal. 

Elmondtam, hogy Magyarországról jöttem, a húgommal. Tovább kellene 

utaznunk Diószegre, de a pénzváltó nem jött, ezért jöttem így vissza. Szeren-

csémre nem kérdezték, hogyan kerültem a vonatra, így nem kellett hazudnom. 

Előkerítették a pénzváltót, telefonáltak. Váradon megkerestették a húgo-

mat – hamar meg is találták, hisz az ottani vasutasok vigyáztak rá. Felültették 

a diószegi vonatra, a kalauzra bízták. Püspökiben én is csatlakoztam hozzá. 

Mondták, hogy jegyet ne vegyek, az utazásunkat már elintézték. 

Még alig pirkadt, mikor Diószegre értünk. Az állomáson egy lélek sem 

volt, hiszen jóval későbbre vártak bennünket. Azaz mégis várt valaki. Várt 

Foxi, az otthagyott kutyám, aki az udvarról soha nem tette ki a lábát. Nagyon 

megörültünk egymásnak, úgy tekergett örömében össze-vissza, hogy megsi-

mogatni is alig lehetett. A mai napig is rejtély számomra, honnan tudta - mert 

tudta -, hogy jövünk. 

Nem is a rendes úton, hanem a kertek alatt mentünk haza, vagyis hátulról 

érkeztünk az udvarra. A kutya nem árult el bennünket, még csak nem is vak-

kantott. Mamuci a baromfikat etette felhajtott kötényéből. Mikor ráköszön-

tünk, örömében a kötényt elengedte, a magok leszóródtak, de kit érdekelt ez 

ekkor. Unokák ennyire még biztos nem örültek a nagymamájuknak, de biztos, 

hogy a Mamuci öröménél sem volt még nagyobb senkié sem. 

Mihelyt tehettük, táviratoztunk otthonra szerencsés megérkezésünkről. 

Csak itthon meséltük el kalandjainkat. Anyukám így csak utólag esett kétség-

be. Apukám elégedett volt, hogy ilyen helyzetben is feltaláltuk magunkat, de 

hozzátette: talán lett volna egyszerűbb megoldás is. 

 

Kalandjaim nem a megírtakkal kezdődtek, és nem is azokkal értek véget. 

Unokáim, fiam, az ő unokatestvérei, a család fiatalabb és idősebb tagjai is 

kérik, és szívesen hallgatják történeteimet újból és újból. 

Császár József 
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Miről szólna dédnagyapám meséje… 

 

„Ezer évvel ezer dicső kor múlt, 

És fénykorok hamvadtak el. 

Velük pedig millió hős kimúlt, 

Elúsztak a fellegekkel.” 

(Bozsányi Szabolcs- Amorgen Dillon Legendája, részlet) 

 

„Ahány ház, annyi szokás” tartja a közmondás, nos, ahány család, annyi  

érdekes embert rejt a világ. Megannyi érdekes múlttal rendelkező embert. 

Biztos vagyok benne, hogy minden családban akad legalább egy olyan  

családtag, akinek izgalmas múltja van. Különös helyen dolgozott, részt vett a 

háborúban… Bizonyára kár lenne ezekért az emberekért, ha senki sem vetné 

őket papírra, vagy nem jegyezné le mit is tettek, amiért érdemes rájuk emlé-

kezni. 

A mi családunkban apai dédnagyapám személyében leltem azt az embert, 

akinek életét papírra vetettem. Sajnos ő már nem él köztünk, így csak nagy-

apám történeteiből tudom, hogy milyen is volt valójában. 

 

Ki látott el hasznos tanácsokkal és történetekkel? 

Ahogy elárultam, nagyapám és testvére (Erzsi néni) szolgált segítségül a 

dédapám életének lejegyzéséhez. Így történt, hogy a két beszélgetésből lett 

kerek, egész munkám. Egy hétfő délután édesapámmal elmentünk nagypa-

pámhoz és megkértem, hogy mesélje el édesapja életét. Mivel nagypapám 

morgósabb típus, ebbe is először kicsit bele-bele kóstolgatott, de pár perc 

elteltével megbékélt, és persze amit tudott elmesélt. A beszélgetés után kissé 

elszomorodtam, mivel nem elég információt tudtam meg, de édesapámmal 

nem adtuk fel.  

Felkerestük nagyapám testvérét, Erzsi nénit, aki nagyon szívesen fogadott. 

Egy egész nagy doboznyi képet hozott és mutogatta, hogy ki kicsoda rajta. 

Nála már alaposabb információkat tudtam meg, és emellett rengeteg érdekes-

séget is. Miután már ő is kifogyott a történetekből, megkínált süteménnyel, 

amit unokáinak sütött, akik épp ott töltötték a szünidő kellemes napjait.  

 

Hol is kezdjem… 

Azt hiszem, a legelejére nyúlok vissza, így a leghasznosabb. 

Dédnagyapám, Csizmadia István, 1922. június 6-án született. Édesapja Csiz-

madia János, (az én üknagyapám), édesanyja Csizmadia Anna (az én üknagy-

anyám). Kürtre született, Nyitra megyébe. Szegény családból származott, ám 

ugyanakkor hatan voltak testvérek: „Ilus nénje” ő volt a legidősebb, „Jani 
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bátya”, Maris, István (dédapám), „Annus nénje” és végül Béla. Kiskorában a 

faluban laktak a „Kis kangyiba”.  

Idősebb korában, 10-en évesen elkerültek Nagy-

sallóba (szlovákul Tekovské Lužany). Nagysallóban, 

mivel szlovák nyelvű település volt, ezért dédapám 

szlovák tannyelvű iskolába járt, innen is szerezte a 

sajátos szlovák tudását és itt sajátította el a szlovák 

nyelv csínját-bínját. Szintén Nagysallón jártak a 

dohányba dolgozni, nagyapám csak úgy említi, hogy 

„dohányosok vótak”. A szezon alatt muszáj volt már 

gyerekkorukban is dolgozni, hogy a zsidókat ki tud-

ják fizetni, mert adósak voltak. Ez valamikor így 

volt.  

- „Ugyanakkor dídöregapád nagyon fítette a gyomrát, de szeretett az öreg 

enni, nagyon szeretett az halózni.” 

Mesélte papám a sajátos tájszólásával, és lelkemre kötötte, hogy ezt a 

mondatot mindeképp foglaljam munkám sorai közé. Bár, melyik férfi ne sze-

retné a gyomrát? Ebből kifolyólag született rengeteg történet. Az egyik ilyen 

az volt, amikor a dédapámat Nagysallóban a zsidók kikötötték a gerendához, 

mert „kírte a lecsót kalbásszá.” Mindig mondták, hogy betyár gyerek volt az 

szent, na de azt én sem sejtettem, hogy ennyire. 

Pár év elteltével, visszajöttek Kürtre lakni. Itthon pedig ahogy teltek, múl-

tak az évek kitört a II. világháború, 1939. szeptember 1-jén. Ebben az időben 

dédnagyapám 17 éves volt, 20 évesen pedig már katona. Komáromba rukkolt 

be, magyarok alatt, onnan már pedig csak egy lépés választotta el a fronttól, 

ahova berukkolás után, ki is került. Ekkor ő lovakkal és lovaskocsikkal kelt 

járt, így történt, hogy lovaknál is szolgált. A katonaságnál pedig rádiósként 

állta helyét, ezért ment mindig legelöl. A II. világháborúban a németek a ma-

gyarokkal voltak együtt és az oroszok ellen harcoltak, Morvában. „Morvát 

sokat emlegette akkoriba.”-tette hozzá nagyapám. 

 

Ám amikor már úgy volt, hogy a németek elvesztik a háborút, akkor a magyar 

katonákat, akik megmaradtak, elfogták mind és elvitték őket Németországba, 

ekkor hordták dédapámat és katona társait lágerből lágerbe. Dédapám 1944-

ben esett német fogságba.  

A fogság kezdetén szörnyen éheztek, ezért a lágerből kinyúlva, amit elér-

tek „csóványokat” ették és főzték meg. Valamint a fogság vége fele, az utolsó 

hónapokban már a foglyok szabadon járkálhattak bizonyos időközönként, 

ilyenkor szoktak kimenni a helyiekhez egy kis élelem után. Legtöbbször ke-

nyeret kértek. „Emlékszem, mindig mondta, azt szokták kiabálni, brót, brót.”-

Dédnagyapám katonaként 
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Mesélte Erzsi néni, széles mosollyal azarcán, majd folytatta a történetet. A 

fogságból a háború befejeztével szabadultak, 1945 táján.  

Említettem már korábban, hogy nagyon szerette a hasát és hogy mennyi 

történet származik ebből. Nos, íme még egy, amit nagyapám mesélt és ennél 

szintúgy lelkemre kötötte, hogy ezt se hagyjam ki semmiképp. A rövid törté-

net így szólt papám szájából: „Dídöregapád nem dohánzott, amit háború alatt 

kapott dohánt, mindig odatta ítelí, mert a gyomrát sajnáta nagyon.”  

A háború után, amikor hazatért, mesélte, hogy egyszer, katonakönyv le-

adásakor azt mondták neki: „Jó, hogy magát nem végezték ki az oroszok, 

mert ha a könyv a kezükbe került volna, biztos helyben agyon lövik.”„Ezt 

csak azí mondták, mert a könyvbe bele vót írva, hogy „Bojoval proti SSSR.” 

Ami azt jelenti, hogy harcolt a Szovjetunió ellen.” - Magyarázta papám, nagy 

beleéléssel az arcán. 

 

 

A távírda kezdete… (A telefon bevezetése országszerte) 

Dédnagyapámat ismerve a mesék és történetek alapján, nagyon szorgal-

mas, dolgos ember volt, sosem tudott egy helyben maradni. Még 45-ben 

(miután hazatért a fogságból) elkezdte a munkát a távírdánál, ahová az édes-

apja szerezte be. Dédapám viszonya a távírdával kapcsolatban rendkívül szo-

ros volt, nagyapámat idézve: „Ő csak a távírdárú tudott dumáni az öreg, an-

nak az volt az ílete, mindene, a távírda.”  

Hát, igen, ebben ma már én is egészen biztos vagyok. Dédapám távírdás 

története akkor kezdődött, amikor az „öregek” elmentek dolgozni, ugyanis 

„dédi” édesapja is távírdás volt és elvitte magával a fiát (dédapámat) is mun-

kahelyére. Ebben csak egy akadály volt, márpedig az, hogy akkoriban egy 

családból nem mehettek ketten oda, valamelyiküknek otthon kellett maradni. 

A faluban volt egy ember, akit csak úgy emlegettek, hogy ő volt a nagy valaki 

akkoriban. Ő vitt embereket a faluból. Volt neki ám nagy „pedrett bajca”. Ő 

mondta meg ki mehet, s ki nem a postáról dolgozni.  

Dédapám akkor mehetett amikor volt munka, amikor persze nem volt, ak-

kor hazaküldték őt. Aztán, jártak ám mindenmerre, Kassán (Košice), Zó-

lyomban (Zvolen), Losoncban (Lošonc). Egyszóval, tényleg mindenmerre, 

ahová a posta kiküldte őket, olyankor pedig havonta csak egyszer jártak haza. 

Így telt el az a bizonyos két év.  

 

Amikor az élete egy fordulatot vett… 

1947-ben rátalált egy nagyszerű kislányra, Török Erzsébetre. Ekkor déd-

apám Gelléten volt, mint villanyszerelő, de haza is jött. Hazatértével feleségül 

is vette a kislányt, Erzsébetet. Így hát ő lett az én dédnagyanyám. Dédapám 
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ekkor 25 éves volt és ekkorra ő már megjárta a 

háborút és a fogságot is, dédanyám pedig 22 

éves volt. Nagyon szép leány volt annak idején. 

15 évesen kezdte a szolgálatot cselédként, és 

még azóta szolgálati (cseléd) könyvét, nagy 

becsben őrzi a család. Amit jómagam a kezem-

ben fogtam és óvatosan bele-bele olvastam, 

lapozgattam.  

Hátuljába megtalálhatóak a volt gazdák ne-

vei, akiknél szolgált, valamint, hogy hogyan, 

miképp teljesített. Nagy döbbenetemre, déd-

nagyanyám szolgált mindenféle trencséni dokto-

roknál és jogászoknál, akik mind olyan véleménnyel voltak róla, hogy rendes, 

megbízható, szorgalmas, erkölcsös, iparkodó, hűséges. 

 

Ezeket a dícséreteket olvasva melegség árasztotta el a szívem.  

Később megszületett 1949-ben első gyermekük Csizmadia István (az én 

nagyapám), majd egy év elteltével 1950-ben pedig egy lányuk született, 

Csizmadia Erzsébet. 

 

Az élet nem mindig csupa derű… 

Egy kicsit újra a családra visszatérve, ami ezekben az években, be kell val-

lani, nem volt valami nagyon fényes, ugyanis először a faluban laktak dédszü-

leim az egész családdal. Ott viszont dédnagyanyám nem érezte magát jól. 

Férje egész hetekere járt dolgozni és az akkori házban nem volt csak egy 

konyha és két kisszoba. Ekkor már a dédapám édesanyja sokat betegeskedett, 

dédapám édesapja is otthon volt és persze a legkisebbik fiú, Béla, aki már 

legény volt, szintén otthon töltötte éveit.  

Egy szobában pedig annyian aludni se tudtak.„Tisztán emlíkszek rá, egy 

ágy vót, egy sporhelt, meg egy asztal, semmi más. Abba meg Fűrrű a 

Bolemanték aludtak.”-Mesélte Erzsi néni emlékezetből. Akkoriban már „An-

nus nénje” menyecskének ment,„Jani bátya” pedig már nem lakott velük. 

Ekkor már dédnagyanyám szülei (Török ükszüleim)„jobban álltak.”Volt egy 

tehenük, adtak krumplit meg ezt-azt, hisz ők földeken dolgoztak. Persze ezt 

nem győzte sokáig a dédmamám se, azt a hatalmas családot etetni. Sarkára 

állt, és közölte férjével, hogy őt már nem érdekli, ha hazajön akkor a lenti kis 

házba mennek bérbe. Ez így is történt.  

1956-ban a dédapám Léván (Levice) volt katona, valamikor bekellett vo-

nulni három hétre, egy hónapra. Ez aféle „manévrik” volt. Visszatérése után 
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1960-ban költöztek ki a „telepre”, itt már sokkal jobb volt a dédnagyanyám-

nak is, mert „amit főzött, annyit csinált.” 

 

Vissza a távírdához… 

Dédnagyapám folytatta munkáját a távírdánál, 

amit oly nagyon szeretett. Ott pedig különféle 

munkások voltak. Voltak kinti munkások, benti 

munkások és kismunkások. „Dédi” a kinti munká-

sok közé tartozott akkoriban. Az ő feladata volt a 

gödörásás, oszlopállítás, drótok szúrása, és még a 

mászóvasakat is szürkére festette mindig, más 

munka nem akadt.  

Általában tehervonatokról dobálták le a dróto-

kat, tekercseket, amiket sínek mellett húztak, vagy 

épp a hátukon hordták, persze ezeket szét kellett 

szedni, aztán úgy cipelték a hátukon. Viszont, ha csak a vasút mellett voltak, 

akkor ledobálták a tekercseket a vonatról és már mentek is. 

Persze volt egy pár teherautó és autó, amivel az oszlopokat hordták a hely-

színre. Olyan is akadt amikor lovaskocsikkal vitték ki az oszlopokat. 

Távírdás munkássága alatt említettem már, jártak mindenmerre a 

Kürtiekkel dolgozni, és hát a szlovák településeket sem lehetett csak úgy el-

kerülni. Ilyenkor mindig dédapámat hívták, hisz ő volt az egyedüli köztük, aki 

tudott szlovákul, ő járt a „fejesekkel”, valamit mégiscsak tudott beszélni. 

 

Besztercebánya, ami szintén csavart egyet dédnagyapám életén… 

Dédapám Novákin dolgozott (Nováky). 1963-banBesztercebányára (szlo-

vákul Banská Bystrica) került, és ott dolgozott, mikor a besztercebányai tele-

fonüzem megnyílt, na meg persze az egészbesztercebányai kerületben. Itt 

mestere Ivan Hlaváč volt, ekkoriban alakult meg a „Doškolovacie stredisko” 

ez a hely volt az, ahol, a szakmát kitanították. Besztercén a „dédi” szintén 

kinti munkásként állta a sarat.  

Oszlopokat állított, házakhoz húzták a drótokat. Dédapám mester sose 

volt, csak „partyák” (műszakvezető). Akadt olyan időszak amikor mésfél évig 

nem volt mestere Prividén, így ő nem papírmunkát végzett, csak amiket meg-

csináltak, azokat mindig lerajzolta. Nagyapám szerint éjjelente mindig bele 

volt bújva a papírokba és rajzolt. 1964-ben fiával együtt kezdett dolgozni 

Besztercén a távírdánál, ahol eleinte, 63-ban is dolgozott.  
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Évekkel később, így alakultak dolgai… 

1882. június 6-án ünnepelte 60. születésnapját, ekkor még nyugdíjára és 

munkájára, ráadásképp hat évet dolgozott, mert nem tudott elszakadni a távír-

dától, az ő szeretett munkájától, már-már hivatásától.  

Így 1988-ban hagyta el Besztercebányát, egészen biztosan fájó szívvel, és 

megannyi szép elmékkel tért haza. 1989 májusában még dolgozni járt, ám a 

helyi JRD-be, ahol kaszált, és végezte a kézre kapott munkákat. Ezenkívül 

még ekkoriban sok más helyen is kipróbálta magát, mint például az MHN-ben 

Szőgyénben (szlovákul Svodín).  

 

Amiért szintén büszkék lehetünk rá… 

Besztercebánya azért is volt, egy nagyon fontos helyszín az életében, mert 

itt munkásságát elismerték. Számos diplomot, oklevelet és kitüntetést szer-

zett. Szintén nagyon sok ajándékot kapott, az újságban is háromszor fordult 

meg, amik még a mai napig megvannak. Neve bekerült a becsületkönyvbe is 

1982-ben, ami biztos nagy örömet okozott számára. 

Az újságban említik, hogy munkáit 1945-ben kezdte és 1988-ban fejezte 

be, tehát 43 évet dolgozott távírdásként, ami azért lássuk be, elég hosszú idő. 

Itt még bekerült a Besztercebányai kerület legjobb munkásai közé, ami az 

épület előtt volt kiállítva. Az újságban említésre került, hogy önkéntes véradó 

is volt. Ide csak annyi volt kiírva, ami a képen halványan látszik, hogy :  

„Galéria najlepších pracovníkov okresu Banská Bystrica”, magyarul: „Galé-

ria a legjobb munkásokról a besztercebányai kerületben”. A diplomok terén, 

nagyon sok volt neki, én ebből kettőt hoztam el, 60. születésnapjára pedig kapott 

szintén egy lapot, amire szlovákul egy szép vers volt írva, alul pedig az összes 

munkatársa aláírásával és nagyobb emberek aláírásával díszítve azt.  

 

Ha ennyi időt áldozott munkájára, mit is csinált a szabadidejében? 

Dédnagyapám szabadidejében, már amennyi volt neki a sok munka mel-

lett, nagyon sokat foglalkozott a szőlőjével, a helyi szőlőhegyen, amit a nagy-

apám még ma is művel és fenntart. Emelett rengeteg ostort és parittyát gyár-

tott, ugyanis imádott parittyázni, meg persze a seregélyeket is távol kellett 

tartani valamivel a szőlőtől, nehogy megdézsmálják, mert akkor nem lett vol-

na miből bort készíteni. Ezek mellett hobbi szinten fonta a demizsinokat, 

amikbe a jó kis bor került annak idején. Látni, hogy minden hobbija és fog-

lalkozása összefüggésben volt a szőlővel. Két nagy szenvedélye volt, az egyik 

a távírda, a másik pedig a szőlő. Az utolsó éveiben, amikor elég idős volt már, 

egy reggel a szőlőhegyen a kis búdéja tetején (ami nem volt magas) épp javít-

gatott valamit, amikor az hirtelen beszakadt. Több, mint 10 órát feküdt ott, 

mert nem volt senki akkor vele. A családnak furcsa volt, hogy estefele „dédi” 
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még mindig nem volt otthon, és utána mentek, akkor találták meg, eszméleté-

nél volt, csak épp mozdulni nem tudott. Ezután már a dédapám állapota rom-

lani kezdett, tüdőgyulladása volt és memóriazavarai voltak. Sokat mondják, 

hogy „Ez betett neki.” Sose gondolták volna azelőtt, hogy ilyen megtörténhet.  

 

Végezetül… 

Egészen biztos vagyok benne, hogy dédnagyapámnak mozgalmas élete 

volt, tele érdekes dolgokkal. Ám abban is biztos vagyok, hogy egy pár dolgot 

másképp alakított volna és még most is sokat mesélne unokáinak, dédunokái-

nak. Ezt sajnos már nem teheti meg, hisz már nincs köztünk 2009 óta. Ha egy 

kérésem lehetne, csak azt kérném, hogy utoljára találkozhassak vele, és me-

sélje el ő maga az életét.  

Soraimat egy rövid közös emlékkel zárnám, ami felidézi dédapámmal az 

egy szem emlékem. Tisztán emlékszem rá. Akkor még kicsi voltam, épp a 

tojásokat vittük be nagymamámmal a „nyári konyhába” Dédapám feküdt az 

ott lévő ágyon, de én akkor nem vettem őt észre. Csak akkor láttam meg, 

azzal nagy vastag keretes kocka szemüvegével fején, amikor hirtelen nekem 

szólt, hogy „Drága Eszterem, kisunokám, gyere ide hozzám”, én pedig, mivel 

kicsi voltam, féltem és nem mertem odamenni. Dédnagyapám és nagymamám 

is mondta, hogy ne féljek, menjek oda. Én pedig egy kis noszogatás után, 

odamentem. Ekkor kezét felém nyújtotta és közelebb hívott, én engedelmesen 

közelebb merészkedtem. Megsimogatott, kezem megfogta és ezt kérdezte: 

„Tudod ki vagyok ?” Én pedig azt válaszoltam: „Igen, a dédipapa.” 

Nos ez az egy emlékem van róla, de erre olyan tisztán emlékszem és szinte 

minden szavára, mintha csak tegnap történt volna. Azt hiszem ez végig kíséri 

majd az életem, ha rá gondolok. 

 

Az én dédnagyapám, avagy az én hősöm 

„Könny gyűlik a szemembe, s elszorul a szívem, 

miközben a megrázó történetedet nézem. 

Látom, hogy ki voltál, s hogy mit tettek veled, 

az emlékezetembe örökre beleivódott a neved. 

Nagy tiszteletet érdemelsz, nem pedig sajnálatot, 

hogy újra talpra álltál, s leküzdötted a gyalázatot. 

Ezzel példát mutattál, s hogy nincsen lehetetlen, 

mert bármi lehetséges, csak az ember tehetetlen. 

S bár tudom azt, hogy nem te vagy az egyetlen, 

de a történeted nyomot hagyott a lelkemben.” 

(Íróját sajnos nem találtam.) 

Emlékét megőrizzük. Életét papírra vetette: dédunokája 

Csizmadia Eszter. 
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A fává vált fiú története 

 

Hallottam én, hogy Somogyban van nekünk egy rokonunk, készültem is mindig 

a vizitálására, de anyám nem tartotta jó ötletnek. Oka volt rá. A hatvanas évek-

ben senki nem akart dicsekedni felkent pap rokonnal. Különösen nem, ha a fia 

egyetemre készült. Aztán diplomaosztás után már nem ellenezte, sőt, ő küldött. 

Egy forró júliusi napon szálltam vonatra. Távoli nagybátyám Kis József 

plébános, azaz Jóka’bá - ahogy a családban neveztük - szeretettel várt, még 

fuvarról is gondoskodott, hogy ne keljen gyalogolnom az állomásról. A temp-

lom melletti paplakban fogadott és ebédig el kellett mondanom a családról 

mindent, ami az utóbbi néhány évben történt. Az öreg – jóval hetven felett 

járt már - figyelmesen hallgatta beszámolómat, ha valamit eltévesztettem, 

vagy rosszul tudtam hát kijavított. Ebből aztán világos lett, hogy az ő infor-

mációi pontosabbak, naprakészek. De hiszen az övé is egy olyan szakma, ahol 

a jólértesültség elengedhetetlen, vontam le a tanulságot. 

Az ebéd egyszerű, de ízletes volt. Tejfölös krumpli levest kaptunk majd 

krumplis lángost, amit lehetett szintén tejföllel, vagy ha az jobban tetszett 

fokhagymával ízesíteni. Maris néni a háziasszony – no, ő sem volt sokkal 

fiatalabb – megjegyezte, hogy ha megvárom a vasárnapot, majd kiránt egy 

csirkét. Mert bár szegény az eklézsia, azért mindig van annyi, amennyi kell. 

Ez a Maris néni a harmincas-negyvenes években ismert bábaasszony volt, 

iskolát is végzett, oklevele volt róla. Abban az időben még nagyon nem ked-

velték egymást a pappal, aki nem egyszer ki is prédikálta. Hiszem Maris 

nemcsak evilágira, de néha a másikra is átsegített egy-egy nem kívánt isten 

áldását. Angyalcsinálónak hívták az ilyeneket. Ez pedig – érthető módon - 

szöges ellentétben volt Jóka bá’ felfogásával, hivatásával. El is kerülte Maris 

a templomot jó nagy ívben. Hanem az idő kereke kérlelhetetlenül gördült 

tovább és oly dolgok történhettek, amikre sem Maris, sem a pap még csak 

nem is gondolhatott. Negyvennégyben, amikor a falut is elérte a zsidótörvény 

és az orvosnak is el kellett mennie, Mariskát is hozzácsapták a transzporthoz, 

mert, hogy félig cigány volt. Hiszen ismerte mindenki az ispán történetét, aki 

elcsábította a csodaszép cigánylányt és ennek következménye lett Maris. Alig 

volt két éves, amikor az anyja meghalt, az ispán pedig, hogy a falu meg ne 

szólja, kiadta a gyereket Bagi Bálinthoz, a szekeres gazdához, nevelné fel a 

sajátjaival együtt. Nem is kérte ingyen. Attól kezdve Bálintnak mindig volt 

fuvarja és esztendőre rá megvehette lova párját is. Így aztán Mariskának jó 

élete lett, Bálint vigyázott rá, mint az aranytojást tojó tyúkra. Még iskolát is 

járatott vele, és ahogy évei megengedték, beiratkozhatott a pécsi bábaképző-

be. Elvégezte és büszkén mutatta hatalmas összehajtogatható oklevelét a 
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fényképével. Ez úgy kezdődött, hogy „Mi a pécsi magyar királyi Bábaképző 

Intézetnek igazgató tanára és a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi mi-

nisztertől kiküldött vizsgálók jelen oklevelünkkel tudtára adjuk mindenkinek, 

akit illet, hogy tisztességes Csima Mária… (aki itt és itt született, itt és itt 

lakik)… a bábamesterség gyakorlására képesnek és alkalmasnak bizonyult…” 

(stb. stb. dátum, aláírások és pecsétek, meg illetékbélyeg). 

Hanem a csendőröknek hiába mutogatta, azért csak felrakták a többihez, 

hogy ki legyen a létszám. Végül mégis csak szerencséje lett, életben maradt 

és visszatérhetett a falujába bábáskodni. Ám az angyalcsinálásról nem szokott 

le, amiért a „Ratkó-korszak” illetékes elvtársai három év hat hónap „gondol-

kodási időt” sóztak rá. Márianosztrán megtanulhatta a szocialista erkölcs 

alapvetéseit, és hogy a nemzetközi béketábornak elengedhetetlen szüksége 

van minden kis leendő forradalmárra, akár házasságban, akár azon kívül kí-

vánta meglátni a napvilágot. Amikor ezt az iskolát is elvégezte és visszatért 

ide Öreglakba, már büntetett előéletűként senki nem akart munkát adni neki. 

A jegyzőt elvitte a világháború, Bálint gazda belépett a TSz-be és a régi isme-

rősök mind elfordultak, ha látták valahol. Egyedül Jóka’bá nyúlt a hóna alá és 

fogadta fel házvezetőjének. Persze a hivatásával járó kötelességének is tetsz-

hetett a bűnös megtérítése. És lám milyen a sors, vagy az a föntebblakó gon-

doskodása, ez is éppen jókor történt. Ugyanis most a pap húzta ki a gyufát az 

elvtársaknál és közel két évig csak a cellatársainak tarthatott ájtatosságot. Ez 

idő alatt Maris vigyázott a paplakra, rendbe tartotta az udvart meg a templo-

mot, eljárt házakhoz takarítani, mosni. Amikor Jóka’bát szabadon engedték a 

TSz elnöke fogadta fel mindenesnek és csak ötvenhat után folytathatta hivatá-

sát. Maris nem volt nagyon vallásos, de mindent elvégzett, amit rábíztak, így 

maradt együtt a két régi küzdőfél. A pap felhagyott Maris megtérítésének 

szándékával, Maris pedig az angyalcsinálással. 

De, hogy rátérjek a történetre, érkezésem másnapján Jóka’bácsim meg-

ígérte, elvisz egy másik rokonhoz is, aki ugyan nem vérszerinti, mert árva-

házból fogadta be a család annak idején még pendelyes korában. Istvánnak 

hívják és már megbeszélte vele, vár engem. Hozzátette, hogy káromra sem 

lesz, mert leendő tanárként jó, ha megismerem azt is, ami nincs a tanköny-

vekben. De előre figyelmeztetett, hogy fél lába hiányzik, és ha nem akar be-

szélni róla, ne kérdezzek rá. 

Egy üveg jó vörösborral állítottunk be hozzá, ahogy vendégnek illik. 

Az öreg már a nyolcvanas éveit taposta, egy tekintélyes diófa alatt ült és 

derűsen fogadott minket. Mutatta hol találok poharakat az italhoz és székeket 

magunknak. Kísérőm elmondta kinek-minek vagyok a fia-borja, miféle  

rokonságban állunk és éppen mi járatban teszem tiszteletemet nála.  

Megengedte, hogy Pista bátyámnak szólítsam, de arra nem tért ki, hogy  
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visszategezhetem-e? Megértettem. Röviden elmondtam, honnan jövök és 

reményeim szerint merre tartok. Aztán az első pohár után az öreg ránézett a 

papra, és amikor az bólintott, elővette pipáját, tömni kezdte és közben min-

tegy magának elmormolta, hogy manapság soha nem lehet az ember elég 

óvatos. Amikor már füstölt a pipa megkérdezte, mit gondolok az első világ-

háborúról? Belekezdtem a tanultakba, de leintett. 

- Ez állhat a tankönyvekben, de azok csak betűk, még ha tovább is élnek 

az embereknél. 

- Ha nem ez, én honnan tudhatnám? – kérdeztem vissza. – Igaz – felelte – 

de majd én mesélek az emberekről is, ha nem bánod – Ekkor kényelmesen 

elhelyezkedett a székén, a kerti kisasztalnak támasztotta mankóját, maga 

mellé helyezte a műlábát, így szeretett pihenni. Aztán már mondta is. 

- Én a szomszéd faluban Somogyváron születtem, 1888-ben. Ott is csepe-

redtem fel. Apámat ritkán láttam, pesten dolgozott egy gyárban. Volt, 

hogy csak három-négyhavonta jött haza. Hozott kis pénzt és már ment is, 

mert a gyár hívta vissza. Így mondta. Aztán alig múltam tíz, amikortól 

nem jött többet. Megírta, hogy nem fog, mert elmegy Amerikába. Így volt, 

vagy nem, többet nem hallottunk felőle. Volt egy kis földünk, anyámmal 

ketten dolgoztunk rajta és elvállaltunk más munkákat is. Nem sok idő múl-

tán a tanító beszerzett egy kaposvári ácshoz inasnak. Erőm és eszem is 

volt hozzá, szerettem csinálni. Megszereztem a segédlevelem, és nem 

gondoltam a világgal. Akkor már kerestem annyit, hogy anyám napszá-

most fogadhatott és reményeim szépen alakultak. Egy iparos bálon meg-

ismerkedtem az öreglaki tanító lányával, Juliskával, és hamarosan komoly 

terveink lettek, kézfogót is tartottunk. Még három kisebb lánya volt ennek 

a tanítónak, hát semmi kifogása nem lehetett ellenem. De a sors másként 

gondolta. A jóistennek úgy tetszett eljött az ideje megbüntetni teremtmé-

nyeit. Talán mert már nagyon elkanászkodtak. Itt vidéken ritkán kaptunk 

híreket, de amit mégis, az semmi jót nem ígért. Tizenötben már jöttek haza 

sebesültek, nyomorékok és meséltek a nagy belga, francia, német, muszka 

vágóhídról, de olyan szörnyűségeket, hogy hinni sem akartuk. Aztán egy-

szer mégis rám került a sor. 

Itt pihenőt tartott az öreg, nézett maga elé, de látszott, hogy messze, nagyon 

messze jár a gondolata. Nem mertem kérdéssel megzavarni, türelmesen vár-

tam a folytatást. Jött is. 

- 1915 szeptemberében vonultam be a negyvenedik honvéd hadosztályhoz, 

ott vettem fel csukaszürke egyenruhámat. Egy gyors, pár hetes kiképzés 

után máris Galíciába vittek minket a Szurmay hadtest veszteségeinek pót-

lására. Talán békeidőben még tetszett is volna a vidék, ahol nyugaton a 

Visztula viszi északra a Beszkidek vizét, míg keleten a Dnyeper kanyarog 
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egykedvűen. De akkor már senkinek nem volt kedve a tájban gyönyörköd-

ni. Iszonyatos veszteségeket szenvedett el a magyar hadsereg szinte min-

den fronton. A korábbi lelkesedés múlóban volt. A hadtestet úgy tűnt ma-

gára hagyták, az ígért segítség mindig késett vagy meg sem érkezett. És 

lassan az oroszok is magukhoz tértek első ijedtségükből. Nekik semmi volt 

a januári mínusz húsz fok, a folyamatos hóesés, vagy olvadásakor a térdig 

dagasztott sár. És nem spóroltak az emberekkel sem. Bármennyi vesztesé-

gük volt tudták pótolni. Már tizenhat januárjától próbáltuk visszafoglalni 

az Uzsoki hágót, de csak a halottak és sebesültek száma gyarapodott. Nos, 

ide kerültem és hamarosan túlestem az első tűzkeresztségen is. Hadtestem 

annyira megfogyott, hogy állandóan át kellett csoportosítani a megmaradt 

legénységet. Már az ötvenegyesekhez tartoztam, amikor december köze-

pén parancsba kaptuk, hogy a Limanowa felé törő oroszokat állítsuk meg. 

Amíg a harmincnyolcas hadosztály szemből megtámadta őket, mi egy pa-

tak medrében, combig a jeges vízben gázolva próbáltunk a hátukba kerül-

ni. Sokan a fáradtságtól buktak fel, élelem sem volt, a konyha nem tudott 

követni minket. Az erdős-bokros vidéken, éjszaka, abban sem voltunk biz-

tosak, hogy jó irányba megyünk? Csak az egyéni bátorság és kitartás, a 

személyes hősiesség lökte tovább a lábakat. Ilyen állapotban értünk a kije-

lölt helyre és azonnal felvettük a harcot a meglepett oroszokkal. Szeren-

csénk volt, mert a két tűz közé szorult ellenség megszaladt. Több mint ezer 

foglyot ejtettünk. De mi is jelentős veszteségeket szenvedtünk el és sok 

volt a sebesült is. Látszott, hogy aznap már nem ér utol minket sem kony-

ha, sem szanitéc, hát éjszakára elvackolódtunk a sáros hóban. Tűzet nem 

volt szabad gyújtani, az elcsigázott katonák kettes-hármas csoportokban 

feküdtek, hogy valamennyire melegíthessék egymást. Az átázott, sáros 

köpenyeknek nem sok hasznát vettük. Volt, aki halottakról húzott le és te-

kert magára még egyet. 

Itt történt a második megszületésem. Volt a szakaszban egy miskolci asztalos, 

bizonyos Frejsz Károly. Mivel rokon szakmánk volt és csak néhány évvel volt 

idősebb nálam, mi valahogy jobban megértettük egymást, szívesebben vol-

tunk együtt, ha tehettük. Az éjszakai erőltetett menetelésben is mellettem volt, 

amíg el nem találta egy srapnel. Súlyosan megsebesült, de nem hagyhattam 

el, húztam-vittem, ahogy tudtam. A csata végén még életben volt, hát éjszaká-

ra kettőnknek ástam kis fekhelyet, beterítettem a sátorlapunkkal, betakargat-

tam és mellé feküdtem. A kimerültségtől, fáradtságtól kába katonáknak nem 

kellett altatódalt dúdolni. Félálomban még emlékszem, hogy elállt a hóesés és 

fagyos süvöltő szelek tépkedték a bokrokat. – csak nem elaludni – dobolta 

bennem egy hang, de már mozdulni sem bírtam, pedig mintha valaki betakart 

volna valamivel. Tudtam, csak a képzeletem játszik velem. Órák teltek el az 
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álomtalan önkívületben. Amikor a hajnali pirkadatban magamhoz tértem szin-

te csodálkoztam, hogy még élek, hogy túléltem az éjszakát, a fagyot. Fordul-

tam Károly felé és láttam, hogy ő nem volt ilyen szerencsés. Hanem a köpe-

nyét éjszaka rám húzta. 

Itt elhallgatott az öreg, megtöltötte a poharakat és az ég felé emelve intett. 

Nagyot sóhajtott hozzá, majd kérdően nézett ránk, folytassa-e? Szólni sem 

tudtunk, csak bólintottunk hozzá. 

- Ami a háború alakulását és végkimenetelét illeti, azt nálam okosabbak 

már megírták, hanem az én történetem csak ezután kezdődött. Tizenhat jú-

niusában a Bukovinai harcok huszonnégy napja alatt hetvenezer orosz és 

harmincezer magyar katona esett el, sebesült meg. Az oroszok kitalálták a 

pergőtüzet, ami abból állt, hogy akár egész nap, megállás nélkül lőttek, 

ágyúztak. Czernovitz, Bukovina fővárosa már elesett, az orosz Brussilow 

ötven maradék hadosztálya helyett száz újat kapott és éjjel-nappal lőttek 

minket. Július végén a Koveli csata megpecsételte a hatszázezres IV. Ma-

gyar Hadsereg sorsát és az enyémet is. Przemysl alatt Sambor és Lisko fa-

luk között a szakaszunk egy dombhányáson volt beásva. A közelben, talán 

ha kétszáz méterre, volt egy tanyaház, de nem tudtuk, hogy laknak-e ben-

ne. Mozgást nem láttunk, ám az éjszaka viszonylagos csendjében mintha 

gyereksírást hozott volna a szél. Szakaszparancsnokunk egy tót szabómes-

ter úgy döntött, ott kihúzhatnánk az éjszakát. Már az udvarban óvakodtunk 

előre, amikor egy csöpp kis gyerek totyogott ki a házvégi kamrából, kezé-

be kismacska vinnyogott. Ez volt hát a gyereksírás, néztünk össze és nagy 

bátran lépkedtünk a ház felé. De nem jutottunk be, mert a semmiből, a föld 

alól vagy ki tudja honnan körbefogtak az oroszok minket. Lövés sem dör-

dült és mi foglyok voltunk. 

Mire megvirradt már mindenkit egyenként átvizsgáltak. Persze elvették az 

élelem és maradék dohányadagot, a sebkötöző csomagot és a gyalogsági ásót. 

Csak a tábori kulacsot és csajkát hagyták meg, de abba meg nem volt mit 

tenni. Reggel hármas-négyes sorokban hajtottak minket a front mögé észak-

keletnek. Hosszú menetelés volt sokan nem értek a végére. A létszám állan-

dóan változott, a foglyoké is a kísérőké is. Kiválogattak ötven-hatvan embert 

és elvitték őket, máskor másokat hoztak. Néha öt-hatszázan is voltunk, más-

kor alig egy-kétszázra fogytunk. A tél beálltakor már elhagytuk Ivangorodot, 

Grodnót, Kovnót az Ural északi lábánál jártunk, a Pecsora folyó mellett, a 

sarkkőr közelében. Amire elértük az uticélunkat – mint kiderült egy orosz 

ezredes birtokát - alig százan maradtunk. Ott aztán félig földbevájt kunyhók 

vártak minket, ahol földre szórt szalma kínált fekhelyet és minden bútorzatot. 

Tíz-tizenkét emberre jutott egy-egy ilyen alig tíz négyzetméternyi barakk, 

amit csak a zsúfolt testek kipárolgása melegített. Az érkezés másnapján  
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összetereltek minket az uradalom belső udvarán és elmondták milyen jövő vár 

ránk. Addigra, a menetelés hetei-hónapjai alatt már megtanultuk valamennyi-

re a nyelvet, tolmács egyébként sem lett volna. Egy alacsony nagybajuszos-

szakálas ember, - Igornak hívták és amolyan intéző féle volt,- elmondta, hogy 

a birtok embereit, de még a belső személyzet nagy részét is elvitte a háború, 

ezek pótlására vagyunk itt. Aki rendesen dolgozik, nem lesz bántódása, mert a 

gazda - Grilov ezredes – jószívű ember. Aki pedig Szökni próbál, a helyszí-

nen agyonlövik. De ha nincs ilyen szerencséje, a vadállatok tépik szét. A bir-

tokhoz fafeldolgozó üzem is tartozott gépekkel, állattenyészet, ólak, istállók, 

magtárak és a termények feldolgozásához szükséges kellékek. Önellátók vol-

tak, ami érthető, hiszen a legközelebbi település is száz kilométerekre esett. 

Hálát adtunk az istennek, hogy csak munkatáborba és nem egy szibériai lá-

gerbe vezetett minket. A következő évekre ez lett az otthonunk. A létszám 

ugyan felére fogyatkozott, mert sokan elhagyták magukat, testi-lelki betegsé-

gek tizedeltek minket. Ám aki elfogadta sorsát és volt életereje hozzá, az túl-

élte. Többen – mint magam is –párt kerestünk az egyedül maradt asszonyok, 

lányok közül. Az enyémet Olgának hívták, néhány évvel idősebb özvegyasz-

szony volt, konyhán dolgozott. Csendes, jótermészetü, dolgoskezü volt, jól 

alakult, megszerettük egymást. Egyre kevesebbet gondoltam Juliskára, legfel-

jebb a honvágyam nem csitult. Már 1919 telén jártunk, amikor híre jött, hogy 

a gazda meghalt. Igor, az intéző összehívott minket és elmondta, hogy forra-

dalom volt, már nincsenek gazdák, már minden a népé, a szovjeteké, vagyis a 

parasztoké. Aki akar el is mehet, ha tud, de nem javasolja, mert most rabló-

bandák garázdálkodna mindenfelé. Néhány hónap múlva mi is belekóstoltunk 

az új rendszerbe. Vörösatonák jöttek és elvittek minden élelmet majd meg-

hagyták, hogy legközelebbre is legyen, ha jót akarunk. Nehéz évek jöttek. 

1921 telén fiam született, a nevem után, orosz szokás szerint Sztyepan 

Sztyepanovicsnak neveztük el. Hanem Olga nem élte túl a szülést, valami 

fertőzést kapott, orvos meg nem volt. És – ahogy mondják – a baj nem jár 

egyedül. A vörösök egyetlen tejelő barmot sem hagytak, a kis Sztyepka éhen 

halt. Azokban az években sok felnőtt is. 

Az öreg itt nagyot sóhajtott, töltött a poharakba és az ég felé emelte. Szót-

lanul követtük. Aztán ismét megtömte pipáját, és amikor már békésen füstöl-

gött, folytatta a történetét. 

- Szörnyűséges állapotok voltak, sok mende-monda járt az éhező emberek 

kannibalizmusáról is. Mesélték, hogy voltak, akik halottakat, sőt, gyereke-

ket ettek. Talán ezért döntöttem úgy, hogy az enyémet elégetem. Volt egy 

bőr dohányzacskóm, abba szedtem fel a hamvait és a testemre kötöttem. 

Ekkor már nem volt többé maradásom, elindultam haza. Több mint másfél 

évig tartott az út és kalandokban sem volt hiányom, amit az elvesztett fél 
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lábam is bizonyít. Majd egyszer ezt is elmondom, ha az Isten engedi. Len-

gyelországon át sikerült a Csehekhez jutnom, volt ott egy távoli rokonom 

és még élt. De alig értem oda, kitelepítették velem együtt Magyarországra, 

így kerülhettem haza, majd nyolc év múltán. A lábam miatt nem vállalhat-

tam ácsmunkát, de asztalosnak még jó voltam. Fonyódon vett fel Fógel 

Mihály asztalosmester. Én jobbára csak koporsókat készítettem. Biztos 

kenyér volt, én aztán igazán tudhattam. A Juliska persze férjhez ment, hit-

ték odavesztem, mire várt volna. Nem nősültem meg, így maradtam. Har-

mincnyolcban tudtam megvenni ezt a kis házat, a kertel. A plébános úr ad-

ta azt a fa magoncot, ami alatt most ülünk. Ennek a tövéhez temettem el a 

fiamat. Mindig jól esik alatta ülnöm, gyakran beszélgetünk is. 

Itt elhallgatott, kezébe vette a műlábát és kezdte felcsatolni. Megértettük. 

Halkan megköszöntem a hallottakat és elbúcsúztunk az öregtől. 

Hazáig már nem beszéltünk és a látogatásra másnap sem tért ki az öreg 

pap. Tudta, hogy ülepedni, érni kell az újbornak is mielőtt meglátszik a lelke, 

megérik a mondanivalója. És akkor, majd akkor helyükre kerülnek a dolgok, 

mert ez van megírva, ez a rendeltetésük. 

Csorba János István 

 

 

 

Borozgatánk apámmal 

 

Az Öreghegy egy oázis a mindennapok sivatagában. A kiskert a kúttal, az 

aprócska bódéval, ahol a veteményes és a virágoskert összeolvad. A nagy 

fenyő alatt a hűséges barát nyugszik, sírján a koszorú a lehullott tobozok kü-

lönös alakzata, mindig változó. Mindezt, mint egy pókháló, befonja a szőlő-

tőkék évről- évre vénülő birodalma. Vörös és fehér, ritmustalan váltakozása a 

hagyma- és paprika sorok mellett. A szőlő, mint magzata a bornak, a szemek 

embrióként csüngenek a vaskos fürtökön ősz elején. Szeptember végéig az 

ősz gondos gazdaként őrzi meg a nyár melegét. A napsugár még éget, és a 

vacsorás délutánok a kertben az estébe csúsznak. Rigófüttyös estékbe. A tera-

szon kint áll az asztal, az asztalon piros, kockás abrosz, az abroszon a pincé-

ből felhozott párás palackok nyomai, mint elcsúszott olimpiai karikák. Újra 

otthon. Látogatóban. Szüreten. 

Megérkezik a hűs palack a pince hidegével és illatával. Az asztal közepére 

áll, s köré gyülekeznek a kiskatonák, a decis kristálypoharak. Kiszáradt tor-

kukat friss, aranyban csillogó bor locsolja. Az asztal mellett kések, metszőol-

lók, kosarak várakoznak. A gégék elkortyolják a fülledt másodperceket, és a 
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tavalyi bor utóíze az új szüretet sürgeti. Megindulunk. Anyám a konyha felé, 

mert ő ma este megint varázsolni fog, mi többiek apám vezényletével, kosarat 

és ollót ragadva a szőlőtőkék közé csapunk. Apám elmondja szokásos, évi 

„Dobó kapitány beszédét”, miszerint az idei szüret úgysem lesz olyan jó, mint 

a tavalyi, de közben megint jobbat remél. Meghallgatjuk, majd nekilátunk az 

ollók csattogtatásához. Gyorsan telnek a vödrök, a kosarak, a Dobó- beszéd 

úgy látszik, ismét bukni fog. Fülbemászók iszkolnak a vödrök peremén, és 

szomjazó darázsraj gyülekezik a présnél, néhány kíváncsi méh kíséretében. 

Alma ropog. Mindig vannak lazsálók és dézsmálók. Mosolygunk a fürtök fölé 

hajolva, és hallgatjuk, ahogy csutkáig csámcsog a családtag. Nem lessük meg, 

hogy ki az, ennyire azért bizalmasak vagyunk egymás iránt, na meg úgy is 

tudjuk. Teli vödrök állnak glédába a prés előtt. Mikor már összegyűlt egy jó 

adag, apám abbahagyja a szedést, és feltölti a szőlősatut az első fojtással. A 

szüreti zene kiegészül a préselt must lecsorgó, csilingelő hangjával, és suhanc 

szellő húzza végig a kerten a szőlőcukor illatát. Az aranyló, tűző nap sárgásra, 

majd vörösesre tompul, míg hordjuk és facsarjuk a nagyra nőtt szőlőszeme-

ket. A szőlőcukros kertet megfűszerezi anyám főztje, melynek illata átcsusz-

szan a kulcslukon, és a rosszul szigetelt ajtók és ablakok résein. Az utolsó 

adag is már csak csöpög a prés lyukain. A musttal teli vödröket a pincébe 

visszük, és a nagy hordókba öntjük. Minden egyes kiöntött vödör egy strigu-

lát ér a hordó oldalán, így egyszerű a szüreti matek. Fokolunk. 

Körülálljuk a fokolót, mert a vacsorát leszámítva titkon mindenki erre a 

pillanatra várt. Még anyám is elszabadul a konyhából kis időre. Néhány tipp 

még megelőzi, ahogy a fokoló lassan belesüpped a frissen facsart szőlőlébe. 

Nagyon lassan süllyed, a másodpercek szinte megfagynak a térben. Szemeink 

feszülten merednek a kis pálca beosztásaira, tekinteteink együtt ereszkednek 

az apró lépcsőfokokon. A fokoló mélypontra ér, s rugózni kezd fel és le, mint 

egy balatoni bója. Huszonkét fok, tizenhét fok, huszonegy fok, tizennyolc 

fok, és megáll. Tizenkilenc, vagy húsz. Közelebb hajolok a mércéhez, hogy 

jobban lássam a valós nyugvópontot, mivel a must teteje kissé habos. A hab 

felső szintje a huszadik-, míg az alja a tizenkilencedik vonalhoz állt be. „Ti-

zenkilenc lett. Az nagyon jó.”- osztom meg a tapasztalatot a még mindig kí-

váncsian előrehajló derekú tömegnek. Mindenki elégedett a mért eredmény-

nyel, csak apám bizalmatlankodik egy kicsit. „ Had nézzem csak!”- mondja, 

és megint belemártja a mérőeszközt a mustos hordóba, s az megint himbáló-

dzik egy keveset fel és le. A két perc alatt órák teltek el. A pince zaklatott 

csendjét apám kacagó hangja törte meg: „Ez bizony egy húszas!”  

Elégedett boldogságban ültük körbe a gazdagon terített asztalt. A kockás 

abroszt közben felváltotta a szüreti terítő, amit minden évben kipingálunk és 

aláírunk. Egy kupica öreghegyi pálinkával koccintunk a sikeres szüretre. 
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„Százhúsz liter. Ki gondolta volna! Tavaly alig lett meg a száz.” Aztán a flas-

kák helyét sültes tálak találják meg az asztalon, és elcsitul bennünk a siker 

hangja, mert anyám a varázsló meghipnotizál minket zamatos vacsorával. 

Némaságunk vastapsa csattogja körül a mágust, és a feketerigó rajongó éneke. 

Macskák lesnek a drága maradékért bennünket. Koccintani kell a remek sza-

kácsnőre. Koccintani, a ház borával. Újabb palack érkezik a pincéből a tavalyi 

szüret megérett levével. Poharakba loccsannak a porciók, mi pedig szaglász-

gatni, ízlelgetni kezdünk. Dicsérjük a ház valóban jó borát. Apám épp egy 

korttyal játszadozik, szakértően harapgatja a nedűt, s csak lassan nyeli le. „ Ez 

a tavalyi jobb volt. Huszonegy fokos.” – szólt, majd kiitta az egész pohár 

tartalmát.  

Annyi volt bizony, huszonegy. Mert mit számít az a kis hab a tetején? És 

különben is, megérdemelnek ők sokkal többet is, annál a nyamvadt egy fok-

nál azért a sok fáradozásért. 

Csukárdi Sándor: 

 

 

 

Dédszüleim Angliába… 

 

Dédszüleim Angliába költöztek a második világháború elején. Nagymamám 

volt a legkisebb testvér és egyedüli lány hármójuk közül. Nagyobbik volt 

Alfréd, aki 10 évvel volt idősebb nála, kisebbik bátyja János, aki 10 hónappal. 

Édesapja szabómester volt, édesanyja az iskolában szakácsnő. A két kisebbik 

gyereket bentlakásos óvodába íratták be, a fővárostól körülbelül huszonöt 

kilométerre, Maison-Hollba, mivel ott számukra biztonságosabb volt.  

Míg nagymamáék az óvodába voltak, édesapjuk minden vasárnap kisbusz-

szal az erdőn keresztül jött meglátogatni őket, aminek ők mindig nagyon örül-

tek. Mama az óvoda kapuig a magnólia fákhoz sírva, kiabálva szaladt édesap-

ja után, hogy ne hagyja ott tovább. Egyszer hajnalban felkelve látta, hogy 

még a nevelőnők alszanak, így felöltözött, felvette kis esőkabátját és elindult 

a már megfigyelt úton, azzal a céllal, hogy majd most hazamegy szüleihez. A 

terv nem így sikerült, mert az óvónők utána mentek, és visszavitték az óvodá-

ba. Ezt másodszor is megpróbálta, amikor is édesapját hívatták, hogy vigye 

haza, mert itt neki semmiképp nem jó.  

Onnan Hilton-Hollba vitték, de nem csak nagymamámat, hanem már az 

egész család oda költözött. Ott az iskolában dolgozó édesanyjuk mellett vol-

tak. Az iskolaigazgató, Mr. Bedoo nagyon szeretett vadászni. Egy vadászku-

tyája is volt, Marcy. Nem sok idővel aztán, hogy odaköltözött a család, 
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Marcynak kiskutyái születtek, de nem voltak fajtiszták. Mr. Bedoo nem akar-

ta megtartani őket. Mikor ezt megtudta mamám a számára legkülönlegesebb 

kiskutyát elcsente, elnevezte Picinek és a nyári lakban nevelgette. Amikor 

nagyocska volt a kutyus, akkor tudták meg a csínytevést, így mama megtart-

hatta Picit.  

Nevével ellentétben Pici gömbölyű kutyus volt, de ez nem gátolta meg a 

vadászatban. Mr. Bedoo őt is szerette magával vinni zsákmányt fogni, és ki-

csit sem volt mérges az eltulajdonítás miatt. Egyszer Pici beszorult egy róka-

lyukba, ahonnan ásóval kellett kiszabadítani, de sok érdekes kalandban volt 

része mamának és az ő kutyusának. 

A szép emlékek mellett sajnos ott lapulnak a szomorú történetek is. Ezek-

ben az időkben javában folyt a háború. A fővárost folyamatos támadás érte. 

Az emberek, már akik tudtak, az óvóhelyekre menekültek. Este hat órakor 

megszólalt a légi riadó, ami nagymamám elmondása szerint ilyen volt: 

„Amint megszólalt a rosszat jelző, idegtépő, bolondító riasztó, mindenkin 

eluralkodott a félelem. Mintha legalább száz sziréna szólalna meg egyszerre, 

kínzó. 

Sokszor már le sem mentek az óvóhelyre, a sötét szobákban a gyerekek a 

nagy tölgyfa asztal alatt elbújva, a felnőttek pedig az ablakok előtt állva, 

szörnyülködve nézték, hogy zuhannak a záporesőként hulló bombák. Hogyan 

támadnak az ellenséges repülők, hogyan világítják meg őket a hatalmas lám-

pák, amik azt segítették, hogy a légelhárító ágyúk pontosabban eltalálhassák a 

német bombázó repülőket.  

A honvágy egy borzasztó betegség, különösképpen számukra, még akkor 

is, ha Angliában biztos megélhetésük lehetett volna. Dédnagymamám ezeket 

a szavakat emlegette mindig: „Én haza akarok menni, még akkor is, ha a napi 

ételem egy karéj kenyér hozzá pedig tea lesz.” 

1944. december ötödikén tértek haza a bizonytalanságba. Nagybátyja, 

György, csengősszánnal várt rájuk a beregszászi vasútállomáson.  

Kertes házban laktak, ami közel volt a város központján lévő magyar isko-

lához, így tanulmányaikat itt kezdték el. Alfréd már Angliában elvégezte az 

iskolát. Otthon mindig szorgalmasan segítettek. A szórakozásra is találtak 

időt, különösképpen egymás viccelgetésére. Alfréd mindig szeretett sokáig 

aludni, amit ki is használtak testvérei. Az iskolából nagyszünetben mindig 

hazajártak ebédelni. Egy nap mikor hazamentek, bátyjuk épp aludt, ezért 

gondolták megviccelik. Lábujját az ágy széléhez cérnával odafűzték, papír 

fecnit dugdostak a lábujjai közé, majd miután meggyújtották kiszaladtak, 

szóltak édesanyjuknak, hogy menjen be, és nem várva a szidást visszarohan-

tak az iskolába. Mire ők hazaértek délután, bátyjuk már dolgozni ment, így 

csak édesanyjuk dorgálta meg őket.  
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Így hetven év elteltével, ahogy nagymamám meghatódva gondol vissza 

gyermekkorára, hálás az Istennek, amiért a nehéz időkben mindvégig mellet-

tük volt, vigyázott rájuk, azért hogy haza vezérelte őket, szülei szülőföldjére. 

Kicsi korában csak édesanyja elbeszéléseiből tudta mi az az otthon. S azáltal, 

hogy itt nőtt fel, itt alapított családot, itt nevelte fel gyerekeit, unokáit, rájött, 

hogy neki ez az Otthona, a Hazája, a drága Kárpátalja! 

Deák Alexandra 

 

 

 

Morzsák az életemből 

 

2007. június 23-án születtem, ugyanaznap, mint az egyik barátnőm, Bea, csak 

ő 10 évvel előbb. Előtte még megszületett a testvérem, 2003 augusztus 30-án. 

A neve Péter. Jó testvérek vagyunk, néha veszekszünk, de azért szeretjük 

egymást. 

Mikor megszülettem még Nyüveden laktunk. Most Élesden lakunk. Egy 

éves voltam mikor ide költöztünk. Sajnos most el kell költöznünk Nagyvárad-

ra, pedig majdnem tíz évet laktunk itt. Azért kell mindig elköltöznünk, mert 

apukám lelkész és ahol lelkész mi oda kell, költözzünk.  

2017 júniusában meghalt a dédnagymamám. Pontosan azon a napon halt 

meg mikor a barátnőm elment Budapestre, átvenni az életmeséért járó díjat. 

Az anyukám azt mesélte, hogy a dédimnek sárból volt a háza. Az úgy ké-

szült, hogy a földet lótrágyával keverték össze. Többször is elmesélte, én meg 

mindig undorodtam, de azt mondta, hogy egy idő után nem érzett a szaga. 

Nekem csak egy nagytatám van, a másikat nem is ismertem. Amelyik még 

él, mindig azt mondja, hogy „Köszönj el egyetlen nagyapádtól!”, „Öleld meg 

egyetlen nagyapádat!”, „Kapcsold be a TV-t egyetlen nagyapádnak!”… 

Mindkét nagymamám él és mindkét nagymamám sokat mesélt rólam és a 

testvéremről, hogy miket csináltunk. Pl. hogy kipakoltuk a szekrényt, hogy 

mindent felkentünk a falra, ami a kezünkbe került és a mi kenhető volt. Azt 

nem mondhatom, hogy most nem csinálunk hülyeséget, mert mi mindig krea-

tívak vagyunk. Azért még jó gyerekek vagyunk. Segítünk egymásnak. Ami-

kor kicsi voltam a tesóm segített nekem kimászni a kiságyból, mikor aludnom 

kellett volna. Segítünk egymásnak a házi feladatban, amit annyira utálunk. 

A testvérem szeret szerelni, összerakni dolgokat vagy éppen szétszedni. 

Mindig azt mondtuk, hogy rakjon már össze egy olyan tollat, ami megírja a 

házit. Jó lenne, ha össze tudná rakni, míg be nem fejezzük az iskolát. 

Dénes Anikó Zselyke 
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Húsvét 

 

Az asszony sürgött-forgott. Hajnalban már kivetette az ágy – így volt ez min-

denkor, amikor a családját várta, de amúgy sem volt jó alvó: koránál fogva 

fel-felriadt, az álom gyakran, csalfán hagyta faképnél. Magára kapta a ké-

nyelmes mackónadrágot, trikót vett a blúz alá, arra kötött mellényt – az éjsza-

ka felemésztette a házban az előző napi meleget, a hideg gyötörte kopott váll-

ízületeit, sanyargatta csomókba tokosodott hátizmait.  

Arcot, fogat mosott, rendet szántott galambszürke, makacsul göndörödő 

tincsei között, rámosolygott a tükörben a ráncaira. Elzárta a gázt a türelmetle-

nül fütyülő teafőző alatt; most sem hagyta ki, mélyen beszívta a kicsiny, sár-

ga-gömbű, zizzenősre száradt, fehérszoknyájú kamillavirágok illatát, mielőtt 

leforrázta volna őket. Elgyújtotta a tüzet, aztán beemelte az ablakpárkányról a 

lavórral borított-védett, kosárnyi ételt, bort. Mióta térdében a fájdalom 

aligtűrhetőre fokozódott, már az Úr Angyalára bízta a szentelést – messze volt 

a templom, messze a család, a falubelieket megkérni pedig… Drága a benzin, 

nem szeretett tartozni. Megcsókolta a kalács csücskét, tojásostól-kalácsostól-

borostól-sonkástól bevitte a kamrába, a stelázsira. 

 

Lepakolt az asztalról: a hullámos szélű üvegvázát a kissé megfonnyadt, 

illatavesztett jácintokkal a kredenc sarkába rakta; a ráncos-foltos almákat is 

száműzte; a kockamintás abroszt a védő-nejlonnal együtt hajtotta össze. Puha 

rongyot mártott vízbe, alaposan kicsavarta, lassan, óvatosan letörölte az asz-

tallapot. A asztal bokáig felmosórongy - marta lábai libabőrkeltően csikorog-

tak, ahogyan a konyha közepére húzta. Kicsit megállt mellette, megsimogatta, 

ujjait végigfuttatta a sötétbarna testen több helyütt megrepedt lakk-sebeken, 

aztán szétnyitotta – előre örült, hogy még így, óriásira nyílva is szűkösen 

férnek el majd körülötte – lesz csintalanság, ficergés, kuncogás, kacagás. 

A kamrából vasalót hozott, a nagy, halványzöld rongyosládából vasalóruhát, 

tálacskában vizet. A fényesfehér, apró virágmintákkal ékes damaszt megadóan 

terült a masina alá; oda-vissza, oda-vissza, fel-le… oda-vissza, oda-vissza, fel 

le… Időnként belemártogatta csokorba csippentett ujjhegyeit a vízbe, ráfröcs-

költe a makacsabb gyűrődésekre, egyetlen ráncocskát sem hagyva.  

A lobogás már belakta a kandallót, a munka is melegítette, olajozta rozs-

dás tagjait – a mellény lekívánkozott. Fel-felszökött, szárnyra kapott a gőz, 

röppent a vasalás-illat… A már tükörsima terítőt kicsit meglibbentette, hadd 

kapjon levegőt, és hűlni, pihenni hagyta. A kandalló oldalához ült, elkortyolta 

a langyosra fáradt kamillateát. 
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Teríteni kezdett: a pőre asztalt befedte az abrosszal. A kászliból elővette a 

kőrísfa-tányérakat, az eccájgos-dobozt, a sifonérból a patyolat keszkenőket. 

Lassan, puhán rakta szét a tányérokat, meg-megcirógatva a véső eltompult 

harapásnyomait – eszébe jutott apja munkától megvaskosodott, elkérgesedett 

bőrének simítása az arcán… Voltak a kendők közt elnyűttebbek, és egészen 

hamvasak, a sarkukba varrt nevek némelyike halványan, a frissebb hímzések 

harsányan köszöntek rá. A legrégebbi asztalkendő a sajátja volt, a nevét – kis 

kunkort kanyarítva az utolsó betűhöz – a nagyanyja öltögette… 

Tekintélyes darab, gusztusosra füstölt sódart vett a hentestől; előző nap 

már megfőzte, egy kisebb, lekanyarított darabot nyersen hagyott – a veje így 

szereti. Az asztal közepére pakolta, a nagytálra, hadd pöffeszkedjen, míg te-

heti. Poharat szedett, szétrakta az eccájgot, szelíd és erős reszelt tormát rakott, 

csatos dunsztosüvegekbe. A kert végéből kecskefűz-vesszőt tört, egy ágat a 

tűzre vetett, a maradékot a mázas agyagkorsóba rakta.  

A tojások maradtak a terítés végére. Sokáig ragaszkodott a hagymahéjjal 

színezett festéshez, de a kisunokái odáig voltak a tarka-barka tojáshalomtól, a 

kiscsibés, bárányos matricáktól, hát hagyta magát. Pár darabot azért úgy 

is…Egyenként vette kézbe, átsimogatta némi bőrkével, tiszta ronggyal a hé-

jakat. Nőtt a cifra, csillogó rakás, lassultak a mozdulatai, nehezedett a mellka-

sa. A hagymahéjjal festett tojásokat már nem látta tisztán – levette a szem-

üvegét: hadd szabaduljanak a könnyek. Elnézett az égigérő nyárfák felett, 

egyenest bele az égbe. 

 

Kislány volt.  

A barka abban az évben még alig pelyhedzett Húsvétkor: eldermedtek a 

rügypikkelyek, szívósan markukban tartva a barkavirágokat – az 

elerőtlenedettek kibomlás nélkül, alignesszel pottyantak a váza mellé, és csak 

éjjel, a bamba csendben hallatszottak, a bútorok pengését tompítva. 

Papa sem hajnalonta indult az erdőre, gyéríteni – megvárta, míg gyöngül a 

fagy. Újságpapírkapcát tekert a zoknira, a bekecs sem lóghatta ki a téli mun-

kát magából – előkerült a kamrából újra; apja csak a sűrűben vetette le, ha 

megmarkolta a fejsze nyelét.  

De a sonka szépen füstölődött, és a régi öregek hamarvást érkező jóidőt 

jósoltak. A tojók feneke kiengedett, szaporodott a tojás a szakajtóban… 

Tökéletes Húsvét volt, abban az évben is.A családi kaláris… Szépen, sza-

bott rendben, mint minden nagy ünnepen; egymás mellett, apraja-nagyja, 

könyök a könyökhöz, térd a térdhez ért – szabálytalan gyöngyök felfűzve, a 

terített asztal körül. 

És ebben az évben tévedt el a Nagyerdőben. Kis, csitri lány volt, jól ismer-

te az erdő egy részét, hiszen annyit járták a papával… Tudta, merre árválkodnak 
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a cseresznyefák a délceg bükkök, a tömpe vadkörtefák, a kedélyesen terebé-

lyesedő tölgycsaládok között. Ismerte a járást az összekapaszkodó lucfenyők 

hűvöse alatt, a ropogós-puha tüskéken, a vadcsapások szélességéből, és a 

lábnyomokból tudta, milyen állat jár a tengerszemhez inni. Nem volt titok 

előtte a pirosló csészegomba-csokrok, a boszorkánykörök, az erdei szeder és 

szamóca, a ganajtúrók, nünükék, mókusok, szarvasok, őzek, fakopáncsok, 

fülemülék, ezernyi növény és állat kedvenc előfordulási helye. Számtalanszor 

szürcsölte tenyeréből a monostor-rom közelében a mohos kövek közül bugy-

gyanó, felszínre szaladó forrás hűvös vízét.  

És mégis eltévedt.  

 

Messzebb, beljebb, minden eddiginél közelebb mentek pajtásaival az erdő 

szívéhez, de bíztak magukban – mindőjük járta az erdőt. 

Már hazakészülődtek. Elropogtatták a kekszet, megették az almát, megit-

ták a meggyszörpöt, amit csak a piknik kedvéért vittek magukkal. A kirándu-

lás fináléjaként az öt csitri egy utolsó fogócskába csapott.  

Mint a csík: cikáztak a fák között! Röppentek a copfok; kókadtak, bomlot-

tak, szárnyukat vesztették a nagy, színes masnik – a szalagkígyók nem győz-

tek a levegőben úszni gazdáik után; pirultak az arcok; gyöngyöztek a homlo-

kok; pördültek a szoknyák, szaladtak a szemek a harisnyán, a cipőtalpak alig 

érték a földet. Sivalkodtak, kacagtak, és szaladtak, futottak, szökelltek, mint a 

szeleburdi őzcsikók. Az avar vastaga zizegett, zörgött, elsötétedett dúltságá-

ban, ahogy a lábak kíméletlenül gázolták; a rügyek megfényesedtek, forrás-

nak indult duzzadásuk, ennyi zabolátlanságot látva. 

Ő messze szaladt, ravaszul nagy kitérőt tett – fel-felkuncogott a cselen. 

És elveszett. Nem voltak ismerősök a fák, bokrok. Az avarban hagyott 

nyomain indult vissza, de a vadak körös-körül feltúrták a talajt – nem igazo-

dott el. Kétségbeesésében ide-oda szaladgált, nem tudta eldönteni, merre in-

duljon. Kiabált, ordított, de semmi válasz… Próbált emlékezni, merről jött, de 

ki figyel arra, ha nagy a kedv, és a hév viszi a lábakat… A félelem elsápasz-

totta, a szíve óriásira puffadt, szűkké vált mellkasából a torkán keresztül akart 

szabadulni – a levegő se ki, se be. Az agyában a gondolatok elnémultak. 

Semmi nesz, semmi hang nem hallatszott, csak szívének zakatolását verték 

vissza a fatörzsek. Pánikba esett – reszketni kezdett. A legközelebbi fához 

imbolygott, átölelte, arcát a kéreghez nyomta, összeszorította a szemét, kap-

kodta a levegőt. 

Egészen addig állt a fához kövülve, míg valaki meg nem szólalt – benne. 

Az apját hallotta. „Erzsi! Erzsikém! Ez a tojás a miénk. A te, és az én tojá-

som. Elfelezzük, megesszük, korty pálinkával öblítjük, de te csak a nyelvedet 

dughatod bele!” – már látta is… 
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Húsvétvasárnap reggel: az asztal tömve volt, a család körötte reggelihez látott.  

Apja az asztalfőn ült. Halántékán már ősz szálak villogtak a szénfekete  

hullámok között – a legerősebb, legsűrűbb fésű sem fegyelmezhette azokat a 

fürtöket. Erős szálú szemöldök, alatta barna szempár, ami olyan szeretettel 

tudott nézni, hogy az ember lábai elgyengültek. Tudott ez a szempár olyan pil-

lantást is vetni, hogy a vér megjegesedett abban, aki állta, ha állta. Sűrű, büszke 

bajuszkorona domborodott a szelíd ívű felsőajak felett, az erős gerincű orr alatt. 

Fehér ingén a legfelső gomb szabadon maradt, az ingujjak könyékig hajtogatva. 

A kislány apja mellett ült, a Pitralon illata incselkedve csiklandozta az orrát.  

A sonkát a családfő szelte, emberes adagokat vágva. A többiek kenyeret 

szegtek, tormát púpoztak, tojást törtek. Tojást törtek, feleztek, régi szokás  

szerint, mert a tojásfelek mágikusan vonzzák egymást… Az ő tojásukat apja, 

„papa”, mindaddig vele osztotta meg, amíg élt… Nagy, kérges tenyerében elve-

szett még a legméretesebb is… Bicskáját, amit állandóan magánál hordott, 

kíméletesen nyomta a tojástestbe, mint aki röstelli, hogy kárt tesz benne. Óva-

tosan választotta ketté, és nyújtotta át, aztán közel hajolt, és huncut mosollyal 

elmondta a mondókát: „Két fél tojás egy egész, így te mindig hazatérsz.”  

 

A rettegés engedett benne. Lassan, mélyeket sóhajtott, abbamaradt a reszke-

tés, megint öklömnyi lett a szíve. Elengedte a fát, letörölte a könnyeit, elken-

ve a sötét kéregmorzsákat az arcán. Becsukta a szemét, elkezdett körbeforog-

ni – közben a tojásra gondolt, apja kezében. Semmi másra, csak a tojásra. 

Pörgött körbe, kitárva karjait, szinte esésig szédítve magát. Akkor megállt, 

kinyitotta a szemét, tekintetével befogta a szembelévő, legmesszebbi tölgyet, 

megvárta a szédülés végét, és elindult. Kétsége sem volt, hogy az a helyes 

irány. Sokáig ment, mindig egyenesen, amerre a lába, és a szíve vitte. Aztán 

kiért az erdőből, a falutól elég távol, de ismerős rétre. Most a megkönnyebbü-

lés ríkatta… 

 

Szél kerekedett. Az égigérő nyárfák dereka szelíden ingani kezdett, éppen 

csak zöldülő, hosszú karjaik kecsesen követték az áramlatokat. Az asszony 

megint munkához látott: a maradék tojásokat is kifényesítette, az asztalra tette 

– a legszebben sikerültet meghagyta, este, ha maga lesz csak megint, kíméle-

tesen apróra vágja, és elszórja a kertben.  

A vállfáról leakasztotta az ünnepit – mélységes békéjét babusgatva öltözni 

kezdett. 

Dezső Anna 
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Régi lakodalmak - nagyanyámat idézve 

 

Nagymamám, Rada Erzsébet, 1917-ben született Szürtén, az akkori Ung vár-

megyében. Ott is élte le az életét, miközben öt állam váltotta egymást szülőfa-

lujában. Sokat mesélt, érdekes és fontos dolgokat. Leginkább a régi lakodal-

mak történetét szerettem, mert rengeteg különleges szokás halmozódott ben-

nük. Amit mama mesélt, az visszautal a múlt század elejére, és a 20-as – 30-

as évek világába repít minket; Ő 1939 áprilisában ment hozzá Majoros Sán-

dorhoz, a nagyapámhoz. Megismerkedésük az ő szavaival, szerényen: 

A falusi ismerte egymást. Majoros nagyapa úgy mondta, hogy „szemembe 

esett”. 

A régi lagzik menetét, visszaidézve, ahogyan ő beszélt, az í-ző nyelvjárá-

sunkban írom le. 

Leggyakrabban a farsangban volt lakodalom, de ősszel és tavasszal is tar-

tottak lagzikat. Nagyböjt és advent idején tilos volt, nyáron, a legnagyobb 

dologidőben pedig nem értek rá mulatni. Megfogadták a cigányokat, megbíz-

ták a nagyvőfélyt. A nagyvőfély botja nádpálca volt, amire színes szalagokat, 

örökzöldet kötöztek. Ő kapta a legszebben hímzett vőfélykendőt. 

A vőlegény részéről a legközelebbi leányrokona hívogatott: „A vőlegíny 

ódalárul, akit ű akart híjni, az nyoszojójánt híjt, meg vőfint.” A menyasszony 

egyedül hívogatott. Akit ő hívott, az „jánbarát”, illetve „legínbarát” volt. Téli 

lakodalomkor a házat kiürítették, hosszú asztalok és lócák kerültek be. Ha jó 

idő volt, az udvaron állítottak sátort, amit zöld gallyakkal díszítettek. 

„Lakodalom reggel hamar a házigazda vígkűdött a falun, vagy maga ment 

híjni a hériszt. Ez a vőlegény apja, vagy a menyasszony apja vót, mán akinél 

vót a lakadalom. Tudta, hogy kik vannak meghíjva, és ahhoz a házhoz fel-

ment, ahonnan egy kisjánt híjtak is, vagy egy legínt, akkor abbul a házbúl 

meghíjta az apját meg az anyját. Aszmongya: Meghijom magokat a hériszbe, 

vagy Legyenek szívesek eljönni a hériszbe! Mert onnan vót híjva fiatal, aki 

akkor héten már elvitte az ajándékot: kását, zsírt, cukrot, tojást, lisztet, vagy 

egy darab szalonnát, vagy akinek vót, még hozzátett lekvárt is. Akkor reggel 

oszt mindenki híjt hériszt. Azt ebídre nem híjták, csak vacsorára. A vót a 

hérisz, aki este ment - az idősebbek. Úgy híjta űköt, hogy Gyertek a hériszbe! 

vagy hogy Híjlak benneteket a hériszbe!” 

Onnan a neve ennek a vendéglátásnak, hogy így az idősebb korosztály is 

„kivette a részét” az ünneplésből. A lakodalmi násznép pedig a fiatalokból állt. 

Volt a vendéghívásnak egy másik, vidámabb formája is, amikor lakodal-

mas háznál kijelölték a hívogatót: 
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„Ilyen másfél méteres, hosszú törülközőféle kendőt, szűttek a végire 

csikot, mind a két végire, a közepin elvágták, oszt egyet, akit meghíjtak 

hivatónak felőtöztettek bele. Keresztültette magán, keresztüljibe, meg 

megpintülte. És akkor ment, megkérdte, hogy hányat híjjon, mennyit híjjon? 

Ahol nagy lakodalom vót, olyan módosak voltak, oszt sokat akartak híjni, 

akkor azt mondták a hívogatónak, hogy minden házba menjen fel, ahol ké-

mény van.” A hívogató azt mondta, mikor bement a házba:  

Jó napot kívánok! 

Én áttalam kendtek áttal,  

Jöjjenek a kerten áttal.  

Egy-két pohár pájinkára,  

Egynehány káposztára.” 

 

A lakodalom reggel nyolc vagy kilenc órakor kezdődött. Gyülekezés két he-

lyen folyt, attól függően, ki a menyasszony, ki pedig a vőlegény vendége volt. 

„Aki jánbarát vót, az elment a jánnál. Aki nyoszojó vót meg vőfíny, az 

ment a fiúnál. A vőfínyeknek mindegyiknek adták a kendőt és a vőfínyeknek 

vót vőfínypálca. Mindenféle színes szalag csokorba a tetejíre rózsaalakba. 

Bokorba sokféle szalag csüngött ott le a pálcán. Úgy táncoltak, hogy meg-

megverték vele a falat meg mindent.” 

A vőlegénynél egybegyűlt násznép ebéden vett részt. Rétest, bélest és egy-

egy kupica pálinkát kínáltak. A főétel a sűrűkása volt. Az ebéden megjelentek 

a kásapénzszedő szakácsasszonyok:  

„Ríges-rígen vót, hogy sűrűkását főztek. Akkor azt megvajazták, megcukroz-

ták, fahajjal beszórták. Osztán az asszonyok meg bekötöttík a kezeket, ni, fehír 

törülközőkkel becsavarták, a másik kezekbe meg tartottak tányírt víg az asztalon; 

a szakácsasszonyok, akik főztek. Jaj, aszmongya, a kása, főtt igen a kása, 

leforóztuk a kezünköt. Szíveskedjenek, aszmongya, adni a gyógyítására, meg 

mán nem is tudom, hogy mondta, csakhogy szedett pénzt, no. Akkor mindenki, 

amilyen pínz járt akkor, forint, vagy krajcár, vagy korona, olyat tett a tányírba. De 

ha tíz szakacsasszony vót, az mind így járt, oszt sokat kellett fizetni. De aprópínzt 

adtak, oszt összegyűlt az a pínz. Tudták aztat jól, hogy aztat tenni kell a tányírba.” 

Amikor befejezték az ebédet, a nagyvőfély botjával kopogtatva szót kért: 

„Halljunk szót!" A vőlegény búcsúját mondta. A cigány minden strófa után 

tust húzott. A búcsúztatás utan a vőlegény a násznépével elindult kikérni a 

menyasszonyt. 

Mikor vitték le a vőlegényt, azt danolták:  

Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, 

Ennek a legénynek utat mutassatok,  

Mutassatok utat ennek a legénynek, 

Merre van a háza a szeretőjének? 
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Meg még azt:  

Réten, réten, sej a nagyszürti réten, 

Elvesztettem a zsebbe való késem,  

Késem után a karikagyűrőmet, 

Azt sajnálom, nem a régi szeretőmet!  

 

Valaki hozzátette: meg a régi szeretőmet… - kinek mi vót a szüvébe! Akkor 

így mentek nagy csapattal a vőlegínnyel danolva a menyasszonynál. Vót 

jánkírő meg násznagy. A jánkírő a fiúval jött. A menyasszony híjt jánkiadót, a 

vót a ján hozzátartozója, keresztapja. Mikor a kapuhoz értek, ott meg kellett 

állni. Azoknál is vót egy íveg pájinka, meg a jánkiadónál is, azután osztán 

megcseréltík. A jánkiadó meg úgy kérdezte űköt, hogy Honnan jöttetek? Mi-

nek jöttetek, barátom, mi szél fújt erre benneteket? Mit kerestek, kit kerestek?  

A jánkírő meg: Hát mink keresünk egy fehír galambot, itt repdesett, oszt 

mink annak hozzuk a párját. Utasítottak minket, hogy hátha itt van. Ilyet, meg 

ehhez hasonló szíp beszédet tartottak ki, hogy tudott, felfogássa szerint. Ne-

hezen, nehezen engedtík fel. Hát aztán aszmongya hogy: Mink még mindig 

úgy gondoluk, hogy ha ide vezérelt el bennünket, itt van a párja. Akkor mán 

egy kicsit ittak is, megjött a kedvek, a beszílőtehetségek, mék ember milyen 

ritmust mondott. Olyanokot is csináltak, hogy felőtöztettek banyának, olyan 

maskarafélinek valakit. Mikor aszmongya amaz: Menyasszont keresünk, meg 

akaruk látni. Akkor oszt odaállították a tömegbül, mer sokan vótak a kapu 

kilsejín is, meg belül is. Egy felőtözött akármilyen bábónak. Rámutattak: Itt a 

menyasszon! Á, nem ez, nem kell, nem ezt keressük, mink mást akarunk. No, 

mikor felengedtík üköt, a menyasszon a házba vót. Héj-haj, danolták, hogy  

Nyisd ki, babám, az ajtót, 

csendesen mer’ meghajják a szomszédok.  

Nem bánom én, hagy hajják, 

Ugyis tudja mán a világ,  

Hogy én téged szeretlek,  

Hogy én téged soha el nem feledlek.  

 

Nagy hanggal danoltak, mert akkorára mán megbátorodott mindenki, a 

vőleginnél mán ittak. Elkezdtek muzsikálni rögtön. Meg vótak kínálva rítessel 

meg pájinkával. 

Miután a háziak kaput nyitottak a kikérők előtt, a menyasszonyt elbúcsúztat-

ták szüleitől, testvéreitől, rokonaitól, barátnőitől, szülőházától. Mama szerint 

volt olyan vers, amelyben a menyasszony a régi udvarlóitól is elbúcsúzott: 

„Álljatok elibém sok híres legények,  

Kik szemeimet gyakran szemléltétek. 
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Ajándékba nekem hajfonót vettetek, 

Most már sajnáljátok, hogy nem lettem tietek!” 

 

„A menyasszony ruhája télbe szövet vót, fehír szövet, egyszerűn megvarrva. 

Térgyig írt, majd mán később majdnem bokáig. Fekete cipő, egészcipő, 

víkony fehér cérnaharisnya. Nyárba félcipő vót a lábán. A ruha alatt vót olyan 

kis csipkés kabát, derekig csipke, lejjebb meg gyócs. A derekán megkötötte a 

kabátot, hogy egy kicsit szílesebb legyen. Szoknyát meg ki mennyit akart 

venni: egyet, kettőt, hármat… Télen a menyasszony fehér harasztkendőt tett a 

fejére, meg a nyakába, mert megfázott vón. A fején fátyol, meg koszoró vót: 

kis, apró gyertyás gömbökbül vót, mintha kásaszemekbül lett vóna rakva; 

háromszoros is vót osztán. Vót níméknek (némelyiknek) csüngő is lefele 

kétódalt. A fátyol egísz a homlokáig írt, a filíre meg felhúztak két csomót, 

mintha rózsa lett vóna. A fátyol hossza térgyhajlásig írt. A nyakába gránát 

vót: olyan gyöngysor, mint az olvasószemek; két-háromszoros. A virágcsokor 

kála vót, ződbe. Rígen, míg csokor még nem vót, imakönyvet adtak a meny-

asszony kezíbe, meg szíp tiszta fehír zsebkendőt.” 

A búcsúztatás után a nagyvőfély szavára elindultak a templomba az esküvőre:  

„Mármost induljatok utánam csendesen,  

Most már menni fogunk a hütre rendesen.  

Hordozzon utunkban az Úr szerencsésen,  

Áldást, békességet adjon az Úristen!” 

 

Amikor „vitték le” a menyasszonyt az udvarról, ezt énekelték: 

„Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom,  

Sokat leseperte az én gyönge karom.  

Sepertem eleget, seperjen már más is,  

öleltem a babám, fogom ezután is.” 

 

Dílbe meg dílután egyre, háromra mán mentek a templomba. Nem este, ha-

nem szípen ebíd után. Párostul mentek az úton, ha kettő, ha három. A 

nyoszojónak vót a vőfiny a párja. Meg aki akart jányokkal menni, kijelentette, 

hogy de minden legíny fogjon magának kisjánt, párját. Senki ne menjen úgy. 

Vót első nyoszolyójány, aki ment a vőlegínnyel. A menyasszont oda a 

nagyvőfény vezette. Azt danolták, mikor mentek esküdni:  

A menyasszony akkor szép,  

Mikor gyöngykoszorú a fején,  

Megy az Isten házába,  

Ráborul az Úr asztalára,  

Imakönyv van a kezében,  

Régi szeretője van az eszébe. 
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Páros csillag az égen,  

Ragyog a fekete szemében. 

 

Meg még azt danolták: 

„Három levele van a lóherének, 

Három szeretője van egy legénynek,  

Negyedikkel most megyen a templomba befele,  

Ott láncolja le a szívét örökre.  

 

Barna kislány jól jegyezd meg magadnak,  

Hova teszed büszke leányságodat.  

A nagyszürti tulipános oltár elé leteszed,  

Onnan többé soha fel nem veheted.”  

 

A templomból dalolva mentek a lakodalmas házhoz: 

„Otthon meg mán várták űköt. A menyasszonnak egy nagy kalácsot adtak 

az ölébe; megszórták búzával, cukrot közé. Ezt mikor mán feljöttek az udvar-

ra. Adtak az ölébe gyermeket is. Fogta szegíny mind a kettőt, ahogy tudta.” 

A menyasszonyt kaláccsal fogadták, hogy az új család asztalán mindig le-

gyen friss kenyér. A cukros búzát azért szórták, hogy életük édes legyen, s 

bőséggel legyen. Kisgyereket ültettek a menyasszony karjába, hogy jöjjön a 

gyermekáldás. 

„Akkor osztán muzsikáltak meg muzsikáltak. Hat-hét órákkor kezdődött a 

vacsora, azután meg húzatták reggelig, ki meddig akart mulatni, hát oszt 

szípen megvót.” 

A legfontosabb étkezés, a vacsora idején a nagyvőfély minden fogást kü-

lön rigmussal köszöntött be. Olyankor a szakácsasszonyok fölsorakoztak a 

háta mögé, a teli tálakkal a kezükben. Az első fogás a marhahúsleves hosszú 

tésztával. A leves után a főtt húsból - tudni illett -, hogy mindenkinek egy 

darab járt. Hozzá bort ittak - üvegből. Aztán kis szünetet tartottak a káposzta 

előtt. A pecsenye csak később jött szokásba. Vacsora után az asztalokat el-

bontották, s kezdődött a tánc. 

A férfiak ilyenkor elmentek a kocsmába inni, s mámoros fejjel jöttek visz-

sza mulatni. Arra is gondoltak, hogy a táncolók időközben harapnivalóhoz 

jussanak: 

„A nyoszojójányoknak sütöttek otthon egy kalácsot. Ez igen régen vót, 

mikor így járta a kalács. Elvitte, oszt ott szeldelte, meg kínálgatta. Mán úgy, 

íccaka, mer második vacsorát nem adtak, ami akkor vót szokásba főzni, csak 

ebédet meg vacsorát. A jó nyoszojókalács! Igyekezett mindenki finomra sütni 

a kalácsot.” 
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A nyoszolyókalácsot a nagyvőfély osztotta szét úgy, hogy egy negyedet 

levágott annak a részére, aki sütötte. A többit fölszeletelte. Az első nyoszo-

lyólány kalácsából mindenki evett. 

„Későbben a kalács megszűnt, akkor mán a nyoszojójánnak tortát kellett 

sütni. Elkészítettík oszt vacsora után a nyoszojójányoknál a tortához vót egy 

íveg bor. Oszt akkor kínálták a vőfínyeket, vagy akit akart megkínálni tortá-

val. Mán így, járva. Körbeállottak, vagy hogy, mikor nem húzta a zenész. 

Jártak a nyoszojójányok a tortával, a legínyek meg csak így kézbe vettík. 

Akkor még nemigen raktak semmit az asztalra. Felhajtották a borral. Hosszú 

ívegbe liter bor vót. Azután a bor elmaradt, de a nyoszojók egész a front utá-

nig kínálták a tortát.” 

A lakodalom utolsó eseménye éjfélkor a menyasszonytánc: a „forgatás”. A 

menyasszony talpig feketébe öltözött, mert „gyászolta a lányságát”.  

„Mán úgy éfél fele őtözött a menyasszony a forgatásra tiszta fekete ruhába, 

kendőbe. Szövet forgatóruha, nem cifrázták ki. A haja felrakva kontyba, a fején 

a kendő előrekötve. Hát itt magának rakta fel a kontyba, mert már azelőtt is 

kontyolt. A vőfíny hozta ki, verselt neki, meg is forgatta. Aztán: húzd rá,  

cigány! Közbe meg kiabáltak: másé a menyasszony, másé! Forgatni egyesével 

forgattak. A cigány húzta, a níp ínekelt, ittak, tehát kedve mindenkinek vót.” 

A menyasszonyt kézről kézre adogatták, amíg el nem fogytak a forgatók. 

A nagyvőfély kezében lévő tányérra dobták a pénzt.  

Utójára a vőlegény vitte el a menyasszonyt. Ilyenkor ezt húzták:  

„Hosszú szekér, rövid szán,  

Nem lesz többé Julis jány,  

Hanem lesz ő, sej-haj, menyecske,  

Olyan friss, mint ősszel a fecske.” 

 

A tánc végén a vőlegény ölbe kapta a menyasszonyt, akinek kötényébe beön-

tötték az összegyűlt pénzt, s beszaladt vele a házba. 

Igy mesélte el mama a régi lakodalmat. Az ő tudásából, az ő emlékeiből én 

is továbbadok az utánam következőknek valamit. 

Dorgay Angelika,  
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Vert tej 

 

Nyári vakáció idején gyakran bíztak meg apróbb-nagyobb feladatokkal. 

Egyik ilyen feladatom volt, hetente többször is, a városi „tejcsarnokba” men-

ni, tejet, tejfölt vásárolni. Sajnos, legtöbb esetben, nem jártam szerencsével. 

Reggel korán kellett kelni, már hét óra után ott álltam a sorban. Mert várni 

kellett. Olykor, sőt nagyon gyakran hiába álltam sorban órák hosszat… Tej 

nélkül, vagy savanyú tejjel (vert tejjel) mentem haza. Tizenegy óra is odaka-

pott, míg rám került a sor és bejutottam a tejesüzletbe. Itt azonban az a szo-

morú tény fogadott, hogy elfogyott a tej, pár emberrel előttem. És akkor mi 

legyen? Hát adhatnak „vert tejet” vagy „szánát”. És tejföl? Ó, hát az már rég 

elfogyott, csak pár üveggel kaptunk ma. Igen ám, de engem tejért küldtek, 

vert tejből nem lehet tejbegrízt készíteni és madártejet sem. Pedig mama meg-

ígérte, készít. De mégis, adjanak vert tejet, jó lesz puliszkával, és inni is, nyári 

melegben hűsít a kellemesen savanykás ital. Ma már nem töprengek azon, 

hogy miért nem jutottam tejhez, ha órák hosszat vártam rá kígyózó sorban a 

tejes üzlet előtt… 

Doszlop Lídia Naómi  

 

 

 

A gyökerek tisztelete 

 

Dr. Veress Róbert nyugdíjas katonatiszt-hídépítő mérnöknek szeretnék hálá-

val adózni ezzel a kis hangulatos történettel, melyben a főszereplő 56 év után 

tér vissza kamaszkora helyszínére és felkeresi a még élő iskolatársait és leg-

szigorúbb volt tanárát. 

Nyírbéltek Szabolcs megye keleti részén, a román határ közelében, Nyír-

lugos város mellett lévő település. Sajnos a rendszerváltás óta folyamatosan 

csökken a lélekszám, mivel megszűnt a GANZ Művek üzem. A mezőgazda-

ság is hanyatlik, így elnéptelenedik a falu, pedig még a Ratkó-korszakban sok 

gyerek született. 

A Dobos nagyszülők (Dobos Ferenc és Takács Julianna) unokái: Veress 

Róbert , Katalin és Andor  Ófehértón születtek és éltek. Az elsőszülött fiú-

unoka születése hírének örömére a papa bevetette Bélteken az egyik telkét 

almafával az unokának. De a nagyszülők csak nyaranta láthatták az unokákat 

a távolság miatt.  

A nagyapa addig kérte a lányát, amíg ide nem költöztek. A vő a Nyírbátori 

Járás pénzügyi vezetője volt, be tudott járni a közeli városba dolgozni.  
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Az almáskertben építettek házat. 

Róbert a 4. osztály 2. félévét már itt járta az 1956/1957-es tanévben. Sok 

emléke fűződött ide, népes, 40 fős osztályba járt. A főépület felújítása miatt a 

nagyszülők háza melletti iskolaépületbe járt, szünetekben is néha „beugrott” 

hozzájuk. Amúgy is mindig a nagyapján lógott, aki sípot faragott neki, és 

szekérrel vitte a mezőkre, ellátta intelmekkel a kiskamaszt. 

Telt az idő, eljött a nyolcadikos ballagás. A kedvezőbb lehetőségek, a gye-

rekek továbbtanulása miatt a család elköltözött Nyírbéltekről, a nagyszülők 

maradtak.  

Nem sokkal később elhunyt a papa. 

Róbert katonai, majd mérnöki diplomát szerzett. Nem véletlenül szabolcsi 

származású a választott kedves felesége, Zsuzsa. Ebből a megyéből, az ősök-

től magukba szívták az értékeket: kötelesség, becsület, hagyományok tisztele-

te. Évekig Moszkvában, kiküldetésben is éltek, a két fia odajárt iskolába. 

Róbert 1997-ben állíttatta fel Boszniában a Neretva folyó mostari Stari 

most (ejtsd: sztari moszt, magyarul „Öreg híd”) ideiglenes hídját, amit a 

szerb-bosnyák háborúban a horvát katonák leromboltak. A Magyar Műszaki 

Kontingens katonái és a Hídépítő Vállalat szakemberei építették fel a ketté-

szakított várost ismét összekötő ideiglenes hidat. Az előzetes munka volt 

emberfeletti, 50-60 tonnányira becsült követ kellett kiemelni a folyóból.  

2004-re épült fel az új híd, már egy török cég vett részt benne. Hivatalos 

átadása 2004. július 23-án 6 állam képviselőjének jelenlétében történt meg.  

Az UNESCO 2005-ben a világörökség részévé nyilvánította a hidat, a híd 

a balkáni béke jelképe lett. 

A BBC és a CNN csatornák másfél órás műsorban számoltak be az ese-

ményről. Az eredeti híd Csontváry Kosztka Tivadar: Római híd Mosztárban 

c. híres festményén látható. 

2017 nyarán V.R. és neje a temetőbe látogatott el a nagy- és dédszülők sír-

jához, hanem a segítségemmel felkereste Nyírbélteken egy iskolatársát, 

Dzsudzsák Ferencet és legszigorúbb egykori, nyugdíjas tanárát, Muszta Já-

nost, aki testnevelést és földrajzot tanított katonai fegyelemben. 

Becsülendő és ritka, ha egy ember, aki külföldön maradandót alkotott, 

nem felejtette el a gyökereit, kamaszkora helyszínét, gyerekkori társait, az 

iskolát, ahol megalapozta a tudását.  

Példakép lehet sok mai diáknak. 

Dzsudzsák Tünde 
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Öt csigakalács 

 

Felvidéki sorsunk életmesékben olyan területen gazdag, amely emberi szem-

mel nézve legtöbbször tragikusnak tűnik, de az élet értelmezésétől függően 

tekinthetünk ezekre úgy is, mint szüleim, hogy azoknak, akik Istent szeretik, 

minden javukra van. Olyan erős volt a megfélemlítés apáink idejében, hogy a 

sírba vitték magukkal a világháború, fogságok, lakosságcsere - deportálások, 

kollektivizálás, államosítás, borzalmas emlékeit. A szomszédasszonyom pél-

dául azt siratja, hogy édesapja kilenc évi orosz fogságáról egy szót nem mert 

a családnak mondani, pedig a rendszerváltást is megérte. 

Szüleim életének serdülőkortól családalapításig terjedő időszakát próbá-

lom részletek mellőzésével felidézni. Mindketten a Duna bal partján fekvő 

Marcelházán születtek földműves családban. A két év korkülönbség ellenére 

együtt tanultak a helyi református iskolában, amely már 1932-ben emeletes-

nek épült, és ott lakott a szüleim által nagyon sokat emlegetett Döbrőssy Jó-

zsef rektor úr is. Nehezen viselték, ha csak egyikük lett valamiben kiemelve, 

ez az egészséges verseny jól tükröződött tanulmányi eredményükön. A rektor 

úr hatékony közbenjárása a szülőket is meggyőzte a faluhelyen még nem 

divatos továbbtanulás támogatására. Nagy hasznát vették annak a szemük 

előtt megélt példának is, amely a hitvalló kántortanító életviteléből és hitokta-

tói munkásságából áradt, mert Isten szeretetének vonzása megragadta szívü-

ket. Ennek hatására már, mint Jézus Krisztus megváltottjai kerültek a polgári 

iskolába, természetesen két év különbséggel. Édesapám műszaki beállítottsá-

gához hűen gépipari iskolába jelentkezett, de nagy bánatára nem nyert felvé-

telt. A gondviselés úgy adta, hogy összefutott a rektor úrral, aki bánata okát 

firtatva azonnal megoldást talált és a tanítóképzőbe tanácsolta, ahova fel is 

vették. Sajnos a líceumot a háború miatt nem tudta befejezni. Édesanyám 

viszont a polgárit éppen ekkorra elvégezte. 

A front alatt a német katonák kétszer is több ideig tartózkodtak a faluban. 

Hasznát vették a frissen szerzett német tudásnak, amelyet gyakorolhattak a 

falubeliek hasznára. Ebben az időben alakult ki közöttük egy óvatos érzelmi 

közeledés, amely csakhamar hosszan tartó távollétük miatt, megpróbáltatá-

sokkal folytatódott. Édesapámat, mint leventét a Pozsony melletti Félbe vit-

ték, onnan gyalog vonultak a front elől egészen Bajorország déli tájaira. Min-

dig éjjel mentek, nappal erdős vagy egyéb védett helyen pihentek. Sokszor 

elmondta, hogy a parancsnokságuk nagyon emberséges volt, és a többszöri 

utasítást megszegve, nem vetették be őket a harcvonalba. Végül, valószínű a 

parancs megtagadása miatt, német fogságba kerültek, és kényszermunkára 

fogták őket. Édesapám annyira legyengült, hogy felállni sem tudott.  
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A naplójában a napi menü így volt feljegyezve: „reggeli semmi, ebéd ugya-

naz, vacsora meg a déli maradék”. A fekhely kényelméről pedig egy verstö-

redék így hangzott: „… éjféltájban felkelsz egy kicsit pihenni”. Amikor aztán 

az amerikaiak átvették a tábort, akkor felépült és a háború végén hazakerült. 

Eszmélésre is alig jutott ideje, mert 1947 januárjában szüleivel együtt 

Csehországba, Kutná Hora mellé deportálták. Állampolgárságuk nem volt, 

munkaerő felesleg címén vitték őket cselédnek, ellátás fejében cseh gazdák-

hoz. Két sokszor emlegetett epizódot megemlítek. Olyan hideg volt akkor, 

hogy két tűzhelyben állandóan égett a tűz abban a zárt marhavagonban, ami-

vel szállították őket, mégis megfagyott mellettük a krumpli. Öt nap múlva 

értek a célállomásra, ahol úgy válogattak közülük a cseh gazdák, mint valami 

piaci portékából. A marcelházi bíró családját is azon az állomáson tették ki, 

ahol őket, és ott mondta a sokszor emlegetett biztatását: „Emberek, mért vagy-

tok úgy búnak eredve? Halálunkig, ha enni nem kapunk, akkor is kibírjuk.” 

Közben itthon zajlott a gazdák ritkítása és kifosztása. 1948 februárjában 

hivatalosan ugyan leállították a lakosságcserét, de mivel még nem volt meg az 

előre elhatározott kvóta, tovább folytatták. Édesanyámékra is akkor került sor, 

az utolsó transzporttal telepítették őket át a bácskai Csávolyra. Itt volt az a 

pillanat, amikor szüleim számára a közös életút megvalósítása már csak az 

álmok világában tűnt elérhetőnek. De Istennek minden lehetséges. 

Az a halogatott reménység, amelyet a deportáltakban tápláltak, két év után 

valóra vált. Édesapámék 1949 februárjában jöttek meg, de két hónapig átme-

neti szálláson voltak a közeli Bagotán, az Ordódy kastélyban, mert a házukat 

csak a benne lakó román-szlovák családok kiköltöztetése után kapták vissza. 

Az itthonlét örömébe sok bánat vegyült. Az újrakezdés a semmiből indult, 

eszközeiket, állataikat elprédálták, és a szövetkezetesítés hírei is beárnyékol-

ták a földműves ember számára olyan kedves tavaszi időt. Apámat az a teher 

is nyomta, hogy el van szakítva szíve választottjától.  

A viszontagságok ellenére minden lehetőséget megragadtak a kapcsolat-

tartásra. Édesapámat közben itthon a szomszédos Izsára nevezték ki tanító-

nak, onnan pedig karhatalommal hozták haza a megalakult termelőszövetke-

zetbe, mert nem volt tanult emberük. Később, miután megkapták a csehszlo-

vák állampolgárságot, újabb két évre hívták Csehorságba, kötelező katonai 

szolgálatra, nem volt elég a leventeképzés, a fogság meg a deportáció.  

Amikor már kezében volt a behívó, arra a merész elhatározásra szánta el 

magát, hogy bevonulás előtt megházasodik, ha édesanyám is kész erre. Ilyen-

kor már nem lett volna szabad átlépni a határt. Útlevelet szerzett, és mivel a 

leveleket ellenőrizték, titkos csatornákon keresztül szervezték meg  

édesanyám átmeneti elszállásolását egy lelki testvérnél Szőnyben és az  

esküvőt Komáromban. Viszonylag több pénz kellett az akkor is bonyolult 
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ügyintézésekhez és azok meggyorsításához - egészségügyi vérvizsgálat, köz-

jegyzői, anyakönyvi illetékek és hasonlók. Pénzt a határon átvinni nem lehe-

tett. Nagyanyám a falusi asszonyok sokoldalúságával, öt csigakalács egyikébe 

sütötte bele a feltételezetten szükséges pénzmennyiséget. A vámon akkor 

minden élő gyanús volt, a csehek is, a magyarok is durva elbánásban részesí-

tettek mindenkit. Ezt akkor apám saját bőrén tapasztalta. A határátlépés során, 

kétszer motozták meztelenre vetkőztetve, táskája tartalmát szinte szálakra 

szedték. A kalács is gyanús volt, de miután édesapám látszólagos hidegvérrel 

megkínálta őket; hogy tessék, vegyenek, nagy haraggal elengedték. Ezzel 

megnyílt a lehetőség a vakmerő ötlet megvalósításához. 

A szüleik jelenléte nélkül, helyben felkért tanuk előtt, 1950. szeptember 

15-én házasodtak össze, a dél-komáromi református templomban. Ezután, 

amikor apám hazajött és két évre bevonult katonának, anyám visszaköltözött 

Csávolyra. Miközben, mint törvényes feleség, intézte a hazatelepülés végte-

lennek tűnő ügyeit és tervezgette a jövőt, szívét tépte a fájdalom, hogy idős 

szüleit magukra hagyja idegen helyen. 1952 tavaszán érkezett férje otthonába, 

aki csak ősszel tért haza a katonaságból. Édesanyám szülőházában máig is a 

Kesztölcről beleköltöztetett szlovák család leszármazottai élnek. Halála előtt 

egyszer megengedték, hogy az udvarban körülnézzen.  

Édesapám nyugdíjazásáig a TSZ-ben dolgozott, édesanyám pedig a háztar-

tásban. Történetesen öten vagyunk testvérek - mint az esküvőjükre sült kalá-

csok. Hálás szívvel emlékezünk nemcsak Istenbe vetett töretlen bizalmukra, 

de zúgolódásmentes életükre is.  

79 illetve 81 évesen tértek örök hazánkba. Fejfájukon a két név mellett a 

komáromi templomban elhangzott esketési alapigének (Róma 14:7,8 ) egy 

töredéke áll. 

„Az Úréi vagyunk.” 

Édes Dezső 

 

 

 

„Azt hiszed, hogy mit gondolsz?” 

Avagy fiatal pedagógus házaspár pályakezdő évei  

egy nemzetiségi (szlovák) iskolában 

(1971 – 1975) 

 

Kezdetek: a házasságkötésünk után másfél hónappal sikerült közös állomás-

helyen lakást és állást kapnunk. Boldogság! Ekkoriban leggyakrabban el-

hangzott mondatunk az önön vigasztalásunkra: Nem baj!  
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Az iskola szlovák nyelvű zsákfalu nemzetiségi iskolája, a megyeszékhely 

közelében. A nagyszülők nemzedéke alig, a szülőké törve beszéli a magyar 

nyelvet. A gyerekek „tükörfordításban” gyötrik a szépséges magyar nyelvet, - 

a címadó mondat is az egyik kislány szájából hangzott el… Nem baj! A tanu-

lói létszám szerény: 96 fő 1-8 osztályig. A tantestület: 5 fő - 2 tanító, s 3 ta-

nár, - mindhármuk egyik szakja magyar. Ez különös tantárgyfelosztást gene-

rál. Nem baj! Részben osztott osztályok működnek 1971-ben, egyikünk, a 

párom, aki tanító, kapja a 2-4.osztályt. No, de mi lesz velem? A másik két 

(magyaros) kolléga egy generációval idősebb, férfi, helybeli. Behozhatatlan 

előnynek látszik első pillanatban. Az igazgató megtartja magának a testneve-

lést, és a fele magyart, - neki kevesebb órája kell, hogy legyen, - a másik kol-

léga, aki szlovák anyanyelvű, megkapja a magyar másik felét, az éneket, föld-

rajzot, biológiát és az összes szlovákot. Nekem marad az orosz, a matematika, 

fizika, kémia. Nem baj! Általános iskolai szinten csak elboldogulok majd! 

Milyen jó, hogy erős gimnáziumban végeztem! Külön kihívás a részben osz-

tott órákra készülni, s azt „levezényelni”! Ebbe a differenciált foglalkoztatás-

ba hamar belejöttem. 

Beköltözünk életünk első önálló lakásába, a katolikus templom tövébe, az 

iskolai szárnyhoz ragasztott épületbe. Amúgy a falu bájos képet mutat, „üdü-

lőfalura” hajaz, a Fő u. – de csak ez az egy utca volt,  - egyik oldaláról a 

másik oldalára kanyargó patakkal. Házak mind a hegyek tövében. A lakás? 

Két parkettás szoba, a két szoba között sárga cserépkályha. A konyha szürke 

mozaikborítású, - mint az SZTK-ban, hatalmas. Egyik sarkában szenes 

falusi Salgó tűzhely. Kamra, polcokkal. Világos előszoba, erős parketta-

borítású bejárati ajtóval. Az udvaron, az iskolai szeneskamra mellett egy suf-

ni, - majd a mi tüzelőnknek. A tanulói wc-k sorában egy kulcsos fülke az 

udvar félreeső helyén, - ez a szolgálati lakás tartozéka . Közös tető,mindössze 

deszkapalánk választja el a fülkéket. Nem baj! Ami nincs: folyóvíz, sőt! ivó-

víz, fürdőszoba... Az iskola udvaron van egy bővizű kerekes kút, de figyel-

meztetnek rá, hogy csak mosásra,mosogatásra, viráglocsolásra jó, - főzni, inni 

az utca másik oldalán, egy magánház kútjából hozzunk, - az bevizsgált, iható 

víz. A háztulajdonos szívesen ad, minél többet használnak el belőle, annál 

jobban frissül a vízkészlet,- mondja ezt, törve a magyart. Ez viszont nem ke-

rekes kút. Egyszerű kútgyűrű, mellette egy hosszú karó, a karó végén szigony 

(vasmacska). Ezt bele kell akasztani az üres vödör fülébe, ügyesen egyensú-

lyozva, hogy le ne akadjon, leengedni, megmeríteni, s visszahúzni. No, ezt én 

sosem mertem megpróbálni. Szerencsére volt férfi a háznál! Iskolai időben, 

szünetben a 7-8-os fiúk versengtek a szívességért, hogy vizet hozzanak. Nyá-

ron kevésbé volt megoldott… Nem baj! 
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Minden tanácsot, tapasztalatot szívesen fogadtunk. Másképp elakadt volna 

a mindennapi rutin. - Csak 10 mázsa szenet rendeljetek, van itt a hegyoldal-

ban (Bükk) elég konárió (száraz gally). A szén csak arra kell, hogy ha több 

napos eső miatt nehéz lenne megmászni a Potrebát, - a rézsű neve, ami a kö-

zelben van, - akkor is tudjatok tüzelni… - adja a tanácsot a szlovákos kollé-

gám, majd kihirdeti, hogy délután jöjjenek vissza a nagyok, mert a mi fás-

kamránkba fognak közösen rőzsét gyűjteni. Így is lett. Ez „költségtakarékos” 

megoldás volt, s az erdő aljnövényzete is tisztult. A közeli öreg nénitől, - aki 

télen-nyáron gumicsizmában járt, - tejet is hordtunk, azaz ő hozta a helyünk-

be, ha megfejt. – Tanulják meg, - mondta,- helybeli ember sohasem jön le a 

hegyről üres kézzel! Amit az erdő ad, azt meg kell látni, el kell fogadni… 

Hogy mit? Tüzelőt, gombát, sóskát, vad gyümölcsöt, gyógynövényt…(Az 

orosz szakot akkor kezdtem levelezőn tanulni,- ez mégis nagy segítségemre 

volt a beszélgetésekben. Néha mentem konzultációra, esténként tanultam a 

vizsgákra, írtam a beadandó dolgozatokat.) Ezt a „hegyi alaptörvényt” nem 

könnyű volt átvenni, mert akárhányszor találkoztunk valakivel, akinél egy 

kosár gomba vagy egy vödör szeder/málna (tetszés szerint behelyettesíthető 

erdei termék) volt, s naivan érdeklődtünk, hogy merre lehet ilyet találni? 

Nagyvonalúan felemelte a jobb/bal karját, s irányba mutatva, a kedvünkért 

magyarul válaszolt: - Itt ni van, erre, a hegyódalba! Egyszer mi is szerencsé-

sek voltunk, egy sétánk alkalmából az egyik kis erdei csermelyen keresztbe 

dőlt tölgyfán „májgombát” leltünk. Elővigyázatosságból a helyi kolléga meg-

nézte, s csodálkozott a jó zsákmányon. Érdeklődésére mi is „elővettük” a 

bölcsességet, s útbaigazításul mondtuk, hogy itt, a Bányabükkben találtuk, 

ami egy fél erdőkerületnyi terület volt… 

Megkezdődött a mindennapi életünk. Egymást váltottuk a férjemmel: ha ő 

délelőttös volt, én délutános, vagy fordítva. Napközi, óvoda nem volt. Zsong-

lőrködni kellett az idővel: napi rutin a bevásárlás, (vagy a „népboltban”, vagy 

az Abc-ben), a tűzrakás, s ebédfőzés. Heti a nagyobb takarítás, a mosás elő-

ször kézzel, majd fél év múlva tárcsás mosógéppel, teregetés az iskolaudva-

ron, a két focikapu között kihúzott kötélen… (Testnevelés órás napon nincs 

mosás!) A szünetekben a gyerekek, a buszmegálló közelsége miatt az utasok 

„gyönyörködtek” a száradó ruhákban. A buszmegálló az iskola előtt volt, 

mert szemben épp a tanácsháza épületének ablakai ásítoztak. (S mit tesz Isten, 

a tanácselnök heti valahány órában az iskolaigazgató volt.) Egyetlen alkalma-

zott vitte az „ügyeket”, egy tanácstitkár, - Klárika, - városiként ő nem tudott 

szlovákul, s így nem ment könnyen az ügyfélfogadás. Ő bevezette, hogy a 

hivatalos nyelv a tanácsházán a magyar volt. (A szlovákos kollégám néha 

tolmácsolt, vagy az a néhány középiskolás, aki bejárt a megyeszékhelyre ta-

nulni, s már a köznyelvet megközelítőleg jól beszélte…) 
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A lakásunk berendezése enyhén szólva is hiányos volt. Az egyik szobát 

sikerült bebútorozni, a másikat „szellősebben,” no a konyhában erősen „ek-

lektikus” stílus uralkodott: a családban ha volt ép, de fölösleges bútor, az a 

miénk lett. Asztalunk a tanáriból kiselejtezett, nagy iskolai asztal lett, polccal 

az alján. Ott lent tároltuk a mosogató vájdlingot, a mosdótálat. 4 székünkből 

2-2 egyforma. Nagy barna ruhásszekrény trónolt az egyik falnál, -

konyhaszekrény híján. Mellette az ablak alatt ócska heverő kínálta magát. 

Lázasan kezdtünk pénzt gyűjteni, hogy a legszükségesebb háztartási gépeket 

és a legolcsóbb konyhabútort beszerezzük. A kamra polcai is üresen várakoz-

tak 1-1 üveg savanyúságra, befőttre, amit a családtól kaptunk néha. Egy sza-

kajtóban tartottuk az otthonról, kertből hozott pár fej hagymát, 1-2 kg krump-

lit. Egy fél év múlva boldog tulajdonosai lettünk egy zöld konyhabútornak, 

egy kis hűtőszekrénynek, egy tárcsás mosógépnek, (Hajdú) és egy centrifugá-

nak. (Vasalót kaptunk nászajándékba, s egy Rakéta porszívót is.) Míg nem 

volt hűtőnk, külön kreativitást igényelt az ételkészítés, a maradék tárolása. 

Nem baj! Heti egyszer is nehéz volt bejutni a városba, egyrészt az iskolai 

elfoglaltságok és a korszerűtlen háztartás miatt sok időt elvevő teendők miatt, 

másrészt a buszjárat sem volt túl sűrű, s az oda-visszaút felölelt egy fél napot. 

Főleg a bejáró középiskolás diákok, a közeli vasgyár műszakkezdése - végzé-

se szabályozta a menetrend kialakítását. Friss húst, friss zöldséget helyben 

nem tartottak a boltban, csak az átlagos falusi konyhában igénybevett alapve-

tő élelmiszerekkel találkozhattunk a polcokon. Az Abc már „modernebb” 

volt: ott volt egy hűtő, amiben a tejtermékek elfértek, s némi szalámi-

kolbászféle. Egyszer meglátogatott az anyósom-apósom. Ebédet kellett készí-

tenem, de idő híján csak a helybeli beszerzési forrásra támaszkodhattam. Az 

Abc volt minden reményem, de csalódtam. Az ebéddel „nagyon kivágtam a 

rezet”: üveges zöldborsóból borsólevest és borsófőzeléket készítettem, s le-

csókolbászt sütöttem rá. Sokáig humorizáltunk a két fogáson, el is neveztük 

„ebédkosztümnek.” Nem baj! Amikor a fűtési szezon megkezdődött, begyúj-

tottunk a megkímélt, szép cserépkályhába. (Az előttünk lakó kolléga nem 

használta, olajkályhával fűtött.) A baj akkor kezdődött, amikor az igazi hide-

gek beköszöntöttek! Nyilván jó nagy tüzet akartunk rakni. A lakásban furcsa, 

kesernyés szag kezdett terjengeni, kb. olyan, mint a faszén-égető boksák kör-

nyékén. Türelmesek voltunk, de nehéz volt állni ezt a szagot, a konyhai ócska 

heverőn aludtunk inkább. Tettünk több próbát. „A helyzet fokozódott.” Kihív-

tunk a városból egy kályhást. Ő hosszasan vizsgálódott, majd fejcsóválva 

közölte a nem mindennapi tényállást: ez egy plafonig érő kályha, s a valami-

kori kályhaépítő beleépítette (!) a kályhába az egyik gerendát, ami a plafonon 

fut, s a nagyobb tüzelések idején az szenesedik, - s távlatosan életveszélyes! 

Elképedtünk azon, hogy le kell bontani a lakás legszebb ékességét, a cserép-
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kályhát, pont karácsony előtti hetekben. Elképzelhető a bontás következtében 

keletkezett por, hamu, korom, szurok… Vettünk mi is egy olajkályhát, 

Minicalor márkájút. A gázolajat a Volán-buszon a városból hoztuk, - bebur-

kolva, - a sofőr ilyenkor „félrenézett,” mert robbanásveszélyes csomagot szál-

lítottunk. Nem volt más választásunk, mert csak egy kerékpár képezte a „jár-

műparkunkat”. Szűkebb-tágabb családunkban nem volt gépkocsi tulajdonos. 

Nem baj! Egy hétre való fűtőolaj kb.20 liter volt. A begyűjtött tüzelő és vásá-

rolt szén a tűzhelyben végezte. A gázolaj heti vásárlása azonban újabb kiadás 

volt a családi kasszából… 

Hatalmas lelkesedéssel vetettük be magunkat az iskolai munkába. A 3 idő-

sebb kolléga elnéző mosollyal nyugtázta, hogy minden szabadidőnket a gye-

rekekkel töltjük, - s ezért nem is fizetnek. A szülők nagyon örültek minden 

hasznos elfoglaltságnak, hiszen nem volt napközi, ők dolgoztak a vasgyárban, 

az erdészetben, a kőbányában. Napközben csak a nagyszülők, dédszülők 

gondjaira tudták bízni a nebulókat. A gyerekek is örömest vettek részt minden 

közösségi megmozdulásban. Ez az élmény „szárnyakat adott” nekünk. Már az 

első évben csináltunk „tornavizsgát”, 60 gyerekkel dolgoztunk. A fiúk zenére 

botgyakorlatot, a lányok szalaggyakorlatot végeztek. Aki élt és mozgott a 

faluban, az mind ott volt azon a szombaton az iskolaudvaron, - a „mamics-

kák” ilyet még sosem láttak. Több akadályversenyt szerveztünk, lombsátort 

fabrikáltunk, s „táboroztunk” kora reggeltől késő estig valahol az erdő mé-

lyén. Évente 1 színdarabot tanítottunk be a felsősökkel. (Makrancos király-

lány, A Szépség és a Bölcsesség meséje, A varázsital stb…) A díszleteket 

magunk barkácsoltuk, a gyerekek segítségével. Nem baj! A jelmezek csak 

jelzésértékű ruhák voltak, de ez semmit sem rontott az összteljesítményen és 

az összhatáson . Emlékezetes dolog volt, amikor az egyik nagypapa „abron-

csot” font fűzfavesszőből az unokája hosszú, udvarhölgy-ruhája alá, hogy 

szépen álljon. A vasgyárban üzemvezetői patronálással készültek az ajtónál-

lók (tompa hegyű), de „hiteles” fémlándzsái. A próba két okból is bonyolult 

folyamat volt: az egyik ok: nagy küzdelem folyt a magyar nyelvvel, az into-

nációval, néhány archaikus szóval, a párbeszéddel. Másik ok: a hely, ahol 

próbálhattunk problémás volt: míg a „kicsik” tanultak, nem volt üres terem. 

(Az egész iskola mindössze 2 tanteremből, egy pici tanáriból, és egy folyosó-

ból állt. A folyosón szekrényekben tároltuk a minimális szemléltetőeszközö-

ket, amik voltak.) A tanácsháza egy L alakú épület volt. Az L rövidebb szára 

nézett a patakra, - ez volt a hivatal. Az L hosszabb szára az utca felé nyúlt. Itt 

egy „kultúrterem” várta volna, hogy hasznosítsák, jobban, mint ahogy akkori-

ban történt. Ebben a helyiségben, ami egy nagyobb tanterem méretű volt, két 

szűkecske öltöző (fiú-lány) és egy színpad is létesült annak idején. A nagyte-

rem (?) két oldalán könyves szekrények álltak, - heti 2 órában itt működött a 
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könyvtár. Szerintem ki is találják talán, ki volt a könyvtáros? Igen, az iskola 

igazgatója. Ő volt a kulturális „előadó” is . Heti egy alkalommal - mivel 

nem volt saját körzeti orvos, - a városból kijárt egy orvos + asszisztens né-

hány órában, ő is itt rendelt. (Egy szekrényben tárolta a leges-

legszükségesebbeket.) Vele szinkronban volt a védőnői tanácsadás a kisma-

máknak, a másik öltözőben. Ha letelt a munkaidő, beültek az orvos autójába, 

s illa berek, nádak, erek… ott sem voltak. Valós tény, viszont, hogy nem volt 

sem járvány, sem betegeskedő gyerek. Megfázás miatt mulasztottak időnként 

néhány napot. (Igaz, az idősebbek ismertek minden gyógynövényt, éltek is 

vele.) Ebből azt lehet látni, hogy az intézményt heti 2 nap vették igénybe. 

Viszont a takarékosság okán csak ekkor fűtötték be, s a takarítónő is csak 

ezeken a napokon tett rendet. Végül, a próbák „finisében”, amikor a színpadi 

mozgást kellett már beállítani, megengedte az igazgató = tanácselnök = kultu-

rális előadó,  hogy kinyissák nekünk a „Kultúrt”, - de a tüzelőt a gyerekek 

hozták a hegyről, s nagy kegy volt, hogy a takarító néni előre befűtött. Ezek a 

nehezítő körülmények csak jobb közösséggé kovácsolták a színjátszókat. 

Minden előadásunknak emlékezetesen nagy sikere volt. „Vérszemet kapva” 

utána itt rendeztük meg az évi farsangi bált is, a színpadon büszkén sétáltak 

végig a maszkos leánykák és legénykék. A büfében kapható sütit az anyukák 

sütötték, s jótékonysági adományként erdei málna- és szederszörppel kínálták. 

A tanítási napok is másak voltak itt, mint minden későbbi állomáshelyün-

kön, nagyobb iskolákban. Szünetekben a lányok sétálgattak, a fiúk szaladgál-

tak, sem baleset, sem kirívó fegyelmezetlenség nem volt. Apró vitatkozások a 

kamaszkor fontos kérdéseiről. (Egy ilyen vita során hangzott el ez a „gyöngy-

szem”: - Mit te gondolsz, ki vagyogálsz?!) Úgy belejöttem a reáltan tárgyak 

oktatásába, hogy még kísérleteket is csináltam az órákon!  A matematikát is 

elég szemléletesen sikerült átadni, erre bizonyíték volt egy 20 éves osztályta-

lálkozón a mérnökké vált tanítvány dicsérete, aki szerint a logikus egyenlet-

levezetés, amit tőlem tanult, hozta meg a kedvét a reáliák iránt… 

Örök harcban álltunk az idővel: azt, hogy egy műsorpróba meddig tart, - 

nem lehet kiszámítani, különösen egy kezdőnek. Így az élet „nagy tanítómes-

ter”, megtanultam „meglepetés-ebédet” készíteni. A beáztatott babot és kol-

bászt odatettem főni reggel, minden szünetben jól megraktam a tüzet, s mire 

eljött az uzsonnaszünet, ami 15 perces volt, délelőtt 11 óra táján, megfőtt a 

bab, megpuhult a kolbász. A szünet alatt be is habartam, vagy berántottam… 

Vagy este megpirítottam a káposztát, s a nagyszünetben kifőztem a tésztát 

hozzá. Így a délutáni programokra több idő jutott. (Egyébként Horváth Ilona 

szakácskönyve volt a támaszom, ha valahol „elakadtam”.) Ha a lányok ked-

vembe akartak járni, ilyen alkalmakkor nem egyszer megesett, hogy mire 

mentem be a következő órámra, valaki lemosta a lépcsőnket, vagy meglocsolta 
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a virágokat az ablakokban. Hiába „nyomoztam”, sosem árulták el, ki volt.  

Ez volt a pozitív érzelmi töltetű csínytevés!  

Nem vetett fel minket a pénz, különösen, hogy mindig valamire kellett 

gyűjteni. Pl.: televízióra. Amíg ez nem képezte a „vagyonunkat”, addig néha-

néha az egyik tanteremben lévő „kincstári” Kékes tv-t néztük esténként, - de 

ez szívesség volt: a takarító néninek este vissza kellett jönni, bezárni az iskola 

épületét. Ezt az egyszerű feladatot nem vállalhattuk magunkra tőle, mert ő 

másnap korán reggel jött nyitni és befűteni. Nagyokat sétáltunk a hegyen. 

Nagyon szép természeti környezet vett körül bennünket. Az iskolaudvar szé-

lén állt egy öreg, szemlélődő diófa. Ágai mélyen benyúltak majdnem az abla-

kunkig. Itt gyakran mókus tanyázott, - nyilván diót keresett. A nyári viharok 

hatalmasak, félelmetesek voltak. A szél recsegtette a nagyobb fákat. Zúgott az 

erdő a fejünk felett. Egyszer akkora nyári eső zúdult ránk, hogy a szomszéd 

néni patakban úszkáló kiskacsáit anyjostól lesodorta a kőbányába. „Potocska? 

Bisztra vogyicska!” – jegyezték meg a helyiek. (Gyors vizű patak…) 

A gyerekekkel csináltunk honvédelmi napot, - még a lányok is jól lőttek 

légpuskával. „Bennük van a rapsic-vér”! - tréfálkozott a helyi születésű kollé-

gám, aki maga is nagy vadász volt. Egy egész napos túra nekem azért volt 

emlékezetes, mert ez a vadász kolléga jelezte, hogy vendégül akarja látni az 5 

fős tantestületet, s hozott egy egész rúd vaddisznó-szalámit, ami majdnem egy 

méter hosszú volt, s elég vastag, s „csemegének” egy guriga sajtot. Akkor 

kóstoltunk először ilyen ínyencséget, s merengtünk azon, hogy milyen „gaz-

dag” ez a tanár-kollégánk, ha elő tud rukkolni ilyesmivel… 

Volt egy év, amikor előírta egy rendelet, hogy elsősegély oktatást kell tar-

tani az iskolákban. Szakkör formájában valósítottuk meg. Ezt is „megtisztel-

tetésnek” vettem, különösen azért, mert heti 1 túlórát elszámoltak érte. Ami-

kor rendelt az orvos, „kunyeráltunk” tőle némi kötszert, hogy legyen mivel 

gyakorolnunk, mert semmi jegyzetet, szemléltető eszközt nem kaptunk, - csak 

az „előírást”, hogy meg kell csinálni. Nem baj! A faluban egyetlen vonalas 

telefon működött, a tanácsházán, meg egy tantusszal üzemelő fülke állt az 

Abc előtt, a falu távolabbi végén. Azért, hogy minden gyerek megtanulja, 

hogyan kell telefonálni a mentőknek, egy szakkör idejére a hivatalból kölcsön 

kértem a telefonkészüléket. Kihúztuk a dugóból, s bevittük az elsősegély ok-

tatásra. Ekkora technikai csodát kézbe venni valóságos jutalom volt a szakkö-

ri tagoknak! Ha a NASA valamilyen műszerét adta volna kezükbe egy kutató, 

annak sem lett volna nagyobb becse. Mindenkivel eljátszottuk a teljes folya-

matot: felveszi a kagylót, tárcsáz, vár, majd bemutatkozik, s elmondja a szük-

séges információkat. Fülig ért a szájuk örömükben!  Ehhez a telefonos tör-

ténethez tartozik még egy másik is. A falu végén, az Abc szomszédságában 

volt az egyetlen üzemelő kocsma. (Sosem láttuk belülről.) Egy éjszaka  
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nagyon erősen verte ököllel valaki a bejárati ajtónkat, még szerencse, hogy 

erős volt. Közel éjfél volt már. Fürdőköpenyt kaptunk magunkra, s szaladtunk 

megnézni, ki az, mi az? „Tűz van-é vagy árvíz, vagy víják a várat?” - Arany 

János Toldija jutott az eszünkbe. Az ajtót kinyitva egy véres fejű, zavaros 

tekintetű, erőteljes testalkatú férfi állt ott. „Jozef L. vagyok, - mondta magya-

rul, majd átváltott szlovákra, - a kocsmában vita közben verekedés tört ki, s 

neki betörték a fejét, s talán szúrt seb is van a karján.” Kérte, hívjunk mentőt. 

Miután felvilágosítottuk, hogy nekünk nincs telefonunk, rájött, hogy az csak a 

velünk szembeni hivatal irodájában van. Ilyen állapotban persze nem hagy-

hattuk ellátatlanul, s mivel tudtuk, hogy a takarító néninek van kulcsa a hiva-

talhoz, őt vertük fel álmából, s a hivatali telefonon hívtunk mentőt. 

Egyszer beszámolót kellett tartanom a tanácsülésen az ifjúsági közösségi 

munkáról. Ez érdekesen alakult. Szépen felkészültem, - hiszen az igazgatóm 

(a tanácselnök) is hallotta, s így alkothatott képet a szabadidős tevékenység-

ről. Tudtam, hogy a két vezetőn kívül senki nem beszéli jól a magyart. Ami-

kor rám került a sor, (utolsónak), ékesszólóan ecseteltem, hogy eddig mit, 

mikor szerveztünk. Az előterjesztés végén nagy csend. A titkár felteszi a kér-

dést: - Szeretne-e valaki kérdést intézni az előbb hallottakkal kapcsolatban? 

Egy kis csönd után egy kéz a levegőben: - Én csak azt akarom kérdezni, az 

idén mikor hajt ki először a csorda??  Ennyi. Sikerült megőrizni a komoly-

ságunkat. A kétnyelvűség ecsetelésére a helyi kollégám vigasztalásul elmesélt 

egy szájhagyomány útján megőrzött anekdotát. Íme: 

1949-ben a nemzetiségi falvakból küldöttségek mentek a fővárosba, meg-

egyezést aláírni a nyelvhasználatról, a szlovák családnevek megtartásáról. Ez 

nagyhorderejű esemény volt, - ezért az adott napon, amikor a budapesti vo-

natról gyalog hazafelé tartott a delegáció, sokan eléjük mentek a falu végére. 

Izgatottan érdeklődtek, mi történt, mi lett a határozat? A küldöttség vezetőjé-

nek válasza: - Nem tudjuk, de nem engedtünk!  

Ezek a gyerekek az életüket meghatározó körülmények miatt nem féltek a 

munkától. A fiúk mindegyike ellátta az állatokat otthon, ha kellett, tüzet ra-

kott, fát vágott, vizet hozott, gallyat gyűjtött. A lányok valamennyien el tud-

tak készíteni valami egyszerű ennivalót, takarítottak, bevásároltak. Így a 

„munkára nevelés” megvalósítását az élet vállalta magára. Sohasem húzódoz-

tak, ha az iskola körül valami teendő akadt. (Hóseprés). A második tanévünk-

ben, amikor már kicsit „megmelegedtünk” a helyen, kitaláltuk, hogy a szolgá-

lati lakás végében lévő elhanyagolt istállóból létesítsünk klubszobát. Nem 

volt ez nagy helyiség, kb. 3x4 m, ajtaja az udvarra nyilt. Először az anyagia-

kat kellett gyűjtögetni. Több fordulós hulladékgyűjtés ellenértéke volt a kez-

dőtőke. Belépődíjas ifjúsági táncest (ma disco) még tett hozzá egy kicsit. 

Főleg fizikai munkából állt a segítség. Az önkormányzat (tanácselnök-
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igazgatónk engedélyével) az újravakoláshoz és meszeléshez a kellékeket 

megvette, s a kőműves és szobafestő apukák szabadidejükben megcsinálták. 

Egy év alatt ennyire haladtunk. A másik évben a fához értő szülők a padláson 

lévő leselejtezett bútorokból már annyit felújítottak, hogy legyen benne pár 

szék és asztal. Ajándékba kaptunk egy régi vaskályhát. Tehát már télen is 

használható volt. Megható igyekezettel a lányok dekoráltak. Összeadtak 

pénzt, s ebből lett a függöny. A falon otthonról hozott népi tányérok színes 

virágai mosolyogtak ránk. (Nem éppen ifjúsági stílusú dekoráció volt, de 

otthonos.) Végül a következő hulladékgyűjtésből sikerült beszerezni négy 

leértékelt, egy tömbből kivágott habszivacs fotelt. Azért volt nagyon olcsó, 

mert mind a 4 más-más színű volt. Nem baj! Ezután szereppróba, szakkör itt 

folyt. Otthonosabb volt, mint a tanári szoba. Szerettük, - ők is! 

Egy forró kánikulai napon kigyulladt a templom fölötti hegyoldalon az er-

dő. Nagy füstgomolyagok bodorodtak a völgyben fekvő falu fölött. A helyiek 

szeretik, tisztelik az erdőt, - éltető elemük. Félreverték a harangot, szaladt 

mindenki a tűzfészek felé. Kapát, szigonyt, villát vittek az itthon lévő idős 

férfiak, - a munkaképesek a városban dolgoztak. A diákokkal, főleg az erős 

nagy fiúkkal csatárláncot alkotva adogattuk fel a hegyoldalon az iskolai kút 

vizét vödrökben. Szó szerint meleg helyzet volt! Sikerült megfékezni a tüzet. 

A kiérkező tűzoltók befejezték a patakból felszivattyúzott vízzel az oltást. 

Élt a faluban egy nehéz sorsú néni: Teri néni. A férje régen meghalt, a lá-

nya disszidált Ausztráliába, a fia motorbaleset áldozata lett. Ő mindezek fo-

lyományaként szívbetegséget kapott. Az orvos sürgősen beutalta a balatonfü-

redi szívkórházba. Nem akart elutazni, mert 3 hétre nem akarta magára hagy-

ni a kutyáját, cicáját, tyúkjait. Ezt egyszer elmesélte a buszon. Akkor a jószí-

vű, minden nemes dologra fogékony osztályommal megszerveztem a Teri 

néni majorságának ellátását. Napi lebontásban beosztottuk, ki melyik nap 

felel a baromfiakért, kutyáért, macskáért. Teri néni elment a szanatóriumba. A 

gyerekek nagy élvezettel végezték ez a „nemes tettnek” számító megbízást, 

ami napi 2 alkalommal sem volt több 2x félóránál.  

Mire visszajött, előtte való nap a fiúk ágseprűvel végigsöpörték az udva-

rát, kitakarították a tyúkólat. A tojásokat is begyűjtötték neki, egy szakajtó-

ban. Mondanom sem kell, mennyire hálálkodott, ezért a „jótettért”, - pedig ő 

is jót tett: lehetőséget teremtett a gyerekek önzetlenné válására, kialakulhatott 

a „jobb adni, mint kapni” alapelv megtapasztalása. 

A város közelsége néha hasznos dolgot eredményezett. A vasgyár hűséges 

fizikai munkásai ebből a faluból is szaporodtak. Az üzemi kultúrfelelős egy-

szer megkereste az iskolát, hogy a téli hónapokban, úgy november 1-től már-

cius végéig heti egyszer keskenyvásznú filmeket vetítenének az iskola tan-

termében. Előtte azonban ismeretterjesztő előadásokat kellene tartani, 30 perc 
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időtartamban, hasznos témában, s ezért alkalmanként 150 Ft tiszteletdíjat 

fizetnek. (Viszonyításul: 40 Ft volt 1 kg sertéscomb ára, s 4 Ft volt 1 liter tej.) 

Elvállaltuk. Egyiket a férjem tartotta, a másikat én. Változatos témákat ve-

tettünk fel: sporttörténet, helyes táplálkozás, történelmi évfordulók, nevelési 

elvek és módok, stb… Nagyon örültünk a kis „vadpénznek”, amit így szerez-

tünk. Ebből vásároltuk a most is meglévő könyveink legértékesebb darabjait.  

Epilógus: 4 mozgalmas, tartalmas tanévet töltöttünk itt, teljes önállóság-

ban. Sokat tanultunk a mindennapi élet nevű tantárgyból. Kaptunk sok-sok 

ragaszkodást, pozitív visszajelzést. Számtalan órát, napot áldoztunk ezért a 

közösségért. Megérte. Még most hoz nekem olyan karácsonyi, húsvéti lapot a 

posta, amelyiknek a feladója az 1975-ös osztályom egyik tanulója. Ő maga is 

3 unokás nagymama már, hiszen 56 éves. „Drága Tanárnő!” - kezdi az üdvöz-

letet, - s tovább kicsit homályos szemmel olvasom az aláírásig: „… egykori 

tanítványa: Rózsa.” 

(Innen a szülőfaluba kerültünk, ahol a „demográfiai ugrás” miatt új iskola 

épült, s megkerestek minden szülőföldről eltávozott tanerőt a leendő tantestü-

letbe. Ez már egy másik történet, - mert nulláról indítani egy iskolát, nem volt 

egy átlagos szakmai kihívás!) 

 

Ezek az emlékek a billentyűzet alá kívánkoztak, - engedtem nekik, s most 

útjukra bocsájtottam őket: legyenek a közemlékezet részei. 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona  

 

 

 

Hétvégi ebéd 

 

Egyik hétvégén, amikor szokás szerint az egész család nálunk ebédelt, épp 

beszélgettünk arról, hogy a héten kivel, mi történt, mikor egyszer csak édes-

anyám szóba hozta a „régi szép idők” emlékeit. Mostanában már gyakrabban 

eszébe jutnak a múlt emlékei, mint a mindennapok dolgai, de ez így van rend-

jén. Mindig szerettem történeteit hallgatni és most is, Édesanyámra már csak 

én figyeltem, mikor is elkezdett a II. világháború idejéből mesélni pár apró 

történetet. Mivel ezeket még nem hallottam, gyorsan jegyzetelgetni kezdtem, 

hogy később írásba tudjam foglalni. Az első története a háború előtti napokról 

szólt, mikor nagyapjánál Bánrévén laktak, ahol minden nap segítenie kellett a 

10 éves nagylánynak a ház körül. Így mesélt róla: 
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Disznóságok a fák alatt 

A ház udvarán volt egy hatalmas nagy disznóól és karám, ahol az állatokat 

nevelték. Ezek etetése is az én feladatom volt. Ilyenkor mindig azon imádkoz-

tam, hogy eljöhetne már az a csodás idő, amikor a disznókat levágják, mert 

bizony nehéz volt a moslékos vödör. No, el is jött az ősz, és nagyapámék 

levágták az összes disznójukat, majd szépen felfüstölték a szalonnát és a húst, 

kisütötték a zsírt, amit bödönökbe raktak, és ástak neki egy nagy gödröt (mi-

vel akkoriban nem volt még hűtő) és szépen elvermeltek bele mindent. Igen 

ám, de jött a hír, hogy közeledik Bánrévére is a front, így a gödröt ledeszkáz-

ták és arra nagyapámék rápakoltak egy halom ölfát, jó magasan. Úgy gondol-

ták, hátha nem veszik így észre a gödröt és megmarad télire az elvermelt 

disznócska. Hanem mikor közeledett a front és megjelentek a katonák, bizony 

kiszúrták, hogy az udvaruk mellett milyen nagy ölfarakás van és mindjárt ki 

is nevezték azt a területet konyhának. A gulyáságyút, amiben a katonák szá-

mára főzték az ételeket oda szállították hát a halom mellé. Nem volt idő haso-

gatni a fát, viszont folyamatosan fűtötték a gulyáságyút, így ahogy az égett, 

úgy nyomták befelé a méteres fákat. Viccesen nézett ki, mert amíg nagy volt 

a fa, az kilógott a gulyáságyú ajtaján, mintha egy nagy szájból egy hatalmas 

cigaretta csüngött volna ki. Minden nap mikor nagyapám ezt látta, mindig 

elmormolt egy imát: „Jaj Istenem csak el ne fogyjon, és meg ne találják a mi 

kis disznócskánkat.” Több héten keresztül állomásoztak nálunk a katonák és 

nagyapa már nagyon nyugtalan volt, mivel a deszka felett már csak egyetlen 

sor ölfa feküdt, mikor is jött a parancs, hogy másnap tovább kell menniük, 

mert elvezényelték őket észak felé. Bizony nem csak nagyapa szívéről esett le 

nagy kő, hanem az egész családéról is, mert ha még egy napig maradnak a 

katonák, akkor biztos rátaláltak volna az elrejtett disznóságokra és elrekvirál-

ták volna azt maguknak és akkor nem maradt volna a család számára semmi a 

téli időkre. Mikor végül elmentek, nagyapa térdre rogyott a falon függő kis 

kereszt előtt és lehajtott fejjel ennyit mondott: „Drága Uram! Köszönöm, 

hogy meghallgattad kérésem és időben elvonultak a katonák.” Másnap a 

templom oltárára egy nagy csokor mezei virágot vitt hálája jeléül. – majd 

hozzátette: Ez akkor nekem nagy bizonyítéka volt Isten hatalmára, és egész 

életemre megjegyeztem: Kérj, s adatik. – Kis szünet tartva eltöprengett azon, 

milyen is volt annak idején az akkori fiatal lányok élete. Majd hirtelen felkap-

ta fejét, s nem törődve azzal figyeli e valaki, újra megszólalt. A második tör-

ténete az akkor még serdülő nagynénikéjéről szólt: 
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Az ebéd 

Tudjátok annak idején, amikor még úgy 10 éves lehettem, Manci nagynéném 

és a levente lányok elhatározták, hogy elmennek Máléra (ma Serényfalva) a 

téglagyárba dolgozni vagy két hónapot és úgy tervezték, hogy a pénzből, amit 

keresnek, elmennek egy kicsit nyaralni. Abban az időben vidékre sok pesti 

gyereket szállásoltak el, hisz Pesten dúlt a háború és sokat harcoltak az utcá-

kon, s aki tehette és volt vidéki rokona, bizony odaküldte a gyermekét, mivel 

ezen a részen kevesebb lövöldözés volt akkoriban. No, hogy szavam ne felejt-

sem, el is mentek, fel is vették őket dolgozni, mikor is egyszer nem engedték 

már őket haza a gyárból, hanem üzentek, hogy hordjanak be mindenkinek 

ételt, mert a háború miatt a Máléi téglagyárat hadiüzemmé nyilvánították és 

aki épp ott dolgozott azt már haza sem engedik, nehogy megszökjenek. Ettől 

kezdve a pesti gyerekek és köztük én is, minden nap vittük az ételt a roko-

noknak. Egyik nap, mikor épp az ebédet vittük, - voltunk vagy tízen, tizenket-

ten, - halljuk ám, hogy zúgva közelít felénk egy bombázó gép. Első ijedsé-

günk után mindenki uzsgyi be a legközelebbi fa alá. Gyönyörűen hasra vág-

tuk magunkat, ahogy tanítottak minket és meglapultunk, hogy a gépből ne 

lássanak semmi mozgást, mert ha mozgást észleltek fentről, már is beindult a 

kereplő, a gyors lövések sorozata. Miután elzúgott felettünk a gép, s mindenki 

tápászkodott felfelé, akkor vettem észre, hogy bizony az ételhordómból kifor-

dult az étel, ami épp tészta volt. Gyerek voltam, okos is gyorsan a kezemmel 

a fűről visszakanalaztam a tésztát az edénybe mintha semmi nem történt vol-

na és siettünk a gyárba. Mindig meg kellett várni, míg megették az ételt, hát a 

sarokba kucorogva vártuk, hogy befejezzék az étkezést. Egyszer csak arra 

lettem figyelmes, hogy Manci nénikém miután megette a levest, és a tésztá-

hoz fogott, egyre csak fújjog, hogy milyen ez a tészta, mit tettek neki bele, 

mert ez ehetetlen. Majd így szólt hozzám: „Értem, hogy mákos tésztát hoztál, 

csak azt nem tudom, mitől van ilyen rossz íze, na meg mitől recseg a fogam 

alatt?” Bizony soha nem árultam el neki később sem, hogy én voltam a ludas, 

azzal, hogy kiborítottam az ételt, és csak vállvonogatva vártam, hogy mehes-

sek végre haza az üres edénnyel. Persze aztán csak befejezték ezt a nehéz 

munkát és végül ápolónőként dolgozott a háború alatt. Később Németország-

ból jött haza, úgy, hogy a pocakjában már benne volt az unokatestvérem. Hát 

akkor ilyen idők jártak. – fejezte be történetét, majd elgondolkodva folytatta: 

 

A jó barát 

Tudjátok régen a katonák egy-egy családnál voltak elszállásolva. Nagyapáék-

nál a háború alatt a tisztaszobában, egy orosz tiszt lakott. Nagyon rendes, 

Istenfélő volt a fiatalember. Lali öcsém nyolc éves volt akkor én meg tíz és 
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már nem is emlékszem arra, ő miért is volt nagyapáéknál, de ez a tiszt, attól a 

pillanattól fogva, ahogy meglátta öcsémet olyan kedves volt vele, hogy nagy 

barátsággal váltak el később egymástól. A tisztnek ugyan is otthon, egy ugyan 

ilyen idős fia volt és igen emlékeztette rá az öcsém. Az orosz katonáknak nem 

sok élelmük volt, de ez a tiszt mindig szerzett Lali öcsémnek valami nyalánk-

ságot, néha még csokit is. Szabadidejében sokat játszott vele és tanította oro-

szul beszélni. Volt, amikor ő vigyázott rá, amíg mi átmentünk Abafalvára a 

kint ragadt rokonokhoz, mert akkoriban újra ki lehetett menni minden ok-

mány nélkül a régi Magyar területekre. Persze a háború után a Trianoni sza-

bályok újra életbe léptek, de addigra már csak egy szomszéd öreg néni maradt 

a szlovák oldalon, mert ő mindig azt mondta: „Ő bizony itt nem hagyja más-

nak a házát.” - nem is láttuk őt már soha többet. – Újra elgondolkodott és még 

hozzátette:  

- Hogy folytassam, ez a tiszt igen jó ember volt az öcsémhez és a család-

hoz is, s mikor tovább kellett vonulniuk bizony sokáig szomorú volt a kis-

öcsém, bár megígérte neki a tiszt, hogy a háború után ha teheti, ellátogat 

hozzá és megkeresi újra a fiával együtt. Végül mi lett vele, nem tudtuk 

meg soha. Valószínű meghalt, mert semmi hír nem jött az óta sem felőle. – 

majd még hozzáfűzte: De odaát biztos találkoztak már. – Kicsit elmélázott, 

s elképzelte a boldog találkozást, majd vidámabban folytatta: Igazából ne-

künk nem sok dolgunk volt az orosz katonákkal. Egyszer, mikor Ózdon a 

régi állomáson laktunk, ( tizenkét család élt ott egy emeletes házban) meg-

jelentek az orosz katonák. Tudni kell, hogy annak idején az ott élő csalá-

doknak két- három gyerekük volt és mindig együtt jártunk mindenfelé, a 

legkisebbtől a legnagyobbig. No, amikor megjelentek mi kiálltunk a lép-

csőre és onnan kiabáltunk szüleinknek, hogy „Jaj, jönnek az oroszok! Jaj, 

jönnek az oroszok! Az orosz katonák parancsnoka persze felfigyelt a kia-

bálásra, de mikor meglátta, azt a sok gyereket, akik ácsingóztak a lépcsőn 

nagy kiabálva, csak legyintett egyet és tovább vezényelte csapatát. Mai 

eszemmel úgy gondolom, az oroszok sokkal emberségesebbek voltak, 

mint a németek. Szerették a gyerekeket, mert a sajátjaik jutottak az eszük-

be rólunk. A németek, azok mindig pattogtak velünk és előlük szüleink is 

mindig inkább elbújtattak minket. – Mire befejezte a szoba újra megtelt 

gyerekekkel és végül még mesélt nekik arról, hogy az ő nagynénjei tizen-

hat éves korukban miért épp varrógépet kaptak ajándékba, s a lányok an-

nak idején, milyen alsóneműt is hordtak és hogy végezték el abban a dol-

gukat, amit persze már a többiek is nevetve hallgattak. 

Fazekasné Szabján Erika 
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A zsebkendő 

 

Anyukám emlékdobozában ott lapul egy hímzett, fehér zsebkendő… Nem 

akármilyen zsebkendő az! Nemrégiben mesélte el a zsebkendő történetét… 

Azt hiszem, szerencsésnek mondhatom magam, hogy anyukám által belepil-

lanthattam abba a világba, ami ma már számunkra mesének tűnik. Ő 

Szenterzsébeten (Erdély egyik aprócska, Székelykeresztúrhoz közeli faluja) 

élte gyermekkora meghatározó éveit. Nekem sajnos még nem volt alkalmam 

eljutni oda, de mindig örömmel hallgatom, hogy anyukám, milyen lelkesedés-

sel eleveníti fel gyerekkori emlékeit, ottani barátait, osztálytársait. Szinte 

látom magam előtt, a régi iskolájának magas termeit és az udvaron labdázó 

osztálytársakat. 

Az előbb említett különleges zsebkendő a,,Zöldágazás”hoz kötődik. Ez 

egy május elsejéhez kötődő szokás, mely során a fiúk kinyilvánították a lá-

nyok iránti szimpátiájukat-legalábbis én ma így gondolom. Április utolsó 

délutánján a falu legényei összegyűltek, és az egyikük édesapja vagy nagyta-

tája szekérrel kivitte őket az erdőre, hogy mogyorófaágat gyűjtsenek. Csatto-

gott a fejsze, miután a legények eldöntötték, melyik lánynak mekkora ágat 

visznek. A nekik tetsző lánynak a legnagyobb ágat vitték, de úgy illett, hogy 

minden lányt megtisztelnek egy Zöldággal. Az ágakba a székely bicskájukkal 

belevésték a saját monogramjukat, majd éjjel odalopóztak a lányos házak 

kapuja elé és letették szerzeményüket. Hű, ha belegondolok, mekkora munka 

lehetett a fiúknak széthordani azt a sok faágat, az is igaz, hogy nem volt olyan 

sok leány a faluban. Bizony a leányoknak is hosszú éjszakájuk lehetett, hiszen 

egész éjjel lesték, hogy kinek a talpa alatt zörren a kavics, kinek a Zöldágától 

koppan az ablak… A lányoknak nem volt könnyű dolguk! A következő na-

pokban ki kellett találniuk, hogy kitől is van a Zöldág, és egy hímzett zseb-

kendővel kellett viszonozniuk a fiúk kedvességét. Anyukám azt is elmesélte, 

hogy több hónapon át figyelték, hogy a falu egyetlen kisboltjába, mikor érke-

zik hímzett zsebkendő. Szerencsésebb helyzetben voltak, azok, akiknek a 

szomszéd néni vagy az édesanyjuk kihímezte a zsebkendőt. A lányok szem-

ügyre vették nemcsak saját, hanem egymás ágait is, és reménykedtek, hogy 

ők kapták a legtöbbet és a legnagyobbat. Na meg az is sokat számított, ha a 

lánynak az általa kiszemelt fiú vitt-e Zöldágat. Több kérdés is felmerült ben-

nem a történet kapcsán, például az is, hogy anyukámnak vajon minden alka-

lommal sikerült-e kitalálnia, kitől is kapta a Zöldágat? Minden fiúnak sike-

rült-e zsebkendőt szerezni? Vajon attól a fiútól kapta-e a legnagyobb ágat, 

akitől ő szerette volna?  
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Érdekes volt ugyanezt a szokást végig hallgatni a nagymamám emlékei 

szerint, aki Betfalván cseperedett fel. Az ő gyermekkorában, azon a vidéken 

is ez a szokás járta, viszont ott,,Májusfa állítás”ként volt elterjedve és a legé-

nyek az ágakért cserébe nem számíthattak semmiféle jutalomra valamint nem 

is mogyorófa, hanem májusfaágat vittek.  

Az a bizonyos zsebkendő azért lapul ott az emlékdoboz alján, mert anyu-

kám és családja más vidékre költözött… Talán vannak vidékek, ahol él ez a 

kedves szokás, és talán nem is tudják az ott lakók, hogy mennyire szerencsé-

sek, hogy részesei lehetnek. 

Vajon lesz-e majd a mi felnőttkorunkban akár egy zsebkendőnek is mesél-

hető története?  

Feleki Hanna 

 

 

 

Egykor volt ebéd 

 

Talán ötéves fiúcska lehettem, amikor otthon kineveztek ebédhordónak. Jó 

régen volt. Én voltam a legkisebb a családban, másra még nem voltam jó, hát 

arra használtak, hogy aratáskor ebédet küldtek velem mindennap az apámnak. 

Akkor még jóformán egész nyáron arattak. Masina már volt, amivel csé-

peltek, de kaszálni az emberek kaszálták le a gabonát. Az asszonyok meg 

szedték utánuk a markot. 

Na, mondom, én hordtam az ebédet az apámnak, a lánytestvéreim is mind 

dolgoztak már, nagygazdáknál szolgáltak. Anyám főzött, egy körülbelül egyli-

teres kannikába tette a levest, a másik ételt meg aszerint, hogy mi volt az. Egy-

szer bablevest főzött, meg dedellét. Szilvalekvárral töltött mákos dedellét. Ná-

lunk így mondták: dedelle. Jaj, de szerettem! Amíg én megebédeltem, berakta 

apám levesét a kannikába, a dedellét egy kis tálba, be a szatyorba, aztán már 

mehettem is. A dél még azért odébb volt, de nagyon messzire kellett mennem, 

egész Tóvőgyre. Dombon föl, dombról le, forróság, por... Két patakon kellett 

átmennem. Az elsőnél meg se álltam, az mindjárt itt volt a falu végén, nem 

messze. De mire a másikhoz értem, az erdő alá, bizony már jó fáradt voltam, 

szomjas, melegem volt... Hát, leraktam a szatyort egy fa alá, én meg egy kicsit 

fölfrissítettem magam a patakban. Akkoriban még halak is voltak benne. Elbá-

multam őket egy darabig, de nem maradtam el soká. Ugrok a szatyorhoz, hogy 

fölkapom, hát nem csak az egyik fülét kaptam el?! A bableves mind kifolyt, 

talán ha három kanálra való maradt belőle. Na, most mit? Forduljak vissza, 

hogy anyám adjon másikat? Vagy mit csináljak? De apámhoz már sokkal  
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közelebb voltam, és azért anyámtól jobban féltem, mint apámtól. Abban biztos 

voltam, hogy anyám megverne, hát inkább továbbmentem, az aratók felé. 

Éppen ebédeltek mind, amikor odaértem a közelükbe. Apám már csak né-

zegetett, hol lehetek. Végre meglátott, elindult velem szembe, mindennap így 

csinálta, mindig elvette tőlem a szatyort, mert én addigra már nagyon húztam 

magam. Most is jött szembe velem, nagy büszkén mosolygott, hogy az ő fia 

már hozza neki az ebédjét, de én nem mertem rá se nézni. Látta, hogy valami 

baj van, a szám is görbén állt. Azt mondja: 

- Mi van, te gyerek, kiöntötted az ebídet? 

- Maga meg azt hunnan tudja? 

- Mintha csak rád vóna írva. 

- Kiömlött… a leves. De a dedelle, az megvan! 

- Nem baj, gyerek, nem is vagyok máma nagyon éhes. 

Aztán leültünk a többiek mellé a fák alá, és apám nekifogott a mákos 

dedellének. Olyan jóízűn ette, el kellett fordulnom, mert csurgott volna a nyá-

lam. De hiába fordultam el, akkor is csak láttam, hogyan nyeli azt a finom 

dedellét. Csak úgy, háttal apámnak, a vállam fölött mondom neki: 

- Édesapám, nem adna kőcsön egy csepp dedellét? Este majd otthon meg-

adom! 

- De ´iszen ezt má neked hagytam. 

Odafordulok, apám már hanyatt feküdt a fűben, a tálban meg ott vigyorgott 

rám néhány szép kövér dedelle. 

Hát, ilyen ebédhordó voltam én úgy ötéves koromban. És ilyen jóságos 

volt az én drága jó édesapám. 

Fiala Ilona 

 

 

 

Szőlőben 

 

Ami igaz, az igaz, elszoktam már a kerti munkáktól. Pedig azelőtt nagyon 

sokat kapáltam. Gondoztuk a szőlőt, szépen rendben tartottuk apámmal. Volt 

is jó termés, mindig. Később megnősültem, elkerültem otthonról. Más gon-

dok, más élet – nagyvárosi élet. Na, és a tanulás. Munka mellett! De túl va-

gyok rajta. Végre! Most már akár minden másik hétvégén bekapálom a sző-

lőt. Gyakrabban jövünk majd a szüleimhez, a gyerekeimnek is jót tesz a vidé-

ki levegő, nekem sem árt a mozgás. A feleségem meg csak főzőcskézzen az 

anyámmal. Neki se vész kárba a hétvégéje, legalább ellesi a falusi konyha 

titkait. 



96 

Mindig is erre vágytam: péntek este felpakolni, irány a falu! Csak hát so-

káig tartott, amíg megszereztem a mérnöki oklevelet. Na, mindegy. Megvan, 

ez a fontos. Most majd én is elkezdek élni, emberi módon…  

Csak azt nem értem, miért vágja apám úgy azt a földet, mintha az ellensé-

ge lenne. Minden pillanatban lecsap. Méterekre lehagy, s aztán még az én 

soromat is viszi. Még csak ki se fullad. Én meg már nem kapok levegőt. 

Még kamasz sem voltam, amikor először ráállítottak a sor végére. Akkor 

csak próbálgattam, hogy áll a kapa a kezemben. De egész jól ment. Attól 

kezdve apám minden munkával számíthatott rám. Tavasztól őszig. Sőt, még 

télen is, hisz ásni télen is szoktunk, februárban meg már kezdődött a metszés. 

Lassan-lassan férfiként tartottak számon, s apám egyre csak arra várt, hogy 

átvegyem az ő helyét, hogy rám írathassa a szőlőt. Én leszek a gazda, mondo-

gatta, ő meg a segítő. Csak hát, közbeszólt a sors. Ki gondolta volna, hogy ha 

megnősülök, elköltözöm hazulról, s a feleségem rávesz a továbbtanulásra. 

Merthogy ő mérnök, én se maradjak le mögötte. Belementem. Igaz, a munka-

helyemen is folyton azt hajtogatták, áthelyeznek más munkakörbe, ha nem 

jelentkezem az egyetemre. Hogy hiába vagyok jó szakember, az én munkám-

hoz mérnöki oklevél kell, a nélkül a fizetésemet sem emelhetik. Kötélnek 

álltam. Hát, nem volt könnyű, az biztos. Most pedig az az érdekes, hogy a 

munkám, amit addig könnyűszerrel elvégeztem, sokkal bonyolultabbnak lát-

szik. Na de hol van az apám? Túljutott a fordulón, már nem is látom őt. 

Szépen hajt a szőlő. A tőkék jó erősek. Látszik, hogy jó gazdájuk van. 

Ősszel gondosan beföldelte a sorokat. Most meg kitakargatjuk: lehúzzuk a 

földet a tőke tövéről, elegyengetjük. Jó munka. Midig is szerettem. Csak most 

valahogy furcsa kapám van. Azelőtt könnyebb, ügyesebb volt. Úgy látom, az 

apámé jobb. Azt azért mégsem mondhatom, hogy cseréljünk kapát. A dere-

kam sem a régi. Nem bírok sokat kapálni pihenő nélkül. Apám meg csak vág-

ja a földet, vágja. Mondhatná már, hogy menjünk enni. Éhes ugyan nem va-

gyok, de ki kellene fújnom magam. Már többet álldogálok, mint kapálok. 

Micsoda izomlázam lesz holnap! S milyen meleg van! Hogy lehet ilyen forró-

ság áprilisban? Csupa víz a hátam. Alig bírom emelni a karomat. A derekam 

meg már leszakad.  

- Nem megyünk még ebédelni? – hallom apám hangját valahonnan a sor 

végéről. Erre vártam! De azért úgy teszek, mintha nem hallanám, mintha 

annyira belemerültem volna a munkába. Most valahogy jobban is megy. 

Lassan azért belejövök. De miért nem szól még egyszer? Úgy kell nekem. 

Minek játszom meg magam. Most azt hiszi, annyira örömöm lelem a 

munkában, hogy enni se akarok. Mint ő. Ha jól belelendül, minden gond-

ját, baját elfelejti, úgy leköti a munka, hogy éhséget sem érez. 

- Apu, szóltál? 
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- Csak azt kérdeztem, ne menjünk-e még ebédelni. 

- Ha akarod – s már indulok is. 

- Én még ráérnék az evéssel, de gondolom, te… – mondja, s kajánul moso-

lyog. Ugyan mit mosolyog? Miért nem mondja: lerí rólam, hogy minden 

tagom sajog. Nagyon jól tudja, hogy már alig vonszolom magam. Akár azt 

is mondhatná, mára elég volt, korán kijöttünk, sokat elvégeztünk, most 

már menjünk haza. Persze, nem mondja. Azt várja, én huzakodjam ezzel 

elő. Arra várhat! Ő még soha nem ment haza délben a szőlőből, hacsak 

nem volt szombati szolgálata. Nagy szégyen lenne bedobni a törülközőt. 

Hát nem! Csak kibírom valahogy. 

- Mit eszünk? – kérdezem a lehető legvidámabban. 

- Ülj le, mindjárt elkészítem. 

Lecsó! Az jó lesz. Szeretem a hazai lecsót. Persze, a feleségem nem rak be. 

Még szerencse, hogy anyu mindig ad néhány üveggel. Lecsó – szalonnával és 

sok tojással. Így az igazi. Jó sok hagymát aprítunk, a szalonna kisült zsírján 

megdinszteljük, rá a lecsót, s ha rotyog, ráöntünk hat-nyolc tojást. Én is meg 

tudtam csinálni valamikor. De aztán elszoktam még az ilyen apró munkáktól 

is. Teát is alig főztem az elmúlt években, amíg a tanulással kínlódtam.  

Micsoda illatok! Egészen más illata van a lecsónak itt, a régi présházban. 

Olyan, olyan bizsergető… Valami dallam is motoszkál a fejemben. Igen, 

tudom már, a húgom szokott énekelgetni mindig, ha a présházban ebédeltünk. 

Maga találta ki a szöveget, s valamilyen ismert dallamra énekelte. Milyen 

aranyos volt… 

„Hagyjátok a kapálást, kis angyalom, 

Készen van már az ebéd, kis angyalom. 

Üljetek az asztalhoz, a hatalmas fazékhoz, kis angyalom…” 

 

Igen, igen, aztán beleszőtte a lecsót is a dalba, de már nem emlékszem ponto-

san. Így utólag elég primitívnek tűnik, de azért kedvesnek is. Szép hangja volt. 

Az én gyerekeimet sose hallottam énekelni. Hát persze, hogy ne zavarja-

nak a tanulásban. Ezentúl kedvükre énekelhetnek, kiabálhatnak. Még a fejem 

tetejére is felmászhatnak. Ki is hozhattuk volna őket magunkkal a dombra, 

hadd futkároztak volna itt a barázdában. 

Apám csak ül, és hallgat. De valami huncutságot tervez, titokzatosan mo-

solyog magában. Ó, biztosan rajtam mulat, hogy micsoda nyimnyám alak 

lettem. Most fel kellene állni az asztaltól, folytatni a kapálást. Jó lenne, ha én 

indulnék elsőnek. Csak még pihenek egy kicsikét. Lélekben felkészítem ma-

gam, aztán indulok. De most, hogy már fél órája üldögélek, valahogy nem 

bírok megmozdulni. Sokat ettem. Meg ez a bor! Csak két pohárral ittam,  

mégis a fejembe szállt. Hat éven át alig ittam alkoholt. Bódított eleget a  
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matematika, a fizika, meg a többi. Bor se kellett. Nem mondom, most nagyon 

jólesett. De a harmadik poharat már nem merem kiüríteni.  

„El kéne indulni…” Ajaj! Csak lenne erőm felállni. Apám már mosogat. 

Ugyan, az a két tányér, meg a lábas… Semmiség. Amikor még nem tanultam, 

én is mosogattam. Ezentúl megint mosogatok majd.  

Miért nyilall ennyire a derekamban? Hogy fogok én holnap autót vezetni? 

Persze, apám erre nem gondol. Negyedmagammal ülök majd az autóban, de 

hogy esetleg nekihajtok egy fának, az nem izgatja. Ezt meg kellene neki 

mondanom. Ez igazán nem kibúvó. Komoly érv. Csak a család miatt… 

- Apu, megyek, folytatom, ahol abbahagytuk – nagyon nehezen ejtettem ki 

ezeket a szavakat. 

- Ne menj már, fiam, sokat kapáltunk, elég lesz mára. Pihenj le egy kicsit a 

heverőre – mondja, és csak mosolyog, mosolyog egyfolytában. – Legköze-

lebb majd többet dolgozunk. 

Nem ellenkezem. Nem is szoktam ellenkezni az apámmal. Legalábbis azelőtt, 

amíg itthon voltam. Kivéve, amikor nősülni akartam. De végül apám is tudo-

másul vette: nem törvény, hogy a fia csakis a szülőfalujából nősülhet. Meg 

aztán a feleségemet is megkedvelte, egyetlen rossz szót nem mondhat rá, 

mindig is a kedvében járt a szüleimnek. 

- Elkészítem a gulyásnak valót. Bográcsgulyást főzünk. Nemsokára fel-

jönnek az asszonyok is a gyerekekkel. 

Ezt nem tudtam.  

- Akkor nem fekszem le, mit szólnának… 

- Ne félj, van még idő. Mire a domb alá érnek, felkeltelek. 

- Hát, köszönöm – mondom hálálkodva, már-már félálomban. 

Érzem, ahogy apám gondosan betakar. Olyan jóságos! Majd én is… a gyere-

keimmel, meg az asszony… na és a mama… 

Fiala Ilona 

 

 

 

Kisborjú születik  

Életkép a múltból 

 

Tegnap még verőfényes napsugarak küldték aludni az éjjel őrségben lévő 

csillagokat, ma hajnalban azonban már fényük sem látszik át a ködön. Sötét, 

borús az ég, szitál valami, tán csak a sűrű köd, de mintha hó is keveredett 

volna bele. 
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Nehéz csend ül a tájon, s ha lett volna még levél a fákon, mozdulatlanság-

ba merevedve talált volna rá a hajnal, szellő sem rebben. 

„Maradós lesz ez a nyirkos, csontig hatoló”— vakarja meg fejét Gábor. 

Ma is korán kelt, mint mindig, mióta az eszét tudja. Tanyasi ember hasára 

nem süt a nap se nyáron, se télen, a tanyasi embert a kakaskukorékolás ébren 

találja. 

Ma éjjel egyébként sem aludt jól, ha aludt egyáltalán valamennyit is. Sű-

rűn kinézett az istállóba, minden rendben van-e, mert egyetlen tehenük hasas, 

és lassacskán várható az ellés ideje. Ha jól számolja, igencsak itt a kétszáz-

nyolcvanötödik nap. Figyelni kell a jószágra nagyon, s ha úgy látja, hogy 

szükséges, azonnal szaladni kell, persze időben, mert akkor tud segíteni az 

orvos. Józsi doktorral mindent megbeszélt már, de nagyon izgul. Nem volt 

még borjúellés náluk, ifjú asszonyával az első tehenet tartották. 

Iparkodik a hajnali ködben az istállóhoz, kezében a viharlámpával, de így 

is csak nagyon nehezen lát. Bogár, a fekete kutya ott fut a lába mellett. Látni 

nem látja, beleveszett színe a sötétségbe, de lihegését hallja, és szőre szinte 

súrolja a gazda lába szárát. 

„Eriggy már odébb!” – lök egyet rajta kicsit indulatosan, de mindjárt meg 

is bánja, mert szegény jószág ijedten vakkant fel. 

„Jólvanno” – simítja végig kérges tenyerét az azonnal megbékélt puli bun-

dáján, viszonzásul a kis jószág megnyalja a kenyéradó kezet. 

Julcsa tehén elnehezedve áll a karámban, hatalmas, meleg szemei álmodo-

zóan valahova a messzibe néznek. Nem evett már az este, inni is alig ivott, 

nyilván érezte, hamarosan történik valami. Valami, amit nem tud pontosan, 

hogy mi is az, de történnie kell, hiszen minden olyan furcsa körülötte. A gaz-

da is, né, tegnap este gondosan lemosta a hátulját, tőgyét, hátsó lábait, és 

mennyit itt topog körülötte, de még Bogár sem ugrál fel a lába szárára, mint 

azelőtt mindig. Halkan járkál most, szinte tisztelettel kerülgeti. Friss, illatos 

alom van a patái alá szórva, jól esne belehemperedni, csak nem biztos benne, 

hogy fel is tudna állni, annyira súlyosnak érzi a testét. De, hogy itt a gazda, 

mégis csak meggondolja magát, már annyira húzza lefelé a szinte földig lógó 

hasa, a feszülő tőgye.  

Óvatosan – már amennyire lehet – lerogy a zizegő szalmára, jobb oldalára 

dőlve kissé megkönnyebbül. Jól esik a fekvés. Kicsit fészkelődik még, keresi 

a kényelmet, aztán megpihenni leteszi a fejét. Bogár odasettenkedik hozzá, 

tisztes távolban leül, jelezve, hogy „Itt vagyok ám, és vigyázok rád!” 

Gábor elérkezettnek látja az időt, lám jól mondta a napot Józsi doktor! Be 

is szalad a házba, hogy szóljon asszonyának, keljen, hátha szükség lesz a 

segítségére, ne adj'Isten, még orvosért is szaladni kell. Marika persze már 
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talpon van, meleg teával várja emberét, sőt a tűz is ropog a sparheltban. 

Ügyes menyecske ő, igazi tanyára való. 

Nagy izgalommal igyekeznek vissza az istállóba. Julcsa addigra egyre ide-

gesebben forgatja a fejét hátra a hasa felé, hánykolódik. Egyszer fel is állt, de 

mégis csak jobbnak látta ledőlni, mintha úgy könnyebbnek érezné ezt a furcsa 

állapotot. 

Az ellés jelei mostmár csalhatatlanul megmutatkoztak. Julcsa hasa két-

három percenként megfeszül, és ilyenkor szinte présel minden izma. Marika 

jól tudja, ezek már a tolófájások, hamarosan meg kell jelennie a kis borjú 

patácskáinak. Ha ez így történik, nem kell senki más segítség, mert akkor 

nem farfekvéses a kis jövevény. 

Mindkettőjük homloka gyöngyözik, izzadnak az idegességtől és aggódás-

tól. Bogár is nyugtalan, már egészen az istálló ajtajáig húzódott, füleit lesuny-

ta, mert érzi, valami nagy feszültség van a levegőben. 

Gábor teljesen elérzékenyül, amikor megjelenik a két kis pata, és Julcsa 

addig présel, míg az alsó lábszáracskák is kinn vannak. Most kevés pihenő, 

ekkor elhatározzák, hogy segítenek a következő fájáskor, gyengéd erőszakkal 

húzzák, segítik kifelé a kis életet. Közben nyugtatgatják Julcsát, aki nem tilta-

kozik a jelenlétük ellen, s tán a segítséget is jó néven veszi. Néhány tolófájás, 

a magzat már szinte félig kinn van, és a következő nagy fájásnál kicsusszan a 

„csoda” Julcsából! 

Szinte élettelenül hever a puha almon a kisborjú, gyönyörű, egészséges  

jószág. 

Gábor és Marika az átélt izgalomtól és megkönnyebbüléstől meghatódva, 

könnyes szemmel ölelik meg egymást, sírva, nevetve nézik, ahogy emelgeti 

kis fejét a jövevény. Kerül puha ruha a legszükségesebbek megtörölgetéshez, 

gondos asszonykéz veszi kezelésbe az újszülöttet, a férfiember pedig Julcsá-

val törődik, aki tudja Isten honnan, de ösztönösen teszi a dolgát, annak rendje 

és módja szerint megeszi a méhlepényt, majd elkezdi megtisztítani kisborját. 

Gyönyörű látvány, ahogy az anya meghitten, gyengéden végignyalogatja 

kicsinyét, ezt már megnyugodva, kéz a kézben nézi végig a gazdapár. Ma-

gukban hálát adnak Istennek a kis jövevényért, és bizakodva néznek a jövő 

elé, mely tele van újabb tervekkel. 

Mire fáradtan kilépnek az istállóból, egy vékony fénysugárnak mégis csak 

sikerült áttörnie a ködfalat. Rámosolyog az ifjú párra. 

Üzenet van ebben a mosolyban, erőt és reményt adó üzenet. 

Fitó Ica 
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Magyar sors - 1919 

 

Részlet Gábor Ferenc „Életem viharának emlékére” című történelmi regény-

ből 

 

Közben egyre jöttek az emberek, ki messzi frontról, ki fogságból. Hozták a 

híreket és volt köztük olyan is, aki a fegyverét hozta, leginkább azok, akik az 

orosz fogságból tértek haza. Hogy ki adott nekik puskát és miért csak később 

tudtuk meg. Mert amíg mások azzal voltak elfoglalva, hogy valamit még csi-

náljanak a télig, addig az orosz fogságból szabadultak a kocsmába találtak 

„munkát’’ maguknak. Ittak, és nagy szájjal hirdették a kommunista forrada-

lom győzelmét. Közbe meg olyanokat mondtak, hogy saját családjuk szé-

gyellt velük szóba állni. Amikor megunták a kocsmát egymáshoz jártak mula-

tozni és „boldogítani” az otthoniakat. Csak azok tartottak velük, akik dolgozni 

nem szerettek, vagy még katonának sem voltak jók. Olyan is volt közöttük, 

hogy ha a vállára fogta a puskát, a puskatus a földet súrolta. Részegen ordi-

báltak, hogy most már mindenki egyenlő, meg hogy most már nem az uraké 

meg a gazdagoké a hatalom! Pedig hát Tárkányban amúgy sokkal jobban élt a 

szegény ember, mint máshol a gazdag. De hát akkor ilyen idők jártak. A 

veresgárdistáknak, mert így nevezték magukat mindenki, aki dolgozott, töre-

kedett, ellenség volt. Hogy tudták megmérgezni őket az oroszok azon sokan 

csodálkoztak, mert azért volt közöttük rendes családból származó is szép 

számmal. Igaz könnyebb volt kocsmázni, mulatni, mint gürcölni, azokkal, 

akikkel azelőtt együtt végezték a mindennapi munkát. Nagyon megbolondí-

totta az embereket a háború. Hogy lehetett Tárkányba urakról beszélni, ami-

kor itt mindenki a maga ura volt és a föld szolgálója. Hogy mégis volt kisebb, 

nagyobb kivétel az meglehet. A kommunisták meg ilyeneket kerestek. Pedig 

volt baj elég a világban: a románok minden faluban meg Belényesben is egyre 

szervezkedtek, fenyegetőztek. Meglátjátok ti - ordibálták „csak jöjjenek, meg 

a testvérek adnak azok majd nektek”. A testvéreken a regátiakat értették, a 

román király hadseregét. Odáig mentek, hogy Belényesben, egyik csütörtöki 

vásáron már zsidók boltjait kezdték feltörni, kirabolni. Tehették, mert a ma-

gyar karhatalom már nem volt sehol. Olyan nagy volt a zűrzavar, hogy akinek 

puskája volt azt hitte magáról, hogy ő az úr. Nem volt ez másként Tárkányban 

sem. Történt, hogy karácsony nagyhetén részeg fejjel, odáig mentek, hogy 

felsorakoztak a Fakucék háza előtt, és ordibálva kérték, hogy engedjék be 

őket. Nem nyitottak kaput nekik, ezért haragúkban sortüzet adtak le a kapun 

keresztül az udvarra. Az öreg Fakuc Miskának szitává lőtték a kötőjét, de neki 

semmi baja nem esett. Este aztán felgyújtották a Fakucék szénaboglyáit kint a 
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kertben. Mikor kimentek oltani, rájuk lőttek, Fakuc Ferencnek a farán ment 

be a golyó és a hasán jött ki. Belehalt. Karácsony másodnapján temették. 

Állítólag azért lőttek rájuk, mert a Ferenc apja, hogy bíró volt, mást küldött a 

fia helyett a frontra. Ám ez az eset véget vetett a hősködésüknek, mert a falu 

már kezdte megelégelni viselt dolgaikat. Meg hát nekik is, kezdett kitisztulni 

az agyuk, mert rosszabbnál, rosszabb hírek jöttek a külvilágból. A környező 

falvakba fegyverkeztek az oláhok, és nagyon fenték a fogukat a magyarokra. 

Akik Váradon jártak mesélték, hogy nagy baj van a világban. Erdélyt oda 

akarják adni Romániának, meg hogy az oláh pópák és tanítók uszítnak a ma-

gyarok ellen. Belényesbe megalakult az oláh nemzeti gárda. Puskával a vállu-

kon járkáltak a városban, még Nyégerfáig is eljöttek, és kevés ideig lövöldöz-

tek egymásra a veresgárdistákkal. Igaz nem sokáig, minekután látták, hogy 

ezek nem hagyják magukat, visszatakarodtak Belényesbe. Hogy mit hoz a 

jövő, senki sem tudta, csak remélni lehetett, hogy a tavasszal megjön a munka 

is és akkor már mindenki a saját dolgával és nem háborúskodással foglalkoz-

ni. Volt a háborúból már elég! De nem így lett! A január is úgy telt el, hogy 

nem lehetett semmi biztosat tudni. Csak az érződött, hogy valami nagy baj 

lesz. A szolgák mind szemtelenebbek lettek kiváltképpen, ha odahaza voltak 

pár napra. Sokan se szó, se beszéd otthagyták a gazdát. Még olyan is volt, 

hogy megmondta kerek perec; ő többet a magyaroknak nem, dolgozik. Várt 

mindenki, a magyarok idegesen, az oláhok bizakodó fennhéjázással néztek 

farkasszemet mindenkivel, aki magyar volt. Február 5-ig, mert akkor hirtelen 

mintha az égből szálltak volna le Belényesben megjelent egy magyar fegyve-

res alakulat és lefegyverezte az oláhok nemzeti gárdáját és visszaállították a 

csendőrséget sokak megnyugvására. Fellélegzett Tárkányban mindenki, érez-

ni lehetett, hogy helyre áll a rend, de a hírek azért semmi jót sem hoztak. Újra 

háborúról beszéltek az emberek, csakhogy mostmár Románia és Magyaror-

szág között. Hirtelen újra eggyé lett a falu, nem volt már ilyen, olyan gárda, 

egy gondolaton lett megint mindenki. A férfiak azon tanakodtak, hogy lehet 

ellenállni a töméntelen sok ellenségnek, mert már nem csak az oláhokról, de a 

szerbekről, tótokról is szó esett. Már nemcsak Tárkány, Erdély volt veszély-

ben, hanem a haza, Magyarország is. A háborúig kit érdekelt Tárkányon kívül 

valami? Senkit, az emberek szántottak, vetettek, arattak, gyerekeket neveltek 

és vették a földeket. Most már más volt a helyzet, kinyílt a falu a világ felé. 

Az emberek nemcsak harcoltak a frontokon, de láttak, tapasztaltak is. Hallot-

tak Oroszországról, az eddig nem számító Amerikáról és Romániáról. Már 

nem csak az időjárást szidták, hanem hol egyik országot, hol a másikat. Mert 

nem így történt volna, ha Amerika nem avatkozik bele a háborúba, mondták 

sokan. Mert mindenki elárulta a magyarokat! Mert a ruszkiktól soha semmi 

jót nem lehetett várni. De ezen már segíteni nem lehetett. Az öregek  
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hümmögtek nagyokat a fiatalok, káromkodtak, a gyerekek meg izgatottan 

hallgatták a kemény csattogó szavakat. Az asszonyok aggódva, idegesen fi-

gyeltek; ők is hallották a városi vásárban fenyegetőző, habzó szájjal károm-

kodó oláhokat. Eddig is tudták ők, hogy szigetként vannak a román tenger-

ben, de nem sokat törődtek a világ effajta dolgaival. Mindennél előrébb volt a 

család, a gyerekek sorsa, a gazdaság. A gondolatok eddig mindig a föld körül 

forogtak; hogy lehetne belőle minél többet kihozni, hogyan lehetne minél 

többet megdolgozni, vagy még többet vásárolni? A tárkányi ember csak azon 

törte eddig a fejét, hogy minél több földet tudjon megvenni. Igaz, hogy hét 

falu határába voltak már a szántóik, de a jól megmunkált föld, a jól forgatott 

pénz mind több és több hasznot hozott, amit csak a földbe kellett és lehetett 

fektetni. Mind többen irigykedtek a Tárkányiakra, minél több volt a földjük, 

annál többen néztek rájuk gyűlölködve, irigy haraggal. A környékbeli oláhok 

már nyíltan fenték a fogukat a tárkányiakra. Ha berúgtak a belényesi vásárba 

nagy szájjal ordibálták, hogy megmutatják ők majd a magyaroknak, a 

tárkányiaknak! Mert a testvérek majd kiseprik a völgyből a magyarokat, ők 

majd megmutatják ki az úr a völgyben. 

Így jött el február vége, pontosabban 23-a, amikor megjelent a Székely 

hadosztály egyik zászlóalja a belényesi medencében. Verbőczyinnek, a zász-

lóalj kapitányának, első dolga az volt, hogy kijött Tárkányba és miután szóba 

állt pár emberrel, sebtébe összehivatta a falut a jegyzőség elé. Nem kellett 

kétszer szólni senkinek, jöttek az emberek csőstül, csapatostól. Ott volt a falu 

apraja, nagyja kíváncsian a kapitány szavaira, majd letaposták egymást igye-

kezetükbe, hogy minél közelebbről hallják a Verbőczy szavait. Sok újat nem 

mondott a kapitány, már tudta és érezte azt mindenki, hogy mit jelent a haza 

és, hogy nagy veszélyben van. Még a feketébe öltözött asszonyok is, kipirult 

arccal hallgatták lelkesítő, bátorító szavait. A végén Verbőczy azt kérte a 

tárkányiaktól, hogy álljanak be a Székely Hadosztályba és segítsék a védelmi 

harcokban. Mint mondta, ha Erdély elveszik, akkor a magyarság is, mert; 

alszik az alföld, megébred ő, de akkor már késő lesz!  

Olyan foganatja volt a Verbőczy beszédének, hogy az emberek tömegestől 

kérték felvételüket a Székely Hadosztályba. Elfelejtette mindenki a 

veresgárdát, olyan varázsa volt az „Erdélyért”jelszónak, hogy a fiatal férfiak 

csak a Verbőczy katonái akartak lenni. A nagy lelkesedést látván hozott is 

Verbőczy fegyvert, muníciót, Bocskai csákós egyenruhát. A fegyvert fogható 

férfiak miután beöltöztek és első dolguk az volt, hogy a székely katonákkal 

együtt lefegyverezzenek a környéken minden oláh nemzeti gárdát. Muszáj 

volt, hogy nehogy hátba támadhassák őket, mert akkor már Halmágy csúcsnál 

volt a román király hadserege. Ellent csak a székelyek álltak, de azok aztán 

fogvicsorgatva tartották magukat. 
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Közben eljött a tavasz, ami abban az évben olyan hirtelen beköszöntött és 

olyan jó idővel, hogy öröm volt kint lenni a mezőn. Aki csak tehette szántott, 

igazgatta a sok évig és most hirtelen megint gazda nélkül maradt földeket. A 

szolgák közül már csak nagyon kevesen voltak Tárkányba, a legtöbbjük haza 

ment a falujába. Nem, azért mert bántotta őket valaki, de akkor olyan idők 

jártak, hogy az ember jobb szerette a fajtája között. A hírek nemhogy javultak 

volna, de ahogy mentünk a tavaszba, úgy rosszabbodtak. A románok mind 

nagyobb erővel támadtak, a franciák is, segítették őket. A magyar veres kato-

nák, sehol sem állták meg a helyüket, csak a nagy szájuk volt. Minél több 

helyről és minél többször futamodtak meg a veresek, annál nehezebb helyzet-

be kerültek a székelyek. Április elejére Vaskóig kellett visszavonulni, mert 

olyan nagy volt a román fölény. Néhány merészebb asszony még azt is meg-

tett, hogy ételt, fehérneműt vitt a férjének, nem gondolván, hogy nemsokára 

már Tárkánynál fog húzódni a frontvonal. Sajnos az történt, hogy a román 

királyi hadsereg, leérvén a hegyekből, olyan terepre akadt, ahol fel tudott 

fejlődni és még jobban ki tudta, használni létszámbeli fölényét, mint azelőtt. 

Mit volt mit tenni? Verbőczy kiadta a parancsot a visszavonulásra a Tárkány-

Nyégerfalva vonalig. Biztos arra számított, hogy a tárkányiak minden áron 

meg fogják védelmezni a falujukat, benne övéikkel és javaikkal. Nagy siet-

séggel elkezdődött a lövészárkok ásása. Egyet Nyégerfalva előtt merőlegesen 

a Vaskói vasútra, szembe a román hadsereg előnyomulásának irányával, egy 

másikat pedig jobbra, fel a Tárkány felett levő Fiatal nevű domboldalba. Ez 

arra szolgált volna, hogy oldalba kapja a támadókat. Az ágyúk bal oldalt, a 

Mizesi dombra lettek felvontatva, hogy tűz alatt tudják tartani az egész völ-

gyet. A lövészárkok megteltek, aki csak felbírta a fegyver az kint volt, feltar-

tóztatni az ellenséget. Még – igaz jó növésű, erős- tizenkét éves gyerek is, 

puskát fogott a kezébe.  

Húsvét nagyhete volt, a fű, hogy jó meleg idő volt, már arasznyira nőtt. 

Nagyhét szerdáján aztán az idő olyan hirtelen lehűlt, hogy hó, havas eső kez-

dett esni a kizöldült fűre. Fáztunk a lövészárkokban, de mit tehettünk, az el-

lenség minden pillanatba megjelenhetett. Csütörtök reggel, ahogy ott üldögé-

lünk a Fiatal oldalán a lövészárokban, vegyesen katonák, civilek egyszerre 

arra leszünk figyelmesek, hogy Vaskó felől a vasúton nyomnak egy teherva-

gont előre, Belényes irányába. Előzőleg Verbőczy, kiadta parancsba, ha észre 

is vesszük az ellenséget, ne lőjünk csak az ő pisztollyal leadott jeladására. 

Ahogy közeledett a vagon észrevettük, hogy nyolc katona nyomja maga előtt. 

Tudtuk mi frontot járt emberek, hogy ez csak az előőrs lehet, és jön kikémlel-

ni a rajvonalat.  

Mit ad Isten, a Karrókáék tizenkét éves fia nagy izgalmába elsütötte a  

puskáját, amikor a vagon lőtávolba ért. A frontot nem járt fegyveresek azt 



105 

gondolták, hogy Verbőczy adta le a jelt a tüzelésre. Elsütötték ők is a puskái-

kat. Persze, hogy az előőrs, lefordult a töltés mellé és visszavonult. Amit 

akartak megtudták. Akkor nap se híre, se hamva nem volt a román hadsereg-

nek. Féltek nekimenni a tárkányi rajvonalnak. Jött ám Nagypénteken dél kö-

rül más hír. Olyan, hogy mindenki kővé dermedt, mikor meghallotta.  

Váratlanul küldönc érkezett Werbőczyhez, még a tőle messzebb állók is, 

hallották, hogy irtózatosan elkáromkodja magát, amikor a küldönc befejezte 

mondanivalóját. -Elhagyjuk a rajvonalat, félórán belül mindenki legyen me-

netkész, azonnal hívják össze a falut! –szólt kurtán a parancsa. Anélkül, hogy 

mondott volna még valamit elindult le a faluba. A katonák gyorsan felsora-

kozva utána, a tárkányiak pedig csúszkálva a sáros, havas füvön, igyekeztek 

lépést tartani a katonákkal. Senki sem szólt, egy szót sem. Még a kíváncsi 

fiatalok is, tartották a szájukat. Mogorva, kedvetlen lett mindenki, a puskákat 

úgy szorítottuk, mintha egyebünk a nem lenne a világon. Tudtuk mi azt, hogy 

nagy a baj, de igazában a kapitány parancsa volt az, ami még a megmaradt 

reményt is elvette tőlünk. Lehajtott fejjel méreggel, keserűséggel telve eresz-

kedtünk le a dombról. Így értünk be a faluba. Kijöttek a kapukba az asszo-

nyok, amikor észrevették, hogy jövünk. Kíváncsiak voltak, hogy miért vonul-

tunk hagytuk ott a rajvonalat. Mikor a jegyzőség elé értünk már nem is volt 

szükség üzenni senkinek, a faluban, aki csak mozdulni tudott jött, hogy hallja 

mi történt. Megteltek az utcák emberekkel, nem kellett félre verni a harangot, 

jöttek a falubeliek a rossz hírt hallani. Mint a futótűz terjedt el az utcákon, 

hogy a rajvonalból mindenki lejött a faluba.  

Verbőczy, nem sokat váratta az embereket. Csak addig maradt a jegyzőség 

épületébe, amíg összeszedte a dolgait, meg magát is, ami nem nagyon sikerült 

neki, mert látszott rajta, hogy egészen ki van kelve magából, amikor kiállt az 

emberek elé. A katonái ott álltak felsorakozva fegyverrel a vállukon, menet-

készen, mint ahogy parancsolta. A tárkányi fegyveresek mellettük toporogtak, 

mintha nem akarnának tőlük elszakadni. Körös-körül, hátul és oldalt is ott állt 

Tárkány apraja nagyja, öregje, fiatalja. Úgy körbe vették a fegyvereseket, 

mintha, meg akarták volna védeni őket az ellenségtől. Körülöttük szorongtak 

az asszonyok, a gyerekek - mindenki mellettük akart állni. Nem kérdezett 

senki semmit, még az asszonyok sem súgtak össze, csak nézték a jegyzőség 

lépcsőjén álló kapitányt, akinek nem akart kijönni a szó a torkán. Csak állt és 

nézte az előtte álló, aggódó asszonyokat, az előreszegzett állú konok férfiakat. 

Akadozva kezdte, meg - meg állt a beszédben. Minden szava olyan súlyos 

volt, hogy úgy hullottak a tárkányiakra mintha a szürke felhős égből szakad-

tak volna le. - Hírt hozott hozzánk egyik futárunk, hogy Csucsánál a vörösek 

megfutottak a románok elöl. A frontot járt emberek tudják, hogy ez azt jelen-

ti, hogy Nagyvárad felől a zászlóaljat a románok nagyon hamar bekeríthetik. 
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Ha ez megtörténik a zászlóaljnak vége. Vagy leteszi a fegyvert, vagy meg-

semmisítik. Hogy ez ne történjen meg a zászlóaljnak a lehető leghamarabb el, 

kell hagynia a Fekete-Körös völgyét, Tárkányt…  

Még azt is, mondta, hogy szíve szerint sehová sem mennének, de a ma-

gyarság érdeke ebben a helyzetben azt kívánja, hogy nem engedheti meg, 

hogy megsemmisüljön a Székely Hadosztály, általa vezetett zászlóalja, mert 

rájuk szükség van ott, ahol még ellent lehet állni, az oltalom nélkül maradt 

hazában. Megköszönte a tárkányiaktól kapott ellátási és katonai segítséget és 

Isten oltalámára bízva őket, arra kérte az embereket, hogy aki csak tudja, 

hagyja el a falut, legalább pár napra. Ekkor az eddig síri csendben lévő embe-

rek felmordultak, mint akik nem értenek egyet a hallottakkal. - Székely test-

véreim, meg kell, hogy értsék, az ellenállás lehetetlen, mert a román hadse-

reggel állnak szembe! Itt és most csak azt lehet tenni, hogy a fegyvert letéve, 

minden ellenállást feladva pár napra, vagy hétre el kell hagyni Tárkányt, mert 

az eddigi ellenállás miatt biztos, hogy a falu ki lesz téve a bevonulók bosszú-

jának, gyűlöletének. Gondolják meg székely testvéreim, mondta, a maguké az 

első magyar falu, aki ellenállt nekik, a maguké a környék leggazdagabb falu-

ja. Amikor bevonulnak itt rabolni, gyilkolni fognak. És nem lesz, ki megállít-

sa őket. Jól gondolja meg mindenki mit fog csinálni az elkövetkező napokba!  

Lejött a lépcsőről és minden egyes emberrel, aki hozzá férhetett kezet fo-

gott, ő is és a katonái is. Csak egy-egy Isten áldjon benneteket! fért ki az ösz-

szeszorított fogak közül. Sírni, nem sírt senki, csak nagyon elkeseredettek 

voltak a katonák és a tárkányiak is.  

Mikor elindultak Verbőczy, nem a zászlóalj elején, hanem a legvégén me-

netelt. A tárkányi emberek, asszonyok a falu széléig utánuk, mintha meg 

akartak volna győződni, hogy igazán el kell, menjenek?  

A faluvégtől már csak a katonák mentek tovább, a falusiak megálltak és 

nézték az elvonulókat. Nem integetett senki sem, nem is volt kinek, mert a 

szemek a földet nézték elvonulóké és a maradóké is. Havas esőt hozott, a 

hideg szél a hegyek felől. Az emberek lassan elindultak vissza a faluba. Szót-

lanul, fázósan összehúzódva, mint akiket a hideg ráz, tért be mindenki a saját 

udvarába.  

Verbőczy nem mert visszanézni Tárkány irányába. Úgy vonult a katonái-

val, mint egy megvert sereg. Pedig hát nem az ellenségtől szenvedtek veresé-

get, talán ezért fájt jobban a visszavonulás. Eszébe jutott, beszélgetése a falusi 

kántortanítóval, még akkor, amikor bevonulva a faluba, este megbeszélni a 

helyzetet, őt kereste fel. A pap elhagyta a falut. Egész napi jártában, keltében 

nagyon jó benyomást tett rá a falu és az emberek is. A kántoron látszott, hogy 

nagyon helyénvaló, rendes ember. Mikor elmondta miért is jött a Fekete-

Körös völgyébe, és miért szeretné a tárkányiak segítségét kérni Erdei Gyula 
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kántortanító, aki mellesleg prédikált is, pap hiányába, nem rejtette véka alá 

aggodalmait, félelmeit. -132 település a Körös völgyébe, csak nyolc magya-

rok-lakta, színmagyar csak egyedül Tárkány. Valahol a hegyeken túl a román 

hadsereg, a völgyben az oláhság alig várja, hogy neki essen mindennek, ami 

magyar. - Mit gondol a kapitány úr, ha a Székely Hadosztály vereséget szen-

ved mi lesz ezeknek az embereknek a sorsa? Nem kellene e bevárni a helyzet 

alakulását és fejet hajtani a sors előtt? - Ezt teszi az egész Erdély és a romá-

nok mind nagyobb erőket, vetnek be, ha nem állunk ellent legalább mi és 

azok az emberek, akikbe van elég merészség és konokság, akkor nem csak 

Erdély, de Magyarország is, elveszik. - érvelt a kapitány. - Épp ez a baj kapi-

tány úr, a vörösek lerakatták a fegyvert és hazaküldték a katonákat. A romá-

nok, hazahozatták katonáikkal a puskákat, és most itt vannak a nyakunkon. 

Ahogy a tárkányiakat ismerem, tudom, nem sokat kell őket győzködnie, hogy 

fegyvert fogjanak és nekimenjenek a legnagyobb túlerőnek is. Büszkébb, 

kitartóbb embereket a vidéken nem talál. Lehet ez lesz a vesztük, mert most 

minden irányból csak ellenségekkel vannak körülvéve. - A tárkányiak akkor 

vesznek el, ha lehajtják a fejüket - kapott a szón a kapitány. Mit gondol a 

kántor úr, mi tartotta meg eddig is őket, ahogy mondja ellenségektől körülvé-

ve? Semmi más csak a bátorságuk, erejük és kitartásuk. Nézze kántor úr, Er-

dély szerte a magyarság megadta magát sorsának, várják, hogy majd csak lesz 

valahogy. Valahogy lesz, mert a román király katonái már ott állnak 

Halmágycsúcsnál. A magyarság széjjelszórt nyájhoz hasonlít, akit elhagytak 

őrizői. Nézze az oláh pópák, tanítók a helyükön vannak, biztatják, bátorítják a 

híveiket. A mieink megfutamodtak, se pap, se tanító, se vezetők, csak rongyos 

ordibáló semmihez sem értő kommunisták. Ha még száz ilyen falu lenne, 

mint Tárkány nem félteném az országot! De nincs, csak ez az egy! Ha Isten 

is, úgy akarja, megállítjuk a románokat, a becsületünkön nem esik folt. Mi 

harcolni fogunk a siránkozást, a semmittevést hagyjuk másokra. A kántor úr 

imádkozzon értünk, hogy harcunknak értelme és haszna legyen.  

Jó barátként váltak el akkor este is és most nagypénteken is. A kántor is ott 

volt a búcsúzásnál, a jegyzőség előtt. Érzett a kézszorításából, hogy a végső 

búcsút is, barátként éli meg. 

Amikor felértek a vasúti töltésre Belényesnél, akkor nézett vissza először a 

falu felé. Sudár, fehérre meszelt, csillagos tornya messze hirdette, itt magya-

rok laknak! Homályos, szürke, mocskos ködből emelkedett ki. Alatta marok-

nyi magáramaradt magyar várta az álmatlannak ígérkező éjszakát és a ki tudja 

mit hozó holnapot. A ködön túl, töméntelen ellenség, hogy bosszúját és gyű-

löletét kiélhesse a szabad prédára maradt falun. 
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Tárkányi sorsok 

Akkoriban is, mint már jó ideje a 60 éves édesapám, volt a falu gazdája. 

Ez azzal járt, hogy nála volt a falu pénze. Ha venni kellett a falunak, bikát, 

vagy kant, vagy bármire volt szükség ő hozzá jött a bíró pénzért és neki kel-

lett elszámolni is. Soha semmi hiány nem akadt, a falu pénze mindig rendbe 

volt, azért is lehetett már sok éve falugazda. Nagypénteken mikor hazajöttünk 

a rajvonalból, kedvetlenül, mogorván leültünk, hogy megbeszéljük a teendő-

ket. Mi lesz, ha bejönnek? Mit fognak csinálni? Én és a bátyám, mint frontot 

járt emberek váltig erősködtünk, hogy ha letettük a fegyvert, a katonaság civil 

embert nem bánt, nem bánthat! Meg, hogy rabolni is fognak? Lehet, hogy 

rekvirálnak ezt, azt, de rabolni nem hinném. – Sokkal rosszabb lesz, ha elme-

gyünk, mert akkor az emberek nélkül maradt házat sokkal könnyebben kira-

bolják.- mondtam én. De az apám csak egyet hajtogatott; megmundta a kapi-

tány, hagy innen e kee menni pár napra, hétre. Isten őrizz, hagy ránk törjenek 

a zaláhok aszt agyanlűjjenek bennünket. Nektek meg anyátaknak menni kee, 

én majd meglátom, ha úgy áll a dalag, jüvek utánatok. Tudtuk, ha egyszer 

valamit a fejébe vett, az úgy is kell, legyen, és végül abban egyeztünk meg, 

hogy ne legyünk nagy terhére senkinek, édesanyám és a bátyám a közeli 

Fenesre én, pedig a gyantai rokonokhoz, megyek, amíg elmúlik a veszély. 

Édesapám itthon marad, ha nem lesz baj, nem hagyja el a házat, de ha mégis 

úgy történne, megy édesanyámék után Fenesre. Nem volt idő sokat tanakodni 

még akkor este, indulni kellett annak, aki el akarta hagyni a falut. Én elkö-

szöntem édesanyámtól, édesapámtól, valami pénzt vettem magamhoz és in-

dultam is. Édesanyám és a bátyám pedig Fenesre. Mikor kimentem az utcára, 

már szedelőzködtek az emberek, volt, aki csak úgy gyalogosan, mások szeke-

ret pakoltak abba rakták a sok gyereket és valamennyi ruhát. Csak a nagyon 

bátrak, vagy hiszékenyek végezték mindennapi teendőiket és várták mit hoz a 

másnap. Ahogy megyek az utcán eszembe, jut, hogy lehet még mások is, 

mennének Gyantára. Beszóltam hát azokhoz, akikről gondoltam, hogy roko-

naik vannak arrafelé. Finyi Miskának volt is, úgyhogy együtt vágtunk neki a 

több mint harminc kilométeres útnak. Másnap reggelre meg is, érkeztünk. 

Enni kaptunk, közben elmeséltük miért jöttünk el hazulról… Mikor lefeküd-

tünk, még nem sejtettük, hogy az otthon maradottak milyen napra ébredtek. 

Csak másnap este tudtuk meg egy részét a nagyszombaton menekültektől, 

min mentek át a tárkányiak, köztük az apám is, aki később elmesélt a vele 

történteket… 

Kevés ember aludt nagypéntek éjjelén Tárkányban. Az apám is, csak for-

golódott egész éjjel. Mindenben annyi volt a jó, hogy egyedül maradt a ve-

szedelem előtt. Minél nagyobb lesz annál jobb, hogy csak egymagába van. 

Még alig pirkadt már szedelőzködött a jószágokat ellátni. Mióta elment a 
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szolga a reggeli etetés az ő dolga volt. A szolga kifizetve, annak rendje és 

módja szerint ment el. Nem küldte, de nem is, marasztalta tudta jobb neki is, 

ha az övéi között van. Szénát rakott a pár ökör és a tehenek elé. Kiszedte a 

ganét alóluk, majd friss szalmát hozott be alájuk. Megfejt, megszoptatta a 

borjút, közbe abrakot is rakott eléjük. Csinálta a mindennapi megszokottat, de 

semmi kedve nem volt semmihez. Máskor olyan jól esett fésülni a két ökör, 

oldalát, farát, ám most semmi kedve nem telt benne. Még mosolyogni sem 

tudott a két ökör táncán, amikor kiengedte őket az udvarra, a vályúhoz itatni. 

Már kilenc óra körül járt az idő, apró szemű, hóval kevert eső esett. Akkor 

hallotta meg az első lövéseket. A Hajnal utca felől hallatszottak. Gyorsan 

behajtotta az ökröket a pajtába, és a jászolhoz kötötte őket. Szőrével kifele 

magára vette a kuzsókját és elindult ki a Nagyutcára, lássa, mi történik. Mikor 

kiért, már nem csak a lövéseket, de kiabálást, magyarral vegyes román ká-

romkodást is megütötte a fülét. Tele volt az utca idegen katonákkal, félig 

parasztruhát, félig katonaruhát viselő emberekkel. Nagy volt a nyüzsgés, épp 

a boltot rabolták ki, vitt hordott ki mit tudott. Már azon volt, hogy visszafor-

dul, de mégse tette, vitte a kíváncsiság, látni akarta mi történik, gondolta csak 

úgy semmiért nem lövik le. Lehet, csak a boltot akarják kirabolni, a puskalö-

vésekről megfeledkezett. Különben is, semmivel sem különbözik a parasztru-

hás idegenektől, okoskodott. A lábán bocskor, a hátán a kuzsók szőrével, 

kifele ahogy legtöbbször az oláhok viselik. Nem figyelt rá senki, nagyobb 

dolguk volt annál, alig fértek a boltajtón ki és be olyan nagy volt a tülekedés. 

Eleget látott, már fordult volna, hazafelé amikor földbe gyökeredzett a lába. 

Nagy kiabálások, káromkodások között a kovácsot cibálták ki a műhelye elé 

és minden teketória nélkül fejbe lőtték. Még rángatódzott, amikor már a 

csizmáit húzták le a lábáról. Úristen, egy pár csizmáért? – villant meg benne. 

Innen azonnal el kell menni. Mint aki holdkóros fordult meg indult el, úgy 

érezte, nem bírják el a lábai hazáig, mintha minden lépésnél össze akarnának 

rogyni. Egész úton maga előtt látta az agyonlőtt kovácsot, akinek ha volt „bű-

ne” csak a lehetett, hogy a műhelye, ott volt az út mellett. Csütörtökönként 

pedig szokása volt a már kész, de még forró patkókat kidobni a műhely elé, az 

út mellé a porba, ugyanis akkor volt piaci nap Belényesbe. A hogy jöttek haza 

a környező falukból az emberek, a piacról, bizony sokan nem állták meg, 

hogy hozzá ne jussanak egy ingyen patkóhoz. Ilyenkor aztán, sokan dobták 

messze a forró vasat és megsült kézzel, káromkodva kellet, elsomfordáljanak. 

Másoknak persze szégyellték elmondani, hogyan jártak, így aztán a mester-

nek sokszor megadatott, hogy jól kinevethette magát a pórúljártakon. Frontot 

járt ügyes ember volt, mindig lehetett rá számítani, Verbőczyvel is ott volt 

mindenhol. Most ott feküdt a sárba, élettelenül. Fülébe csengett a felesége 

búcsúszava; „ha baj van, hagyik mindent csak kend, meneküjjik”! A templom 
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előtt megállt, nem tudta mitévő legyen? Forduljon ki a faluból, vagy menjen 

haza. Hirtelen eszébe jutott a falu pénze. Az nem az övé, azzal el kell majd 

számolnia, ha lesz kinek, az a pénz az ő gondjaira van bízva. Mit mond, majd 

ha számon kérik tőle? Betért az utcába, a háza felé, a pénzt minden áron el 

kell, hozza. Mire elért hazáig már majdnem minden irányból hallatszott a 

puskaropogás jajveszékelés. Bement, bezárta maga után a kaput és elővette a 

ládikát, amibe a falu pénzét tartotta. Ki markolta belőle az összes pénzt és a 

gölebébe dugta. Akkor eszébe jutott a család pénze is. Kivette a párna alól, 

ahol az asszony tartotta és rongyba, csavarva az udvaron egy nagy kő alá 

dugta. Már épp azon tanakodott magába, hogy a jószágokkal mit csináljon, 

amikor meghallotta, hogy a szomszéd kapuját irtózatosan verik. Egy pillana-

tot sem gondolkodott tovább, nekiiramodott a kertnek, tudta az utca felé már 

nem menekülhet, csak az Alszeg irányába a kerteken keresztül. Futott, ahogy 

csak öreg lábai bírták, egyik kerítést a másik után mászta át. Már vagy csak 

egy kerítés volt a falu széléig, már remélte, hogy szerencsésen megmenekül, 

amikor hirtelen, mintha a földből jöttek volna ki, három fegyveres, félig pa-

raszt, félig katona termett előtte. Ismerte őket, a szomszéd faluból voltak. Ők 

is megismerték. Ráfogták a puskákat. - Bácsi hunn a pínz? -kérdezte az egyik 

magyarul, tárkányiasan. Egy pillanat alatt földbegyökeredzett a lába, nem jött 

ki hang a torkán. Mind közelebb jöttek hozzá, a puskák már ott voltak az orra 

előtt. Van pínz - nyögte ki. Lassan benyúlt a gölebébe és ledobta a sok pénzt 

eléjük. A sok bankó széjjelszóródott a sáros, latyakos földön. A három pus-

kás, egymást lökdösve, nyomkodva nekiestek és egymás elől kapkodták fel a 

pénzt. Nem törődtek azok már sem emberrel, sem puskával, úgyhogy szabad 

lett az út ki egész a falu végéig. Így jutott el aztán Fenesig, mert a dombok 

felé vezető út még nem volt elállva. Pénz nélkül, de élve elevenen. Elveszett a 

falu pénze igaz, de aztán már úgysem lehetett hasznát venni, mert más világ 

jött, más pénzzel. 

 

Pali János szinte teljesen átvirrasztotta nagypéntek éjszakáját. Már 43 éves 

volt, de felesége halála óta ilyen rossz éjszakája még nem volt. Nem is tudja, 

hogyan vagy mikor álmodhatott, mert úgy érezte egész éjjel le se hunyta sze-

mét, csak nézett a lehúzott lámpába és hallgatta a három kislány szuszogását 

és biztatta a feleségét, hogy aludjon csak nyugodtan nem lesz holnap semmi 

baj. Akárhogyan is, történt az álom nem hagyta nyugodni, csupa víz lett rajta 

a ruha, még a dunyha és párna is nyirkos lett tőle. Hajnalba az asszony is 

észrevette, és addig unszolta, amíg elmondta neki nehéz álmát. Azt álmodta, 

hogy Kati az első felesége, aki már egy éve halott, ott áll előtte tiszta fehér 

menyasszonyi ruhában és minduntalan azt kérdezi; Kit szerecc jabban? Inge-

met vagy ezt, a másikat? Hogy nem felelt a kérdésre, egyszerre csak azt 
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mondja; ha szerecc, gyere utánam! Közben integetett hívogatóan. Ennyi volt 

az álom, ami a nyugtalansághoz, keserűséget is hozott. Hogy ne szerette volna 

első feleségét, hiszen tőle volt a három kislánya. Későn jöttek, de szépek 

ügyesek voltak mind, még a karon ülő is szép formásnak egészségesnek néz 

ki. De azért a halálba nem menne a volt felesége után, nem hagyná el ezt az 

újat, mert hát ki vállalta volna fel, hogy más asszony három árváját nevelje. 

Nem elég, hogy elvesztették az anyjukat még apjuk nélkül is, maradjanak? Ez 

az asszony főz, mos, takarít rájuk, úgy viselkedik, mintha egy élet óta övéi 

lennének. Egy rossz szóval meg nem bántaná a mostani feleségét. Igaz ezzel 

csak pár hónapja él, az is igaz, hogy a másikkal majdnem húsz évet éltek le 

együtt, hát hogyne szeretné… Nagy nehéz csend ülte meg a szobát. A régi 

asszony eszébe jutatta az eddig leélt életét mely tele volt kínnal és szenvedés-

sel. Talán csak a gyerekek, akik miatt most annyira aggódik, hoztak csak 

örömöt életébe. Neki csak a szegénység jutott, amiből nagyon nehéz volt 

kikecmeregni. Mikor már kezdett minden jól menni, hogy földet is, vehetett, 

akkor hagyta itt a felesége. Hirtelen kapta meg a tüdőbajt, ami pár hónap alatt 

el is vitte. Ott maradt a kislányokkal magába. Hogy győzze a reászakadt sok 

munkát, szolgát fogadott, de elég semmire kellőre akadt. Mitre nem nagyon 

szeretett dolgozni, csak fanyalgott a máléra és a puliszkára is. Mintha otthon 

jobbat evett volna, de hát mit tehetett ez volt, ezzel kellett, beérje. Csak a 

munkára tudott jobban fanyalogni. Igaz sokat kellett szidja, de ha az erdőre 

ment fáért, vagy szántani, szénát hordani, csak volt ki segítsen. Akármilyen 

lusta volt, csak hasznát vehette, de most az is itt hagyta. Haragosan ment el, 

mert, ahogy az lenni szokott a szegény embert az ág is, húzza. Most a télen 

történt, hogy az egyik ökör megbetegedett. Kijött hozzá az orvos és, úgy 

ahogy helyre is hozta, csak azt mondta, vigyázzanak rá nagyon, ne terheljék 

egy ideig. Sokáig kímélni nem lehetett, mert hát hamar jött a tavasz, ki kellett 

hordani a ganét, sietni kellett a szántással is. Egyik reggel raktak a szekérre 

valamennyi ganét, mert hát elég messze a Mátyás rítbe kellett vinni, fel a 

dombra, meg hát az ökröt is, kímélni kellett. Rá is, kötötte a szolgára, nehogy 

felüljön az emelkedőn a szekérre, mert anélkül is, nehéz szegény beteg ökör-

nek. Neki még dolga volt otthon, csak később indult el a szolga után. Az meg 

ki tudja, hogy kivel állt meg beszélgetni, mert épp a dombon érte utol. Ott ült 

peckesen a szekéren és ütötte sajnálat nélkül a kínlódó beteg ökröt. Mikor 

meglátta az első kezébe kerülő bottal ugrott neki. Az elég fürge volt, hogy 

egy-két ütésnél ne kapjon többet. Eddig se kedvelték egymást, de azután már 

csak a szükség tartotta egymás mellett őket. Már az se, mert az elsők között 

volt, akik felmondtak a gazdának. Ment az övé közé, oda való volt. Maradt a 

sok munka, és ami igaz mostanában sehogy sem ment. Felfordult az egész 

világ, megint háborúról beszéltek az emberek a faluba. Nem nagyon érdekelte, 
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mert őt nem vitték katonának a kicsinyek miatt, úgyhogy nem sokat érdekelte 

ki kivel és miért hadakozik. Werbőczyhez sem állt be. Elég volt neki a maga 

baja nem akarta a másét is, a vállára venni. Volt, amikor sajnálta, hogy nin-

csen legalább egy fia, mert az csak segített volna, de amikor a kislányokra 

nézett azonnal meglágyult a szíve. Összeszorította a fogát és még keményeb-

ben végezte a dolgát. Mit tehetett? Hagyta, hogy mások háborúzzanak, neki 

nem volt rá ideje. És most mégis tele gondokkal várta a reggelt. Nem mene-

kült. Nem volt miért. Amije van mindenért megszenvedett, ki tudja kiket, hoz 

a holnap a faluba? Nem hagyhatja itt ebek harmincadjára azt, amit keserves 

munkával szedett össze. Miből adja majd férjhez a kislányokat? Tudta, érezte 

a reggel semmi jót, csak rosszat hozhat, de neki maradni kell. Így jött el a 

hajnal. Felkötötte a bocskorát, meggyújtotta a lámpást és kiment szénát adni a 

tehénnek és az ökröknek. Megtömte a jászlat, leült a fejőszékre, úgy érezte a 

lábai nem, bírják. Az álom nem hagyta nyugodni. Nagy sokára felállt és el-

kezdte fésülni a jószágokat, csak úgy megszokásból, mintha nem is, az övéi 

lennének pedig máskor nem csak a fésűvel, de a szemével is, jól esett simo-

gatni őket. Most, mint akinek a vérét vették úgy jött ment matatott körülöttük. 

Fogta a villát és kitakarította a pajtát. Erőtlenül, mint egy alvajáró végezte a 

munkát. Amit máskor pillanatok alatt elvégzett most nem kevés időbe került. 

Jött, ment, forgolódott, mint aki nem ismeri ki magát saját pajtájába. A végén 

még a seprűt is kellett keresse pedig az ott volt a megszokott helyén a sarok-

ba. Mikor bement a sajtárért, hogy megfejjen, már kezdett világosodni, csap-

kodott a havas eső. A fellegek olyan lent voltak mintha a földhöz akarták 

volna nyomni a falut, házastól, emberestől. Mikor benyitott az asszony a 

kályha mellett forgolódott, rakta a tüzet. A kislányok már kezdtek mozgolód-

ni. Nem szólt semmit, fogta a sajtárt és kicaplatott a sáros udvaron át, a kút-

hoz. Vizet húzott, töltött a sajtárba, és mint mindig a válut is, tele húzta tiszta 

vízzel, legyen, mit igyanak majd az állatok, ha kiengedi őket. Visszament a 

pajtába letette a sajtárt és abrakot tett a jószágok elé. Máskor mire megette a 

tehén az abrakot már meg is volt fejve. Most az egyszer nem, nem érzett erőt 

a kezeiben, de lehet a tehén nem akarta leadni a tejet. Végül csak bekerült a 

sajtárral a szobába. Máskor végig kínálta a friss tejjel a lányokat most csak 

letette és ment ki vissza a pajtába, mintha csak ott találná a helyét. Mintha 

valamitől menekülni akart volna, mintha valami követte, űzte volna. Kint 

egyfolytában esett a havas eső. Kis idő múlva az asszony jött ki utána, hívta 

be reggelizni. Mire bement már ott ültek az asztalnál, csak őrá vártak a kis-

lányok köszöntek illedelmesen, mint mindig, ha otthon kapta a reggel. Jó 

reggelt kívánt ő is nekik. Igaz, mióta meghalt az anyjuk a nagyobbacskák már 

nem viháncoltak, kacarásztak annyit. Mintha megkomolyodtak volna. Pedig 

az anyjuk sokkal szigorúbb volt hozzájuk, mint a mostoha. Alig ettek, csak a 
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kicsi itta meg jóízűen a cukros tejet. Kiment, megitatta a válunál a jószágokat 

és tengerit szórt a malacok elé. Még ténfergett egy ideig, mint aki nem találja 

a helyét, be a pajtába, ki a csűrbe és vissza. A havas eső hol csendesedett, hol 

jobban rákezdte. Végül valahogy csak bekerült a szobába. Az asszony és a 

lányok ott ültek még mindig az asztalnál a kanapén. A karonülő is ott volt 

köztük, hol egyik, hol másik szorította, ölelte magához, babusgatták, szeret-

gették. Leült melléjük az asszonnyal szembe. Nem szólt egyikőjük sem, csak 

nézték egymást és hallgatták a gyerekek halk kacarászását. És vártak… Más-

kor ilyenkor már a kalácsot dagasztották, a lányok festették a tojást. Valahogy 

most a lányok sem kérdezték miért nem, készülnek húsvétra, ők is megérez-

ték a levegőben a várakozást. Nem tudták mire, de érezték várni kell a kérdé-

sekkel. A csendet János törte meg mondván kinéz az utcára, de épp amikor a 

kilincsre tette a kezét hallották meg az első lövéseket. Becsukta az ajtót hal-

kan és visszafordult. Leült az asszony mellé, szembe a kislányokkal, akik a 

lövések hallatára úgy összebújtak, mint egy kis madár csapat, ha héja csap 

közéjük. Szótlanul néztek nagy riadt szemekkel. Az asszony felállt és oda-

ment hozzájuk. Egyenként megsimogatta őket, szólni, nem szólt hang nem 

jött ki a száján. Visszaült a férje mellé és újra megfogta a kezét. Szorította, 

mert csak ő volt neki, meg a lányok. Az első férje elzavarta hét év házasság 

után… Szerette, szerelemből ment hozzá, de hát az nem volt elég. Gyerek 

kellett volna, minél több, mert a család csak így erősödik, gyarapodik. Meddő 

asszonnyal hiába az erős férfi, hiába a vagyon, hiába a munka. Ezért kellett 

elváljanak, és haza menjen, ahol igaz újra befogadta a család, de belátta, hogy 

egy életen keresztül csak a mások szolgája lett volna. Így most jobb mióta 

újra férjhez ment, feleség és anya is. Igaz nem az ő lányai, de mire felnőnek 

anyjukként, fogják szeretni. Szerették egymást, ő is, a lányokat, a férjét és 

azok is, őt. Lassan, napról-napra mind jobban mentek a család dolgai, csak a 

háború ne jött volna. Az mindent elrontott, nem volt kinek eladni és nem volt, 

mit venni. Mindent a frontra embert, állatot, élelmet, ruhát. Igaz János nem 

volt katona, de a háború alatt nem sokat lehetett haladni, akármennyit is, dol-

gozott az ember. Most meg alig múlt el az egyik itt a másik háborúság. Azt 

hallotta az utcán, hogy az oláhok mindent el, akarnak venni a magyaroktól, 

mert most már mindenhol Románia lesz. Nem értette, hogy lehet ez, mert hát 

a regáti Románia olyan messze van, hogy még hallani is ritkán lehetett róla. 

Most meg fegyverrel jönnek Tárkányra. Még a szolga is, azt kiabálta vissza 

mikor elment, hogy nemsokára ők lesznek Tárkányban az urak! Nemigen 

hitte, de hogy nincs magyar csendőrség, aki vigyázzon a rendre és a katonák 

is, elvonultak, hirtelen zúdult a falura a nagy baj. Semmit nem lehetett tenni 

ellene, csak várni, vajon mi lesz, vajon igaz e, hogy az oláhság azt csinálhat, amit 

akar? A puskalövések hozták meg a hírt, hogy itt vannak, hogy elkezdődött, amit 
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talán csak nagyon kevesek hittek. És jöttek… Nyikorgott a kapu, valakik 

csoszogtak befele. A szobába hirtelen megdermedt a levegő. Mind egymásra 

néztek, riadtan kapcsolódtak egymásba a szemek. Ismerős hang kiabált a szo-

ba felé: Jánas bácsi, Jánas bácsi! Lassan minden szem a hang irányába for-

dult. Ott állt az ajtó előtt a volt szolga, mögötte lövésre emelt puskával három 

román katona. Gyere ki Jánas bácsi, gyertek csak! Felálltak elől a férfi, utána 

feleség ölébe a kicsivel, utánuk a lányok. Gyertek, csak megyünk a templom 

elébe, mondta a szolga sunyi mosollyal az arcán. Elindultak kifelé a kapun, ki 

az utcából, szótlanul vonultak. Elől a férfi, mellette az asszony az ölébe a 

kicsivel, egyik kislány a rokolyájába kapaszkodva ment mellette, a nagyob-

bacska az apja kezét fogta. Utánuk a szolga, a fegyveresekkel. Mentek puska-

ropogás irányába, a templom felé. Ahogy közeledtek, tértek ki az utcából, 

már nem csak a puskák, de káromkodás és jajgatás is megcsapta a fülüket. 

Nem néztek hátra a kísérőikre, csak mentek csendben, földre szegzett tekin-

tettel. Így értek ki a templom elé, ahol egyik sortűz a másikat érte. Asszo-

nyok, gyerekek sírása, sikolya vegyült, férfikáromkodásba. Volt szolgák, 

idegen katonák rekedt ordítozása töltötte a máskor tisztelettől csendes, nyu-

godt templomteret. A fal mellett egymásra lőtt emberek feküdtek, vérük a 

latyakos sáros hóval vegyült és folyt lassan le a dombról. Durva, karomként 

begörbült újjak ragadták meg őket, cibálták el a gyerekeket, akik ekkorra már 

sírtak ordítottak. - Duceti prunci la o parte!(Vigyétek a gyerekeket arrébb!) 

kiabálta Mitre fröcskölő szájjal és cibálta többedmagával a kislányokat. Nem, 

nem hagyam, nem engedem, sikította az asszony, nem engedem, ha minket 

üket is! Öjjetetek meg minket is, ordította rekedten, öjjetek meg mindőnket! 

A kislányokat, ha elcibálták egyiktől sárba esve, bukdácsolva kapaszkodtak a 

másikba. Nem akarták hagyni sem apjukat, sem anyjukat. Már hang se jött ki 

a torkukon, csak hörögtek könnyes sártól mocskos arccal és bújtak egymás 

mellé, keresve, szorítva a szülői kezeket. Végül egy tiszt féle röviden odave-

tett- Lasati femeia si prunci, aduceti barbatul! (Hagyjátok az asszonyt és a 

gyerekeket, hozzátok a férfit). Durván ellökték az asszonyt és a gyerekeket, 

csak az embert ragadták meg és vitték a falhoz. A kislányok kimerülten búj-

tak mostohaanyjukhoz, aki azt se tudta mit csináljon, csak állt és nézte a fal-

nál álló férjét. Egy rokon öregasszony lépett hozzájuk és elkezdte lassan te-

relgetni őket a Gábor Istókék háza felé, hogy legalább a kislányok ne lássák, 

ami történni fog az apjukkal. Elindultak, engedelmesen, összefogózva egy-

mást támogatva, vissza-visszanézve. A szemek nem tudtak elszakadni egy-

mástól, fogták, kapaszkodtak egymásba. Már majdnem beértek a ház kapuján, 

amikor eldördült a sortűz.  

Hallotta a lövéseket, érezte az ütést a testébe, és hogy leesik a kalap a fejé-

ről. Nem akart még elesni, nem, amíg még látja a kis csoportot, amint lassan 
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összekapaszkodva távolodik. Még hallotta, hogy a katonák újra töltik fegyve-

reiket, de nem látta csak az övéit és a szemébe kapaszkodó asszony tekintetét. 

És egyszerre sötét lett és akkor egy másik szempár nézett rá hívogatóan, biz-

tatóan. (Az akkor még 13 éves nagyobbik kislány lett később a nagyapám 

Gábor Ferenc felesége.) 

Gábor Ferenc 

 

 

 

Déditatám fogságban 

 

Egyszer nagyon kíváncsi lettem, hogy mikor és hogyan is zajlottak le a világ-

háborúk. .Nem nagyon tudtam elképzelni. Egyszer megkérdeztem nagyma-

mámat, mert tudtam, hogy az ő édesapja, vagyis az én déditatám fogságba 

esett a második világháborúban. 

Nagymamám elmesélte,hogy a második világháború 1939.szeptember 1-

én kezdődött, és 1945. május.8-án fejeződött be. Erről történelem órán is hal-

lottam. A második világháború volt az eddigi legnagyobb és legtöbb halálos 

áldozattal járó fegyveres konfliktus. .Déditatámat az oroszok fogták el mint 

magyar katonát, és Oroszországba vitték. Nagyon sok embert összezárva, egy 

vonatba ültették. A vonatban nagyon hideg volt, és igaz,hogy adtak nekik 

enni, de csak nyers halat, ami nem csillapította az étvágyukat, emiatt sokan 

éhen haltak. Nagyon hosszú időnyi utazás után, megérkeztek Oroszországba, 

és nagyon rossz körülmények közé bezárták őket. Éheztek, fáztak, és, mivel 

nem volt mit egyenek, volt egy nagyon szép kutyájuk, amit nagyon szerettek, 

de fájó szívvel megölték és megették. 

Sok-sok idő után kiásták magukat, megszöktek és hazamentek a szüleik-

hez, szeretteikhez. Nagyon örültek, hogy épen és egészségesen hazaérkeztek! 

Amikor ezt a történetet nagymamám elmesélte, azt gondoltam magamban, 

bárcsak élne még déditatám, hogy az ő szájából halljam, ami vele történt. 

Déditatám 82 évesen halt meg, amikor édesanyám II. osztályos volt. 

Örülök, hogy most nincsenek világháborúk, és hogy az emberek nyuga-

lomban élhetnek! 

Gál Bernadett 
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Matracmese 

 

- Isten hozott, csöppség! – suttogta a kis matrac, amikor a pár napos kisfiút 

először magához ölelhette. – Mostantól én is vigyázni fogok rád, figyelem 

a légzésedet, óvom a gerincedet, széppé teszem álmaidat, hogy amíg el-

férsz ebben a kiságyban, nyugodt, mosolygós napjaid legyenek. 

Attól a perctől kezdve ő volt a kiságy lelke, a legboldogabb babamatrac, kis 

védence nagyon szeretett rajta feküdni. Az elalváshoz nem volt szükség rög-

zíthető zenélős forgóra, sem játékra, kabalára. A zöld szegélyű fehér baldac-

hinfüggöny volt a kettőjük mesevilágának határvonala, azon belül történtek a 

titkok, csodák, amikről senki más nem tudott. Matracmesék matracnyelven. 

Anyuka dalait, mondókáit a matrac is csodálattal hallgatta, s jól magába szív-

ta, elraktározta. 

Első hónapokban sok időt töltöttek együtt a babával, aztán mozgalmasab-

bá váltak a napjaik, egymás után következett a jobbra-balra fordulás, hasra 

fordulás, felülés, felállás, ugrálás, ki-bemászás, beszorulás. Ekkor már nehe-

zebben tudta lekötni a kisded figyelmét a matrac. Egyre kevesebbet voltak 

együtt, a matracmesék is megrövidültek és a kiságy is. Testvérke érkezett, 

ismét egy kisfiú. Nagy volt az öröm a családban és a kiságyban. A matrac 

ugyanúgy vigyázott az újszülöttre is. Élmény volt a lefekvés és az alvás ideje. 

Figyelte a baba légzését, óvta a gerincét. A matracmesék elölről kezdődtek, 

ismétlődtek, folytatódtak. Teltek a hónapok, kicsit zajosabb lett a ház, jobban 

kellett őrizni a kicsi álmát, hogy zavartalanul aludjon. Több volt most a pe-

lenkakifolyós baleset is, de ezekért a matrac soha nem haragudott, sőt, minél 

jobban beszívta a nedvességet, hogy ezzel is védje a baba bőrét. Nagyon meg-

szerette a feladatait, a kis lakóit, és attól kezdett félni, hogy az idő rohanásá-

val ő majd haszontalanná válik, beállítják egy sarokba porosodni. Mi lesz, ha 

a második kisfiú is kinövi a kiságyat? Szomorúságra nem volt ideje, a baldac-

hinfüggöny zöld szegélyét rózsaszínre cserélték, harmadik gyerekként kislány 

született a családba. Volt öröm! A fiúk után a kislány egy újabb csoda volt, 

másabb csoda, megmagyarázhatatlan érzés. Rajzolódott is már a sok tündér-

mese a matrac fejében. Titkos mesevilágukban csak azzal nem számolt, hogy 

a fiúk ennyire körülrajongják, ennyit babusgatják, édesgetik hercegnőjüket a 

kiságyban. Hagyta őket örülni, zajongani. A jól bevált módszerek nem mindig 

működtek, az elméletek meg-megdőltek, de ha kettesben maradtak, a kis mat-

rac továbbra is odaadóan mesélt, dalolt, álomba ringatta pici tündérkéjét, véd-

te, ahogy tudta. Hasznosnak érezte magát, elégedett volt. Volt értelme őt élet-

re kelteni. Megszokta a fal színét, a hangokat, a szokásokat, része lett ennek a 

vidám családi életnek.  
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Mindenki csodájára járt, hogy ezeket a gyerekeket soha nem kellett altatni. 

Milyen szerencsés szülők! – mondogatták. Csak néhányan sejtették a mesebe-

li titkot. 

A kicsi lány nemsokára kétéves. A foltos vászonhuzatos matrac újabb gye-

rekre vágyik. Ha nem is most, talán pár év múlva. Addig is töltekezik az el-

múlt hat évből. 

Gidró Melinda 

 

 

 

Eltemetett álom 

 

Az áprilisi fények mindig is szívemnek kedvesek voltak. A tavaszi illatok, 

amiket a langyos levegő hord magával, az egymással versenyt éneklő mada-

rak különös dalai… Emlékszem, nagyszüleimnél délutánokat tudtam úgy 

eltölteni, hogy lestem, vadásztam, a fa tetején vajon milyen tollas barátunk 

adja ki a hangokat, majd a rongyosra lapozott madárhatározóban órákig képes 

voltam keresi, kutatni, hogy milyen madarat láthattam.  

Eképp teltek a délutánok. Nagyszüleim a kertben foglalatoskodtak, kapál-

tak, veteményeztek, locsoltak, én pedig közben az udvart fedeztem fel, ját-

szottam a tyúkokkal, futkároztam a kutyával, simogattam a macskát. Az em-

lékek mai napig melegséggel töltenek el, noha az utóbbi években távol kerül-

tem e kedves helytől. Éppen ezért mindig boldogság áraszt el, ha nagy ritkán 

hazalátogatok és elmegyek nagyszüleim házához, ahol sajnos már csak ma-

mám fogad engem. 

Így történt, hogy az egyik áprilisi szombaton, mikor nagyit felkerestem és 

hosszasan elbeszélgettünk, eszembe jutott gyermekkorom ezen időszaka és 

hirtelen ötlettől vezérelve felmásztam a jól ismert öreg létrán a szín padlására, 

ahol – mintha egy másik élet másik énje lett volna – nem is olyan rég még 

nagy buzgalommal kerestem a japán tyúkok bolondériájából a padlás zugaiba 

tojt tojásokat. A szín tetejét megpillantva megrohantak az emlékek; erős déja 

vu érzés fogott el, majd hirtelen végigszaladt testemen egy gyors remegés, 

melynek utóhatásai karomon lévő libabőrökben nyilvánultak meg. Mégis, 

megváltozott a látvány – máshogy emlékeztem e helyre, ami most poros volt, 

teleszőve pókhálóval, a napfény pedig suta kamaszként csak félénken hatolt 

át a deszkák résein keresztül. A szénakupacok helyét súlyos ládák és dobozok 

vették át, amik egyből felkeltették kíváncsiságom. Vajon mi lehet bennük? 

Lemásztam a létráról, megragadtam a földön lévő seprűt és áttörtem vele a 

pókhálók rengetegét, leküzdve iszonyomat a ragacsos anyagtól. 
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A hozzám legközelebb eső dobozban csupa érdektelen holmi hevert – régi 

műanyag virágcserepek, egy kicsorbult nyelű kis kapircs, néhány zacskó 

megaszott vetőmag. Elhúztam a szám. Nagyobb kincsre számítottam. Unottan 

toltam félre a dobozt. A következőben divatja múlt, elrongyosodott ruhák és 

kerti viseletek rejtőztek egy pár gumicsizmával, aminek a bal talpán egy lyuk 

tátongott. Elgondolkodtam. – Nagyi miért tart meg ennyi vacakot?  

A harmadik ládához nyúltam, ami jóval érdekesebbnek ígérkezett: tele volt 

pakolva könyvekkel. Felélénkülve nyúltam az első halomért és egy műértő 

gondosságával vizsgálni kezdtem őket. Ahogy kinyitottam az első könyvet, 

ismerős illat csapta meg az orrom; a hosszú évek óta érintetlen lapok aromája 

keveredett a por orrcsiklandó, száraz egyvelegével. Végigsimítottam a meg-

sárgult lapok szélét és szórakozottan beleolvastam az előttem álló sorokba. 

Alig jutottam pár mondatnál tovább. – Ez most nem megy. Nem is érdekel ez 

a könyv!  

Összecsaptam hát és a következő kupacért nyúltam. Rácsodálkoztam a lá-

tottakra. - De hát ez tele van klasszikusokkal és értékes könyvekkel!  

A rakásba együvé téve megtaláltam Stendhal Vörös és feketéjét, Emily 

Brontë Üvöltő szelekjét, néhány művet Jókaitól és Petőfi összes versének 

második kötetét. 

- Ezek a nagyszerű művek, sokkal jobb helyet érdemelnének ennél a  

padlásnál! Inkább hazaviszem őket és valamelyik polcra bezsúfolom, 

minthogy itt menjenek tönkre.  

Ahogy megemeltem őket észrevettem, hogy egy oda nem illő, vékony füzet 

lóg ki közülük. Letettem a földre a könyvhalmot és kihúztam közülük a füze-

tet. Régi nyomtatású, egyszerű zöld fedelű, 50 lapos példány volt. Belsejében 

sok helyen megkopott már a vonalazás. Érdeklődve lapozgattam. Időbe telt, 

mire megértettem mit látok: az ismerős, enyhén jobbra dőlő, cikornyás betűk, 

a mérnöki pontossággal lejegyzett számok. Szemembe hívatlan vendégek 

szöktek. Nagyapám írását ezer közül is felismerném. Az elemi iskolában 

használt füzet látványa régi sebeket tépett fel bennem. „ Ebből a füzetből 

tanult. Ez a füzet ékes példája mindannak a tudománynak, amit az iskolában 

szerzett. Édes, drága nagyapa! Egy füzetre futotta a tanulmányok alatt és Ő 

mégis mindig jeles tanuló volt.” 

Mert ezt az egyet már kisiskolás koromtól tudom: nagyapám éltanuló volt 

az osztályában, pontosan a második legjobb, mert az első Morvay Béla volt, 

akiből orvos lett. Mindig ezt hallgattam. Ha nem volt kedvem megcsinálni az 

olvasás házit, ha nem volt kedvem kitölteni a nyelvtan munkafüzetet, ha való-

sággal üvöltöttem, mert a matek példát kellett megoldanom. Mindig ez volt a 

válasz: - Tanulj jányom, mert ez az egyetlen módja annak, hogy jól élj! 
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Mondhatták ezt egy 8 évesnek… Az ember akkor még nem érzi ennek a 

súlyát, az élet terhe még csak meg sem legyinti jobb esetben. Én sem értettem 

igazán minket erőltetik ezt a nagy tanulást. Ha nincs megírva ez a házi, meg 

lesz írva a következő. De nagyapám csendes szemrehányása, hallgatag pillan-

tása elég volt és félretéve minden sérelmem az iskolával szemben, kiskatona 

módjára megcsináltam a feladatom. 

A füzetre pillantottam. Ez a legnagyobb kincs mind között. Oldalról oldal-

ra tanulmányoztam a múlt deákokkal szemben támasztott követelményeit, 

míg egyszer csak megszakadt az írás. A bal felső sarokba egy dátumot véstek, 

a szöveg pedig biztosan nem lehetett iskolai feladat. 

 

1948. március 2. napja 

Édesanyám napkelte előtt zavart fel álmomból. Vacogva keltem ki a 

dunyha alól, csupasz talpamat szúrta a padló jéghidege. 

Eridj, kisfiam, Lajoskám, engedd ki a tikokat az ólból! 

Édesanyám szavait mindig parancsként próbáltam teljesíteni. Jóságos, fá-

radt tekintete, kendője alól kilógó, őszülő tincsei szememnek egyik legkedve-

sebb látványa volt. Kapkodtam magamra az olcsó posztó ruhát meg kabátot, 

nővérem cipőjét, amit felváltva hordtunk – reá egy kicsit már kicsi volt, az én 

lábom meg még lötyögött benne. Kinti teendőim végeztével rohantam vissza 

a házba, ahol már a tarisznyába készített irón, füzet, karéj kenyér, sült hagyma 

és egy fél alma várt. Ma tanítós nap vót. Iparkodtam magam, hogy időben 

beérjek az oskolába, nem akartam hátulra vagy a fődre ülni. Szerettem a tanu-

lást. Kálmán tanító úr előszeretettel térdepeltette a sarokba szórt kukoricán a 

rossz deákokat, a lustáknak, lassabban értőknek pedig a körmös volt a jussuk. 

Én sose kaptam egyiket se. Bélával versengtünk, hogy kit illet több jeles 

osztályzattal. Éltanuló vótam, mert gimnáziumba készültem. Orvos akartam 

lenni! Ahhoz pedig tán tanulni kell! Nevettek a többiek rajtunk Bélával, hogy 

ugyan, hova az a sok tudomány, nincs arra szükség, nem abból fogom etetni a 

családom. Pedig ők nem tudták: az orvosdoktorok jól élnek és baj esetén biz-

tosítják családuknak a gyógyulást. Gyógyítani akartam, segíteni akartam! 

Édesanyám se, édesapám se tudta ezt még; arra számítottak, hogy az elemi 

után, teljesen segítek majd az állatokkal meg a fődeken. Segítek is! De tanul-

nom is kellett. Az oskolához érve Bödőcs Pista, Kovács Imi meg Miskolci 

Matyi egy fának dőlve csúzlit vizsgálgattak. Felderült a képük mikor meglát-

tak, én szintúgy nagyon megörültem nékik. 

Gyere mán ide Lajos, ezt nézd meg! 

Odaérve Matyi kezébe két formás követ láttam, Pista pedig az új gyártmá-

nyú csúzlijával hencegett. 

- Szépen sikerült ez, te Pista! – méregettem elismerően a csúzlit. 
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Az ám, meghiszem! Tegnap egész nap ezen dógoztam. Kivéve mikor kimen-

tünk a telekre apámmal. – jelentette ki Pista nagy mellénnyel. 

No aztán, ha ezen dógoztál, megcsináltad-e a számtan feladatot? 

No, azt nem Lajos! De te ne aggódj ezen, egy kis kukoricán térdepelést 

megérdemel ez a szép fegyver! 

Aggódom ám, barátom, nem tesz az jót a te térdeidnek! 

Harsány nevetés volt a válasz, majd Kálmán tanító úr mély, bariton hang-

ján dörögve, szitkozódva rontott ki az épületből, megfogta Pista fülét és be-

rángatta a terembe. Mi persze meghunyászkodva követtük és onnantól kezdve 

egy szót se mertünk szólni egész nap, nehogy kihúzzuk a gyufát. Pista meg-

kapta büntetését a házi feladatért, egy jó fertályórát kellett térdepelnie a kuko-

ricán. Mikor letelt a büntetése, alig bírt lábra állni. 

Lassan végül, de eltőtt a nap. Barátaimtól búcsúzván, a szélrózsa különbö-

ző irányiba indultunk meg hazafelé. Az utcánkba érvén szokatlan kavarodást, 

hangos szót fedeztem fel. Kiérvén a nagy tölgy mögül, láttam, hogy a mi ud-

varunkban történik a nagy sürgés-forgás. A szomszédból Irén néne és lánya, 

Jucika rohangált az udvaron fejvesztett csirke módjára, egyébiránt a sikítozás 

és jajveszékelés töltötte be az utcát. Közelebb érve megláttam a doktor egy-

szerű, szolgálati lovas szekerét. Zavar fogott el. – Mit keres a doktor nálunk? 

Kísértetnek éreztem magam, láthatatlan szellemnek, akit senki nem vett 

észre, hogy hazaérkezett. Apámat pillantottam meg a disznók ólja előtt elte-

rülve, körülötte édesanyám, nővérem, az orvos és a szomszédok. Vizsgálták, 

élesztgették, szólongatták; anyám kezét a kezébe véve égre emelt tekintettel, 

hangosan fohászkodott. Ekkor élesen szúrt mellkasomba a felismerés. Édes-

apám meghalt. Az orvos később csak annyit mondott, hogy szívleállás végzett 

véle. 

 

Ölembe ejtettem a füzetet. Értetlenül, érzelmek nélkül bámultam magam elé 

perceken keresztül. Soha nem hallottam még ezt a történetet. Soha, senki nem 

mesélte még nagyapa titkos álmát, dédapa tragikus sorsát. Elárulva éreztem 

magam. Ott volt nagyapa, akit egész életemben ismertem, szerettem a maga 

csendes, hallgatag módján és még csak nem is sejtettem, hogy mekkora ambí-

ciókat dédelgetett. 

Felpattantam kezemben a füzettel és erőm teljével rohantam vissza a ház-

ba, ahol nagymamán készítette elő az aznapi ebédet. 

- Hova ez a nagy sietség, kislányom? Csak nem máris megéheztél, hogy 

így szaladsz? – érdeklődött somolyogva Nagyi. 

- Nem Nagymama, egyáltalán nem vagyok éhes. – mondtam. 

- Még hogy nem vagy éhes! Ezt meg se hallottam. Enni márpedig kell! Így 

is olyan vékony vagy, nincs rajtad egy szemernyi hús se! 
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- Jaj, Nagyi, ezt Te is tudod, hogy nem igaz! Hanem… találtam valamit a 

padláson, amit szeretnék megmutatni Neked. 

Nagyi érdeklődve fordult meg, de amint meglátta a füzetet, minden vidámság 

kiszaladt belőle, szeméből eltűnt a huncut fény. „Aha, szóval Nagyi ismeri ezt 

a füzetet. Nyilván azt is tudja, mi áll benne” – okoskodtam magamban. 

Látom, megtaláltad nagyapád füzetét a padláson. – jelentette ki szenvtelenül. 

Igen. És elolvastam az egyetlen naplószerű bejegyzést, ami benne állt. Mi-

ért nem mondtátok el nekem soha ezt a történetet? – okvetetlenkedtem. 

- Miért kislányom? Az változtatott volna bármin is? – kérdezte. 

Meghökkentem és megsértve éreztem magam a kérdéstől. Dacosan, szemei-

met összehúzva néztem magam elé az asztalon heverő rádióújságra. Aztán 

hirtelen megértettem, amit nagymamán mondott: nem bántásból szánta. Igaza 

van. Nagyapára nem tekintettem volna másképp, nem szerettem volna kevés-

bé emiatt és az életük sem alakult volna másképp.  

Megenyhülve emeltem tekintetem Nagymamámra: 

Ha ilyen jó tanuló volt és ennyire szeretett volna orvos lenni, miért nem 

ment el a gimnáziumba? Végül nem vették fel úgy, hogy az osztály második 

legjobbja volt? 

Nem erről van szó. Azok más idők voltak akkor, drágám. Nagyapádnak 

nem volt választása. Ő volt az egyetlen fiú a családban és már elég nagy volt 

ahhoz, hogy az összes férfimunkát ellássa. El kellett tartania az anyját, el 

kellett tartania az akkor még hajadon nővérét. Nem tudott volna az állatokkal 

foglalkozni, veteményezni, szántani, majd később betakarítani, ha előbb gim-

náziumba, majd egyetemre jár. Ez így nem volt lehetséges. Enni meg kellett. 

Nagyapád sose volt az a bőbeszédű ember. Az érzéseit se igazán mutatta ki. 

Mikor először olvastam ezt az írását, én magam is meglepődtem milyen ér-

zelmek kifejezésére volt képes – legalábbis papíron. A való világban nem 

törődött ezzel. 

 

Este nehezen jött álom a szememre. Egyre másra azok a sorok pörögtem előt-

tem, amiket napközben olvastam. Próbáltam elképzelni, vajon milyen lett 

volna nagyszüleim élete, ha nagyapából orvos válik, vajon hogyan alakult 

volna a személyisége, ha nem a kerti munkába öli minden idejét és erejét, 

hanem a tanulásba és gyógyításba. 

Most már máshogy tekintek rá. Sokkal jobban tisztelem, mint eddigi éle-

temben bármikor. Már értem a szemében látott csendes vádat, ami a szomorú-

sággal viaskodott, mikor ellenálltam a tanulásnak. Nekem megvolt és megvan 

a lehetőségem azzá válni, aki lenni szeretnék. Neki ez az esély nem adatott 

meg és bölcsen, néma beletörődéssel viselte azt a sorsot, ami rá méretett. 

Gulyás Emese  
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A mama-birodalom kincses kamrái 

 

Futóverseny a sárga vonaltól az almafáig 

Az én mamám életmeséi a legszebbek. Amikor már 23.-szor küld lefeküdni 

ezt nagyon unom. Persze anya is unja, hogy nem fogadok szót.  

Egyetlen dolog létezik, amire azonnal ágyba bújok: majd mama mesél. 

És ilyenkor behunyom a szemem, odabújok a nagy francia ágyban a ma-

mámhoz. Ő megfogja a kezemet, finoman, lassan simogatja a kézfejemet és 

megtörténik a csoda: Máris ott vagyok a képzelet szárnyán, ahol megtörténtek 

a dolgok.  

Ez azért is érdekes, mert mi nagyon messze élünk egymástól, így csak rit-

kán történik meg a varázslat. Minden mesére emlékszem. Én nagyon hasonlí-

tok a mamámra. Szőke hajunk és kék szemünk van. Nagyon szeretünk bo-

hóckodni, nagyon vidámak vagyunk. A mamám is ügyes volt gyerekkorában 

(most is az!), sportolt (versenyzett 16 éven át!), szavalóversenyekre járt, 

énekkaros volt és kitűnő tanuló volt. 

Ezeket nagyon jó tudni, mert én is ugyanezeket csinálom. És amikor verset 

kell választanom a mama mindig tud segíteni, amikor versenyzek (atlétika, 

kosárlabda, öttusa, vívás, korcsolyázás…) meg tudom vele beszélni.  

Ő sokszor eljön hozzánk, hogy megnézzen! Pedig még dolgozik, alig van 

szabadideje. De mindig kisikeríti, hogy ha hívom, jöjjön, és ott legyen velem. 

Már kétszer indultam a fehérvári „Te mit tudsz 100-on” című futóversenyen 

is! Ő tanított meg térdelő rajtból indulnom. De Ő tanított meg korcsolyázni is! 

Most már jobban tudok, mint Ő! 

Szóval vele nagyon szeretek lenni! Neki szívesen mesélek én is! Hát azt, 

ami velem történik. Az én mamám nagyon jó fej. A vidámparkban is felül 

velem minden játékra, amit kérek! Én nem tudom, hogy hogyan csinálja, de 

biztos van neki valami titkos kapcsolata a Jézuskával is, mert a mamától min-

dig azt kapom ajándékba, amit én szeretnék. 

Na, ha már a Karácsonyt említem (mert mindenki tudja, hogy a Jézuska 

Karácsonykor jön!), akkor történnek a legszebb mesék a mi titkos mama-

birodalmunkban. 

El tudjátok képzelni, milyen fantasztikus dolog beleélni magamat pl. a kb. 

60 évvel ezelőtti futóversenybe! Szóval figyeljetek! 

Debrecenben a Darabos utcán szép, nagy udvaros cívis házak voltak. Ezt a 

szót is a mamától tanultam. Úgy képzeljétek el, hogy valamikor az egész ud-

var, ahol 6 lakás volt egy bácsié volt. Őt úgy hívták, hogy házi-bácsi. 
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Azután egyszer csak nem tudom pontosan, hogy kik, de elvették tőle. És 

elvették az udvaron álló garázst, a lóistállót és a disznóólat is. 

Nekik csak egy nagyon kicsi lakás jutott ebből a sok mindenből. 

Ahogy a nagy fakapun az utcáról bementek a házba a kapualj alá értek. Ezt 

a kaput elég nehéz volt kinyitni, hatalmas volt és a hatalmas kilincse is maga-

san volt. 

Ebből a kapualjból vezetett jobbra is meg balra is 5-5 falépcső. És akkor 

bemehettek a lakásokba. A bal oldali lakásban lakott a házi-bácsi és házi-

néni. Az én mamám csak a házinénit ismerte. A házi-bácsi hamarabb meghalt. 

Úgy mesélte a mama, hogy neki azt mesélték, hogy mindenét elvették tőle. 

Sajnos még mindig nem tudom, hogy kik. De valószínű, hogy nem is érdemes 

megtudni. Bár a mama azt ígérte, ha nagyobb leszek, elmeséli. 

Az udvari 6 lakásból a házi néninek 1 szoba és egy előszoba jutott. Ennek 

a végében volt egy sparhelt, ott főzött. Ezt a szót is csak úgy értettem meg, 

hogy a mama elmagyarázta. A házi-néni finom málnalekvárt tudott főzni és 

azzal mindig megkínálta az udvarban élő gyerekeket, így a mamámat is. Azt 

mesélte, hogy azóta sem evett olyan finom málnalekvárt. Szerintem olyan 

Micimackós hatás! Mert a méz is mindenhol egyforma finom, a málnalekvár 

is. Ezt persze nem mondom a mamának, mert lehet, hogy nem esne neki jól! 

Ha az én emlékeim kapcsán is valaki mást gondol, mint én, nem szeretem. Én 

tudom, hogy mit miért mondok! És miről milyen emlékem van. Készülök, 

hogy egyszer majd ezt is megbeszélem az én mamámmal.  

Már mondtam, hogy a mama is sportolt, és én is. Most elmesélem, hogy 

történtek azok a dolgok, amik úgy hatottak a mamára, hogy elkezdett futni! 

Azt az ember érzi, hogy miben ügyes, hogy miben jobb, mint a többi. Hát 

persze, hogy a mama is érezte, hogy a Darabos utca 32. szám alatt lakó 11 

gyerek közül ő a leggyorsabb, ha futni kell. Pedig a 11 gyerekből csak 5 lány 

volt, a többi mind fiú. De, ha a mama futott, mindenki csak követhette! 

Így szinte minden nap megszervezte az udvarban lakó gyerekeknek a Fu-

tóverseny a sárga vonaltól az almafáig című futóversenyt. 

És miután mindig ő nyert, újra és újra futni kellett minden kisgyereknek a 

Darabos utca 32. szám alatt. Ja, hogy mit jelent a sárga vonal? Ez a sárga 

kockakövekből letett vonal, amely elválasztotta a kapualjat az udvartól.  

Az almafa, mindenki tudja, hogy almát termő fa. Itt annyi a jelentősége, 

hogy az udvar végén állt. Eddig tartott a verseny. Igazán nem tudjuk, hogy a 

táv hány méter lehetett. Csak saccolja a mama: kb. 25-30 méter. 

És amikor iskolás lett a mama, ott is folytatta a futó-karrierjét. A legjobb 

eredménye 12,0 mp 100 m-en, 593 cm távolságban. Ezzel ő ifjúsági váloga-

tott kerettag volt.  
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Szeretném, nagyon szeretném, ha ebben az évben együtt versenyezhetnénk 

a Te mit tudsz 100-on! versenyen. És nagyon szeretnék élsportoló lenni! És 

egyszer az olimpián részt venni!!! Ez az egyik nagy álmom. (Van más is! Ez 

is a mamához kapcsolódik. Legközelebb erről mesélek.) 

 

Színház a kapu alatt 

Emlékeztek a Darabos utca 32. szám alatti mama-birodalom mesémre? Most 

folytatom, mert nagyon jó, hogy sokan olvashattok az én és a mamám titkos 

szövetségéről, az én irigylésre méltó mesebirodalmamról. 

Emlékszel a nagy fakapura, a nagy kilincsre, a kapualjra, az 5 lépcsőre…? 

A helyszín adott. Csak székeket kellett kihordani, és a hokedlikből álló néző-

tér már izgatottan várta az előadást. Természetesen belépőjegy is volt, attól 

függően, hogy hanyadik sorba szólt a jegy: 10, 20 és 50 fillér volt az ára. Ne-

kem mutatott ilyen pénzeket a mama: neki még van. 

Igaz, hogy ezzel már nem fizethet a boltban, de megőrizte, és azt mondta, 

hogy éppen azért, ha egyszer lesz neki unokája, unokái hadd lássák! 

Van neki: 6! 

A mama sem tudja, honnan volt neki indíttatása, hogy színházat csináljon! 

A szülei, az én dédszüleim és az ük-ősök sem voltak soha színházban. Csak a 

dédapám volt a művészetekre nyitott: ő női szabó volt és ahogy a mama me-

sélte, amikor dolgozott az otthoni műhelyében mindig énekelt. Az én nagybá-

csikám, a mama testvérbátyja nagyon szép verseket tudott írni. (Ebből sajnos 

nagy baja is esett: 1956-ban ezt tette és 1,5 év börtönbüntetést kapott. Ez bor-

zasztó volt és én is el tudom képzelni, hogy rettenetes lehetett. A mama min-

dig sír, ha erről beszél! Ezt én nem szeretem, de azt hiszem értem. Szörnyű 

lenne, ha az én öcséimmel is ilyen szörnyű dolog történne!) 

Sokkal érdekesebb, amiről még mesélek. Mert nem csak nézőteret épített 

az én mamám, de persze színpadot is.  

A lépcsők két oldalára kifeszített egy lepedőt. Megengedték neki, hogy be-

leszegelje a széleit a falba. Ez volt a függöny. No és mi történt a függöny 

mögött? Sok baba, maci, akik az udvarban lakó gyerekek játékai voltak – 

kapták a szerepeket. Nagyon el tudom képzelni, ahogy a mama maci hangon 

beszélget a babával. És a szöveget is a mama találta ki. Ilyet én is tudok. Na-

gyon szeretek a babáimmal élet-játékokat játszani. Csak függöny nincs. De ez 

engem nem zavar.  

Pedig már játszottam igazi színházban, mert most elárulom, hogy a papám 

igazi színész. És egyszer adott nekem egy kicsi szerepet a Csokonai Színház-

ban. Nagyon élveztem és azon gondolkodtam, hogy abban a gimnáziumban 

fogok tanulni, ahol a mama tanít. Most ő a leendő színészeket tanítja. És én 
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évvégén már nagyon régóta mindig megnézem az évzáró nagy színházi elő-

adást.  

És én is már sokszor indultam szavalóversenyen. És ez nagyon jó dolog. 

Még nem lettem sehanyadik, de a mama mindig megdicsér, ha egy szép ver-

set megtanulok. És ez nagyon jó! 

Furulyázni is tanulok, énekkaros vagyok, néptáncolok és a korcsolyás 

edzésekhez balettezek is.  

Vagy színész vagy sportoló leszek. 

 

Balatoni bugyi mosás 

A mama szegény családból származik és olyan időben volt gyerek, amikor 

csak mások által kinőtt ruhákat hordott. Az apukája varrt neki játék mackót és 

nyaralásra nem is gondolhatott.  

És egyszer biztosan megsajnálta a jó Isten, mert alsó tagozatos korában a sok 

kitűnő eredménye miatt elvitte az iskolája a Balatonberényi táborba egy hétre.  

Ő olyan minta-tanuló volt. Mindent csinált és azokat jól! Szavalt, sportolt, 

őrsvezető volt, az ő szavalatával avatták fel az iskolája új épületét.  

Minden tanár megbízott benne. Később ő is tanár lett. Erről is tudnék me-

sélni, de már annyit írtam, lehet, hogy unjátok is! Na majd meglátom. Szóval 

a Balaton parton vagyunk. Ebéd utáni pihenőt rendeltek el a tanárok. Annál is 

inkább nem volt a sátrak mélyén lapuló vaságyakból kijönni, mert vihar ké-

szülődött.  

Milyen a Balatonon egy vihar? Így mesélte a mama: a hatalmas víztükör 

kettévált: a távolabbi víztükör sötétzölddé vált, a parthoz közeli szürkévé. Az 

égen tükröződtek a színek. A felhők feketévé váltak és gyors sebességgel 

szaladtak, a szélükön keskeny fehér sáv földöntúli fényhatást gyakorolt az 

emberekre. A víz, ahol színeiben kettévált, még árkot szült és haragos gyilkos 

szürke hullámokkal verte a partot. 

Az én drága jó mamám kiment a partra és mosásba kezdett. Nem is értem 

az egészet. Egy okos lány volt, sőt szófogadó, olyan minta-gyerek. De ezt már 

egyszer írtam. Mindenki a sátorban, ő meg kinn a parton!!! és "mossa, mossa" 

nem a lepedőjét, de a fehérneműit. De a vihar lecsapott és a felkorbácsolt víz 

ereje elragadta a ruhákat - be, be a Balatonba ... 

Mit csinált a mama? Utánuk eredt a háborgó, tajtézó hullámokba. Ment 

menteni a bugyit, inget, zoknit... 

Sikerült. Sikerült a ruhákat kimenteni és sikerült a mamának partot érni. 

Ahogy ő mondta csak utána érezte meg a dolog veszélyét, a saját felelőtlen-

ségét. Én nem félek a víztől, sokat úszok az öttusa edzéseken, de biztos, hogy 

ilyet sose csinálnék.  
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Ha elképzelem, hogy szerencsétlen esetben soha nem ismerhettem volna 

meg a mamámat!... 

 

Találkozás oldalkocsis rendőrökkel 

A mama most is vezéregyéniség. Otthon is és a munkahelyén is. Ilyen volt 

gyerekkorában is.  

Az iskolából hazajövet, őrsi zászlóval a kezében vezette a kis csapatot ha-

zafele a Péterfia utcán. Sokan laktak a Péterfia, a Thaly Kálmán és a Darabos 

utcán. Ezen az éneklős, csoportos, nevetgélős sétán jól érezték magukat. 

A jó hangulatban figyelmetlenné váltak a Katicabogárka őrs tagjai. A 

Péterfia utca bal oldalán, a Thaly Kálmán utca sarka előtt volt egy kocsma. 

(Most is ott van.) Kijelölt zebra viszont nem. Szokás szerint az átjárás a túlsó 

oldalról kb. mindenki által és mindig a kocsma előtt volt. A mama azt mesél-

te, hogy főleg a férfiak szerettek itt átmenni. Én is megtudtam, hogy a kocsma 

miért vonzza a férfiakat. 

A mama-csapat is itt akart a kocsma elé keveredni. De! A mama elvará-

zsolva a nótás vonulástól nem vette észre, hogy az úttesten a Nagyerdő felől 

érkezik egy oldalkocsis rendőrmotor! A mama a mai napig nem érti, hogy 

sikerült elkerülnie a végzetes balesetet. Visszagondolva is azt érzi, hogy átug-

rotta a motort. Ez nyilván nem lehetett, de mégse került a kerekek alá. 

Ahogy írom a mama-emlékeket már másodszor fogom leírni, hogy a jó  

Isten jelen volt és mást akart. Mégpedig jót! 

Fékcsikorgás és a motor megállt. A rendőrök kiugrottak a motorból és 

szegény mamát nyüstölték a kérdéseikkel:  

- Hogy tudsz ilyet csinálni? 

- Nem látsz? 

- Nem hallasz? 

- Bolond vagy? 

- Hogy neveltek otthon? 

- Hogy neveltek az iskolában! 

- Meg akarsz halni? 

Szegény mama csak állt és hallgatott. 

- Hogy hívnak? - Nem tudom. 

- Hány éves vagy? - Nem tudom. 

- Hol laksz? - Nem tudom. 

- Hova jársz iskolába? - Nem tudom. 

Azután levetették a hátizsákját, kivettek egy füzetet és azt mondták, hogy 

megnézik rajta, hogy hívják, és hol lakik, meg hogy máskor sokkal jobban 

kell vigyázni! 
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A mama „belehalt” a történtekbe. És a java ezután jött! Nem merte elmon-

dani a szüleinek. És nem aludt, nem evett - sok napon keresztül. Végül nem 

bírta tovább. A teljes megnyugvást az őszinte vallomás hozta meg. 

Meg is fogadtam, hogy nem, nem, nem ilyet soha nem csinálok! 

 

Ötösök fagyiban mérve 

Megint én vagyok, tudjátok a mamabirodalomból. 

Egyszer már elmeséltem, hogy a mama kitűnő tanuló volt. Csak amikor ő 

iskolás volt, elég szegények voltak. Így csak dicséretet és kézfogást kapott az 

évvégi bizonyítványokért.  

Ez neki nem jelentett semmi problémát. Azért nagyon boldog kislány volt. 

Büszkén hordta a testvérbátyaitól örökölt flanel kockás fiú ingeket és járt 

biciklizni, focizni a fiúkkal.  

És egy évben egyszer megismerte ő is az igazi jutalmazást, amely fagyi 

formában érkezett. 

Mamának és a 2 bátyjának volt egy közös keresztapja. Ő katonazenész 

volt és nagyon vicces bácsi, aki egyszer egy évben érkezett a mama-családba. 

Ekkor pedig gyereknap volt a Darabos utcában: Biztos nagyon sok pénze 

lehetett, de képzeljétek, elvitte az összes gyereket a Péterfia utcai Nyári Cuk-

rászdába és mindenki 1 gombóc fagyit kapott. 50 fillér volt 1 darab. És a ma-

ma, a kitűnő tanuló mama 3, azaz három gombóc fagyit kapott a bizonyítvá-

nyáért. Amikor ezt mesélte a mama, olyan nagyokat nyeltem, mintha én is 

fagyit kapnék és most kóstolgatnám! 

Nem nagyon tudom megmagyarázni, de azóta sokszor eszembe jut és va-

lahogy másképp nyalom a fagyit! 

Én most 2. osztályos vagyok. Év végén kapom meg az első osztályzatos 

bizonyítványomat. Csak szolfézsból és furulyából kaptam ilyet félévkor: 5-ös 

volt mind a kettő. Elhatároztam, ha én is kitűnő leszek évvégén, meghívom a 

mamámat a perselyes pénzemből egy hatalmas fagyi-partira. 

Gyovai Eszter 
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Barátság folytatásban 

 

Ez a barátság még az Édesapám (aki most lenne száz éves) gyermekkorában 

kezdődött. 

A két fiú Vendel és Karcsi szomszédok voltak, házuk előtt nagy vizesgö-

dör volt, amiben nyáron fürödtek, télen pedig csúszkáltak, akkor mindenki 

nagycsaládos volt úgy, hogy társaságban nem volt hiány. 

Telt múlt az idő a fiúk legénnyé cseperedtek, majd családot alapítottak. 

Vendel, Édesapám a faluban maradt, Karcsi bácsi Pesten szolgált és ott is 

nősült. De gyakran haza járt már a kis felességével is, segíteni a háztáji gaz-

daságban a mezőgazdasági munkákban. Lányaik születtek. 

Közben meghúzták az új államhatárt. Nyitra vármegyét elcsatolták Ma-

gyarországtól. Sokan a faluból ott maradtak, még a kitelepítés is közbe jött 

úgy, hogy Nagykérről minden családból volt valaki odaát. 

Évek múltjával lazult a helyzet, nagy utánjárással kezdtek hazalátogatni a 

rokonok. Megkezdődött a „turista” forgalom, gyorsan rájöttek, hogy mit lehet 

vinni, hozni. 

Újra felépült a két barát közt is a régi emlék. És ha jött Karcsi mindig hoz-

ta magával a kislányt is, hogy hitelesebb legyen a látogatás, és ne legyen 

olyan feltűnő a nagy bőrönd. Mi már akkorra szépen felcseperedtünk. És a 

„Szlovák” fiúknak, lányoknak tetszett a Pesti lány, mert mindig hozta az újat, 

a divatot és jópofa volt. Megkedvelte a falusi életet, kezdtünk bálba és sárba 

járni, (az aput valahogy mindig úgy irányította, akkor jöttek éppen mikor a jó 

bulik voltak). Éppen mikor mi volt a faluban azt már előre megírtuk... 

A városi lány nem ismerte, hogy mi is az a sár, betonon járt. Humorban 

nálunk nem volt hiány, a barátnőmmel úgy döntöttünk, ősz lévén, hogy városi 

barátnőnket elvisszük vízpartra sárban sétálni, no ez egy életre szóló élmeny 

volt, még a cipője is ott maradt, a nagy kacagásból nem volt hiány, és mikor 

megkérdeztük, hogy tetszett a sár? Ártatlanul vissza kérdezett, hisz ez nem is 

ért nyakig, mindig azt írtátok, nyakig sár van. 

Este lévén a falusi „pottyantós” WC-ben a villanykapcsolót kereste... mi 

meg erősen állítottuk, hogy ott van... (a holdvilág). 

Már csoportokba verődve indultuk a lakodalom udvarára, a lakodalmak 

háznál voltak, hozták-vitték a menyasszonyt, és a falu apraja-nagyja az udva-

ron táncolt a cigányzenére, a mi Katikánknak nagyon jó humor érzéke volt, 

ezért egyre többet mutattunk meg neki a falusi vidámságokból. 

A falusi tollfosztóban beszéltek a rázós emberről, az asszonyok a tejcsar-

nokba hordták esténként a tejet, és állítólag valami ember megrázta az egyik-

másik asszonyt, míg a fejére nem borították a tejes kannát. A kíváncsiságnak 
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nincs határa. Szerettük volna mi is látni a rázóembert. De inkább a lakodalom 

udvarára megyünk táncolni. 

A barátság máig is tart, bár a Pesti lányt egy Debreceni fiú vitte el Debre-

cenbe, el-el látogat még a rokonokhoz, egyre ritkábban, és már az unokákról 

csevegünk, de az elmúlt szép emlékek minden telefonhívásnál előjönnek, a 

leveleit még mindig őrzöm, de már most, inkább a sorsok közt olvasok. 

A Magyarországi találkozások valahogy nem jönnek össze, el is mentem a 

Debreceni virágfesztiválra, (csoportos kirándulással) nem sikerült a találko-

zás, a Balatonnál sem jött össze, úgy látszik, nekünk csak a falu az igazi, itt 

mindig sikerül, legutóbbi, nem voltam otthon. Sebaj a szomszéd asszony in-

tézkedett, gyere csak, üljünk le a lugasban, mindjárt hazajön, és már az üzlet-

be szóltak, siess haza itt a Katika, ennyi évig még mindig ismerik, emlékez-

nek, ilyen a falusi „kontyos rádió”, ingyen telefon. 

Jobb ha Ő jön, csak még soká jöjjön... 

 

„Katika emlékének” 

Aki hirtelen eltávozott. 

Gyurcsek Ilona 

 

 

 

Járj nyitott szemmel és nyitott füllel 

 

A drótostót 

Szerettem annak a kornak a mesterembereit, akik járva az utcákat hangos 

rikoltozással adták tudtul, hogy mennyi mindenhez értenek. Ilyen volt a dró-

tostót, aki nagyon fura ember volt. Egy ládával a hátán járta az utcát. Csak 

úgy görnyedt alatta, de amikor kiengedte hangját, hogy „kést köszörülök, 

lyukas edényt javítok”, volt abban valami félelmetes. Ilyenkor hátrább húzód-

tam, de kíváncsiságom, hogy mi lehet a ládájában, nagyon erős volt. Délután 

a szomszéd kislány Szonja nagyon sírt. Ebéd után mindig együtt töltöttük a 

nap hátralévő részét. Elmondta, hogy nagyon fél, mert ha véletlenül valami 

rosszat tesz, az apukája azt mondja, hogy jön a drótostót, és elviszi a ládájá-

ban, mert minden rossz gyereket elvisz. No, ennek fele sem tréfa – gondol-

tam. Meg kellene kérdezni nagyapát. Csakhogy Szonjának ígéretet tettem, 

hogy titkát senkinek sem árulom el. Egy délelőtt, amikor szokás szerint me-

gint az utcát szemléltem, meghallottam a drótostót kurjantását. Mint akit pus-

kából lőttek, szaladtam a kert felé. Nagyapó éppen az udvaron volt, és nem 

tudta mire vélni mikor meglátta, hogyan rohanok a kert irányába. Amikor rám 
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talált egy ribizke bokor alatt, vallatóra fogott, hogy mitől ijedtem meg. Elin-

dult az én panaszáradatom, hogy a drótostót összeszedi és elviszi a rossz gye-

rekeket. Tegnap megszidtatok, mert valami rosszat tettem, és lehet, hogy ép-

pen értem jön. Nagyapa csodálkozott és el kellett mondanom Szonja félelme-

it. Nagyapó nyugtatott, hogy mindez butaság, és ezt be is fogja bizonyítani. 

 

Néhány nap múlva a drótostót újra arra járt. Amikor elkurjantotta magát, már 

futottam is a kerítéstől. Nagyapa a kertkapuban utamat állta, és majd elhűlt a 

vér bennem, amikor kikiabált a drótostótnak, hogy jöjjön be.  

Végem van – gondoltam. Nagyapó fogta a kezem, és csak azt mondogatta, 

hogy nincs okom félni. Nagymama is előkerült egy lyukas tejeskannával, és 

megkérte a mestert, hogy foltozza be a kannát. A hatalmas láda lekerült a 

mesterember hátáról, és csodálkozva néztem, hogy a ládában nem elrabolt 

gyerek, hanem olló, kalapács, reszelő és mindenféle szerszám rejtőzik. Előke-

rült egy fából készült tárgy, aminek nyele volt. A nyelet a földbe ütötte és 

mindjárt lett egy asztala, amin lemezt kezdett egyengetni, miután lemérte, 

hogy a tejeskanna lyukas aljára milyen nagyságú folt szükséges. Arra is em-

lékszem, hogy nagyitól lisztet kért, amiből egy ragacsos masszát készített. Ez 

volt a csiriz, amit ragasztáshoz használt. Mindez számomra rendkívül bonyo-

lult munkának számított. Egészen megnyugodtam, amikor nagyi egy szelet 

fekete kenyeret és egy pohár vizet adott a drótostótnak, mert éhes és szomjas 

volt az istenadta. Munka közben be nem állt a szája. Azt mondta olyan unoká-

ja van, mint én, és nagyon szereti. Félve kérdeztem meg, hogy szokta-e bán-

tani, ha valami rosszat tesz. Nagyot kacagott, mondhatnám hahotázott, hogy 

az unokája fát is vághatna a hátán, akkor sem bántaná. A félelem kezdett fel-

oldódni a szívem körül. A munka végeztével barátaim száma szaporodott a 

drótostóttal, mert már bíztam benne. Kiderült, hogy a lyukas kanna csak a 

kedvemért kapott foltot az aljára, hogy szememmel győződjek meg arról, mi 

van a ládában, és miért is van szükség drótostótra. Rohantam Szonjához, hogy 

megszabadítsam félelmeitől. Ez sikerült is, de az apja iránti félelmét eloszlat-

ni nem tudtam. Sajnáltam őt, és mint már annyiszor hálálkodtam a jó Isten-

nek, hogy én milyen jó helyre születtem, nekem nem kell félnem senkitől. A 

drótostót évtizedek óta nem jutott eszembe. Egy XXI. századi, hasonló fog-

lalkozású mesterembernek köszönhetően jöttek elő a régi emlékek. Lehet, 

hogy még visszatérhetnek régi idők régi foglalkozásai? Remélem nem vissza-

felé haladunk az időben. 
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Március 15. 

A mai napig előttem van édesanyám asztala. Két könyv volt rajta. 

A biblia és egy Petőfi verses kötet. Sokszor hallottam szeretteimtől, „soha 

ne felejtsd, hogy te magyar vagy, hiába választ el egy határ hazádtól.” Még 

nem voltam iskolás, amikor már meséltek nekem Petőfiről, a márciusi ifjak-

ról, 1848. március 15-ről. Ezt a napot meg is ünnepeltük. Ilyenkor Petőfi ver-

seket olvastak fel szeretteim. Azt is tudtam mit jelent a piros-fehér-zöld szín. 

Különösen emlékezetes az a március 15-e, amikor édesanyám három boltban 

vásárolt meg háromszínű szalagot, mert egy helyen nem merte kérni a piros-

fehér-zöld színt. A három szalagot hosszú hajamba fonta, csak nem értettem 

miért nem mehetek így ki az utcára. Iskolás lettem, és már sok mindent meg-

értettem. Már nem kellett figyelmeztetni, hogy ne szóljak arról, hogy első 

áldozó leszek és esténként a magyar himnuszt tanulom. Sokszor hallottam 

szeretteimtől, hogy minden vágyuk az, hogy egyszer sok emberrel együtt 

énekelhessem a hazám himnuszát. 

Amikor édesanyámmal Magyarországra kerültünk, beírattak egy budapesti 

iskola negyedik osztályába. Egy iskolai ünnepségen először életemben so-

kadmagammal énekeltem a himnuszt. Eszembe jutottak nagyszüleim, és 

könnyeim végig peregtek az arcomon. Az ünnepség után a tanárnő csodál-

kozva kérdezte, „te tudod a magyar himnuszt?” 

Valami olyasmit válaszoltam, hogy a magyar ember bárhol él a nagyvilág-

ban, hazája himnuszát ismernie kell. Évtizedek múltán is minden alkalommal, 

amikor felcsendül az „Isten áldd meg a magyart” dallama könnyeim ugya-

núgy peregnek az arcomon, mint amikor először énekeltem azon az iskolai 

ünnepségen 10 éves koromban. 

Ettől szebbet soha sem írt senki. 

 

Múltidéző illatok 

A nagyvilágban vajon hány millió ember él úgy, hogy az élet nem ad meg 

számukra sok fontosnak tűnő dolgot? Hány ember gondolja nap, mint nap, 

hogy álmai nem valósultak meg? Talán millióknak marad adós a sors az ál-

mok beteljesülésével és a legfontosabbal, a szeretettel. Azon szerencsések 

közé tartozom, akinek egész életét betöltötte ez az érzés A vállamon lévő 

batyut, mely tele volt a szépségek mellett gonddal és szomorúsággal, mégis 

talán könnyebben cipeltem, mint mások, mert az a szeretet, ami gyermekko-

romban körülvett, meghatározta az egész életem. Jöjjön hát egy újabb „lélek-

simogató” történet, melynek mozgatórugója mi lenne más, mint a szeretettel-

jes emlékek őrzése, továbbadása.  
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Az útszéli fák ágai roskadoztak a hó súlya alatt a téli délutánon. A hideg pi-

rosra festette az arcunkat, de mi vidámak voltunk, Nagymama, és én. Most ő 

jött elém az iskolába, hogy ne egyedül tegyem meg az utat a korai sötétben. 

Szerettem a téli estéket. Gyönyörködve néztem a bádogtetős házakból kiszű-

rődő gyertyák és petróleumlámpák fényeit. Ezek sejtelmessé tették a mesesze-

rű kis házakat, az ablakokon a hideg rajzolta jégvirágok álmodozásra késztet-

tek. Az álmok mindig szépek voltak, talán ezért is maradtak csupán álmok. 

Ahogy az a régi pici lány növekedett, az álmok úgy zsugorodtak. 

Nagymama! Mit főztél ma nekem? Mindig éhes voltam. Ahogy a csúszós 

úton egyensúlyozva próbáltunk talpon maradni, és az esti táj varázsa mellett, 

a hasamra is gondoltam. „Finomat”, válaszolt nagyi röviden. Kitalálhatom? - 

faggatóztam tovább. Biztos puliszka lesz ma is, gondoltam. Szerettem a pu-

liszkát, de akkor már napok óta ez az étel került az asztalra. A nyár olyan 

aszályos volt abban az évben, hogy a kertünkben szinte semmi sem termett. 

„Nem találod el, mert ma ünnepi vacsora lesz”, csigázta nagyi kíváncsiságom. 

Aztán mégis megmondta, hogy héjába sült krumplit vacsorázunk, és kivétele-

sen egy kis olajjal is meglocsolhatjuk. Persze, hogy boldog voltam, akkoriban 

olyan kevés kellett a boldogsághoz. Amikor beléptünk a házba, éreztem a sült 

krumpli illatát. Nagyapám akkor vette ki a sütőből és rakta egy konyharuhá-

ba, hogy melegen maradjon. 

- Nagymama! Nem lehetne egy kis hársfateát is a krumplihoz? Hát igazad 

van, mondta nagyi, és egy kis mézet is tehetsz bele. A mézzel is spórolni 

kellett, hogy legyen, ha köhögnék. Szeretteim sohasem kértek a mézből, 

meg a csirkecombból sem, ha nagyritkán ez került az asztalra, mert mint 

mondták, ők nem szeretik. Ma már tudom, hogy azért „nem szerették”, 

hogy nekem több maradjon. A hársfa virágát minden évben „szüreteltük”, 

a padláson fehér abroszokra terítve szárítottuk, majd vászonzacskóba tá-

roltuk. Ugyanígy szedtük a kamillát, és a csipkebogyót is. Imádtam az al-

márium fiókját nyitogatni, ha kellett, ha nem. Imádtam a belőle áradó illa-

tokat. A babkávé, amit frissen őrölt nagyi, a vanília, a hársfa valami fan-

tasztikus illat kavalkád volt. Az illatnak köszönhetem, ezt az újabb kis tör-

ténetet. Ma reggel, amikor a zártfedelű kávétartót kinyitottam, és megérez-

tem a kávé illatát, eszembe jutott a régi otthon régi illata, a régi idők almá-

riuma. Becsmérlően néztem végig a konyhaszekrényemen, ami mellesleg 

szintén nagyon régi, de sohasem lesz olyan, mint az almárium. 

Halmai Sándorné 
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Visszaemlékezés  

1956-os forradalom és szabadságharc 

 

Lieli István (1912-2007), a dédapám, Mohácson született és élt, magyar-francia-

orosz szakos gimnáziumi tanár, három fiú édesapja. A mohácsi eseményeken vett 

részt. Ezt a szöveget egy 2000-ben készült hangfelvétel alapján írtam. 

 

1955 után valami kezdett megmozdulni a népben. Az okai: a sok-sok hazug-

ság, elnyomás, a parasztság kizsákmányolása, szörnyű helyzete, sokak bör-

tönbe kerülése, kizsákmányolása minden rétegnek, kivéve a kiváltságos párt-

vezetőknek. Pesten aztán ’56-ban kirobbant ez a sok felgyülemlett fájdalom. 

Dédapámat még október 6-án a Népfront kérte föl arra, hogy beszédet 

mondjon. Beszélt október 6. mártírjairól, a ’48-as szabadságharcról, de ön-

kéntelenül olyan stílusban, hogy mindenki azt érezhette, hogy ez nem a ’48-as 

forradalomról szól, hanem a most kirobbanni készülőről. 

Az október 23-án kezdődött pesti megmozdulásnak – amelyből nem ellenfor-

radalom, hanem valódi forradalom lett – a hullámai Mohácsig is eljutottak. A 

városháza előtt nagy tömeg gyülekezett, valami felvilágosítást vártak. A város 

erkélyén megjelent az akkori párttitkár, de a nép nem engedte szóhoz jutni. A nép 

megválasztotta a Forradalmi Bizottságot, ahova Lieli István is bekerült. Így ne-

vezték el az országszerte megalakult mozgalmakat és társulatokat. Elhatározták, 

hogy fönn próbálják tarani a városban a nyugalmat, a békét. Másnap összegyűlt a 

tömeg és hangosan követelt szabadságot, fölszabadulást. Ennek volt is hatása, a 

katonai parancsnok szemük láttára vette le a vörös csillagot. Úgy látszott, hogy a 

katonaság és a rendőrség is a megmozdult mohácsi nép mellé áll. 

A budapesti tragikus hírek eljutottak Mohácsig. Dédapám újból beszédet 

mondott: halottak napján a Forradalmi Bizottság kérésére kellett szólnia 

Mohács polgáraihoz. Gyertyákkal, mécsesekkel vonult fel a város lakosságá-

nak nagy része. Dédapám arról beszélt, hogy Pesten ismét veszélyben van a 

szabadság, mert már folyik a harc, az utcákon és tereken fiatalok sírjai dom-

borulnak, teleszórva virággal, égő gyertyákkal és mécsesekkel. A szabadság 

szelleme még ott forog Budapest felett, de nagyon kétes a harcok kimenetele. 

Szinte már semmi remény sem volt. A beszéde után csend lett, mindenki zo-

kogott, mindenki sírt. A tömeg lassan szétoszlott és csendesen hazavonult. 

(Ez azért volt fontos, mert később egy tanú azt vallotta, hogy a beszéde miatt 

megszaporodtak a tüntetések Mohács városban, de ez nem volt igaz). 

November 6-án újabb tömeg gyűlt a városháza elé hírekért. Hamarosan 

megtudták, hogy nagy erővel támadták meg Magyarországot, vége minden 

szabadságmozgalomnak. 
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Novemberben egy éjszaka rendőrök törtek be dédapámékhoz, és bevitték a 

mohácsi rendőrségre, utána a pécsi rendőrség pincéjében lévő fogdába. A 

forradalom ideje alatt megalakult „munkásbizottság” ki tudta követelni, hogy 

szabadon engedjék őt. Viszont a tavaszi kommunista ünnepek idejét fogdában 

kellett töltenie, de azok után mindig hazaengedték. Munka közben, mikor az 

érettségi vizsgák alatt felügyelt a gimnáziumban, jöttek érte a rendőrök. Más-

fél hétig volt a pécsi fogdában, utána a tököli internálótáborba vitték. Egy 

szalmazsákot kellett megtölteniük, majd felvinni a nekik kijelölt szobába. 

Gyakran volt, hogy a rabok celláját csereberélték az őrök, csak szórakozásból. 

Ha a rokonok küldtek valami csomagot (általában élelmet), akkor azt szigorú 

ellenőrzés után kaphatták meg. Levél nem lehetett a csomagokban. 

Dédapám viszonylag hamar kiszabadult, onnan ismét a pécsi rendőrségre 

vitték, ahol le kellett írnia mindent, amit elkövetett. Mindent leírt őszintén. 

Sok vallomást mutattak neki, amelyek között voltak hamisak is. Mutattak 

neki egy beszédet, amiről azt mondta egy tanú, hogy az övé, de abból egy szó 

sem volt igaz. Amikor a vallomások befejeződtek, elszállították Pécs város 

megyei börtönébe. Sokan voltak ott egy 4x5 méteres szobába bezsúfolva. A 

rabok nem tudták, hogy mi lesz a sorsuk. Játékkal, beszélgetéssel töltötték el 

az időt, élménybeszámolókat hallgattak. Mivel dédapám franciatanár volt, 

tanított egy kis franciát a társainak. 

Hamarosan megkezdődtek a bírósági tárgyalások. December 12-én a me-

gyei bíróságra vitték le őket. Megkezdődtek a nyilvános tárgyalások. Az idős, 

megfontolt bírónak sorra elmondták, hogy mit tettek. Volt olyan személy, aki 

azért vallott ellene, mert erre kényszerítette a mohácsi rendőrég. A gimnázi-

um igazgatója kiállt mellette. 7 hónapra ítélték, de mivel ezt az időt a vizsgá-

lat alatt letöltötte, nem kellett börtönbe vonulnia. Volt, akit 2 évre ítéltek Le-

nin képének leszaggatásáért. 

Miután visszatért, fegyelmi eljárás indult ellene a Megyei Oktatási Osztály 

részéről. Eltiltották a tanítástól, az oktatási hivatal kimondta, hogy csak fizi-

kai munkát végezhet. Először földmérősegédként talált munkát. Tartotta az 

oszlopot, húzta a mérőszalagot néhány hétig. Majd régi ismerőseinek köszön-

hetően irodai munkát végzett, telefonközpontos lett, később megtanulta a 

geodéziai munkát. Mérnie kellett a csatornák szintjét, mélységét. Esténként 

magántanulókkal foglalkozott, hogy keressen még valamennyi pénzt. Gimná-

ziumi tanári pályáját 1963-ban folytathatta. 

Története jó példa arra, hogy mennyire tönkretette az emberek életét a for-

radalom utáni megtorlás. 

Hegyesi István 
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Mamám meséi 

 

A hét napjai közül a vasárnapot szeretem a legjobban, mert akkor az egész 

család otthon van. 

Délben jön a nagymamám aki mát tizenöt éve minden nap nálunk ebédel. 

Körbeüljük a szépen megterített asztalt. Evés közben beszélgetünk. A hetven-

három éves nagymamám mindig a gyerekkoráról mesél, a régi szép időkről. 

Ebbe anyukám is bekapcsolódik, mert sokat volt idős nagyszüleinél, akiktől 

sok mindent tanult. Egyik alkalommal arról meséltek, hogy régen nem volt 

villanyáram és vezetékes víz sem. Csodálkozva kérdeztem, akkor hol tárolták 

az ennivalót? A mama nagyot nevetett, és azt mondta, nem volt hűtő, sem 

villanytűzhely, sem lámpa, de még rádió és tévé sem! Petróleummal világítot-

tak. Disznót csak télen vágtak. Lesózták a szalonnát, sonkát, csontokat, majd 

felfüstölték. A húst lesütötték, zsíros bödönbe sorba rakták, majd leöntötték a 

zsírt, hogy teljesen ellepje, így sokáig nem avasodott meg, és mindig csak 

annyit vettek ki belőle, amennyit megettek. A hurkát szétosztották a rokonok-

nak, szomszédoknak. Mikor azok vágtak, visszakapták, így mindig frisset 

ettek. Az udvaron mindig sok baromfi volt. Tyúkot, gyöngyöst, kacsát, libát, 

pulykát tartottak. Amikor meg akarták főzni, aznap vágták le. De hogy főzni 

tudjanak, be kellett gyújtani a vályogból, sárból rakott tűzhelybe. Vizet az 

udvaron ásott kútból húztak, főzéshez, mosáshoz, fürdéshez, de az állatoknak 

is ebből a vízből adtak. Ha maradt az ebédből, azt a kútba engedték le, mert jó 

hideg volt. Mindig azt a gyümölcsöt, zöldséget ették, ami a kertben termett, 

mert nem nagyon tudták tárolni. A gyümölcsből azért főztek lekvárt, és csi-

náltak befőttet. Főztek paradicsomot, amit üvegben tároltak. A hagymát a 

padláson szétterítették. A krumplit, répát, zöldséget elvermelték, ami azt je-

lentette, hogy a kert végében ástak egy gödröt, amibe belerakták, és a földdel 

betemették, így nem fagyott meg a nagy hidegben. A tököt a szárkúpba rak-

ták. Télen, mikor fűtöttek, akkor volt friss tökmag, amit megpirítottak, meg 

finom sült tök. Tudod, az milyen finom, kislányom?- kérdezte a mama, akiből 

csak úgy dől a szó, ha a régi időkről mesélhet. 

Remélem, még sokáig köztünk lesz, és még sok mindenről tud nekem me-

sélni, amit majd én is szívesen mesélek a gyerekeimnek és unokáimnak. 

Hegyi Glória 
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Hivatás örökségbe 

 

A történelem kerekét kicsit visszafordítjuk. 1928-at írunk.  

Mi történik 1928. március 13-án?  

Mi újság szűkebb hazánkban? … pl.: Debrecenben lelkesen ünneplik 

Horthy Miklós kormányzót kormányzásának 8. évfordulója alkalmából. Esz-

tergomban nagyszámú érdeklődő jelenlétében, több száz levente részvételével 

tartja meg az esztergomi Iparos és Kereskedő Leventeegyesület a közgyűlés-

ét. Az ünnep fényét jelentősen emeli, hogy Serédi Justinián bíboros herceg-

prímás is jelen van. Miskolcon Sassy Csaba, Miskolc költőjének 25 éves írói 

jubileumát ünnepli a „Közmívelődési Egyesület”. A jubileumi ünnepélyt tár-

sas vacsora követi.  

Az Északi-középhegységben, a Zempléni-hegység nyugati lábánál, Abaúj 

déli csücskében fekszik Abaújszántó község. 

Igen, 1928. március 13-át írunk. Kedd van. Borús, csapadékos idő. Márci-

us ellenére, hideg van, havazik. Megszületik egy leány a Kaposvári család 6. 

gyermekeként. Március Idusán látja meg a napvilágot, így Ida nevet kapja. 

Nagyon örül a királyi bírósági kezelő édesapa, hiszen eddig 5 fiú hangosko-

dott körülötte. Ida, Iduka gyönyörű kék szemű, szőkés-barna hajú leányka. 

Nagy szeretettel fogadják a családban. Ő a fiúk szeme-fénye. A kedves lány 

szépen cseperedik. A család lakóhelyet változtat. Edelénybe költözik. A 

Coburg-kastély lesz az otthonuk. Ez hazánk 7. legnagyobb kastélya. A 

Coburgok ebben az évben (1928) adják át az egész birtokot az államnak. 

Csodás szökőkút, csodás cserjék, csodás virágok, mint a mesében. Iduka itt él 

tovább 8 testvérével. Éli a nagycsaládosok érzelmekben gazdag, de nagyon 

nehéz életét. A kastély az Igazságügyi Minisztérium tulajdona ekkor. Itt kap-

nak helyet az államhatalmi szervek felügyelete alá tartozó hivatalok. Működik 

itt járásbíróság, földhivatal, adóhivatal, börtön, csendőr- majd katonai lakta-

nya, fűszerraktár, öregek otthona, óvoda. A második világháború éveiben a 

szovjet parancsnokság is itt tartózkodik. Szolgálati lakások a földszinten kap-

nak helyet.  

A bal kapun besétálva találjuk a Kaposvári család otthonát. (2 szoba, 

konyha, előszoba, mosdó, kamra. Iduka itt éli boldog gyermek korát. Elemi 

iskoláit az edelényi római katolikus elemi népiskolában végzi. 6 éves, amikor 

elkezdi iskolás éveit. Fölvétetik a Szívgárda Szent Erzsébet csapatába.  

 

A szívgárdista kötelességei:  

1. Isten és Egyház parancsait pontosan megtartja 

2. Példásan viselkedik otthon a családban 



137 

3. Kitűnik a szeretet gyakorlásában és kötelességei teljesítésében.  

4. A csapatvezetőnek engedelmeskedik.  

5. Ájtatosan tiszteli, engeszteli az Úr Jézus Szívét és a következő imával 

neki ajánlja fel magát minden reggel: „Úr Jézus, szentséges Szíved-

nek ajánlom fel Boldogasszonyunk Szívével egyesülve mai napom 

minden imádságát, munkáját, örömét és szenvedését, engesztelésül 

vétkeinkért, szándékaid megvalósítására, különösen a havi szándékra. 

Ó Jézusom édes Szíve, add, hogy Téged mindig jobban szeresselek. 

Iduka 1938-ban polgári iskolába kerül. A Miskolci Érseki Római Katolikus 

Polgári Leányiskola tanulója. Bizony, 8 évesen már elkerül a családtól. Jön a 

háború. Otthon a lakóhelyük, a kastély egyik szobájába belőnek. A Jó Isten-

nek köszönhetően nem ér senkit el a golyó. Iduka 1942-ben befejezi tanulmá-

nyait kitűnő eredménnyel. Tantestülettől dicsérő oklevelet kap. 

1942. szeptember 15-én felvételt nyer a Miskolci Érseki Római Katolikus 

Leánylíceumba. Röviden úgy mondanám, hogy zárdába. A negyedik osztály-

ban már Miskolci Érseki Római Katolikus Tanítóképzőnek nevezik. Ötödik 

osztály elvégzése 1947-ben.  

Abban az évben, június 7-én Népiskolai tanítói oklevelet kap. Pedagógus 

pályáját Edelényben kezdi. Sok-sok diák szereti meg a zenét, a kézimunkázást 

is neki köszönhetően. 1949-ben hét országra szóló esküvőt tartanak Edelény-

ben. A kastély lovagtermében ünneplik meg a frigyüket Jánossal. Sokan van-

nak, Iduka kedves testvérbátyja még a kintről be-beleső szegényebb embe-

reknek is ad egy-egy csirkecombot. Ózdra kerülnek a fiatalok, ahol nagy sze-

retettel nevelik a jövő generációit. Tudásban, lelkiekben sokat nyújtanak az 

ottani gyerekeknek, felnőtteknek. Férje lelkészként szolgál. 1951-ben Irotára 

kerül a kis család, hiszen akkor már megszületik első gyermekük. A Cserehát 

szívében több évtizeden át folytatják a szolgálatukat.  

Iduka a tanító, délelőtt, délután is tanít. Összevont osztályokban (1-4, 5-8) 

nagy szeretettel hinti el a tudás magvait. Gyomlálgatja a gazt, hogy csak a 

nemes hajtások maradjanak meg. Mindvégig mélységes emberszeretettel, 

töretlen bizalommal, erős hittel, példamutató magatartással gyakorolja hivatá-

sát. Tevékenységének sokszínűsége, rendíthetetlen szakmaszeretete végig 

kíséri a pályáján. Szigor, de ugyanakkor igazságosság, és minden ember felé 

megnyilvánuló segítőkészség jellemzi. Tanítás után sem sajnálja az időt diák-

jaira. Ahol szükségét érzi, önzetlenül segít. Emberséggel, mélységes toleran-

ciával foglalkozik a gyengébben nyiladozó emberpalántákkal. Tudja, hogy e 

hivatáshoz nyugodt tűz és tüzes nyugalom szükséges. 

Ki ez az Iduka? Most már elárulom, Ő az én édesanyám. Milyen  

anya? Még él nagyon szép, s mikor elköltözik kimondhatatlanul szép. Igen, 
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2017 márciusában elmegy egy még szebb világba, ahol nincs fájdalom, sem 

aggódás, sem sóhaj. Ahol már nincs feleltetés, magyarázat. Ahol mindenki 

megkapja jutalmát, a megérdemelt piros pontot. Gyászjelentésén ez állt: 

„Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent”. Elment édesanyám. 

A meghatottság ködfátyolán emlékidéző percek peregnek. Emlékek vonata 

zakatol szívemben. A sok-sok szép emlék mellett csodás dolgot hagyott örök-

ségül. A pedagóguspálya hivatását. Én is pedagógus pályán dolgozom. Sze-

retnék édesanyám nyomdokaiba lépni. Szeretnék, de csak próbálkozom. Ő 

volt az igazi tanító. A falu lámpása. Átélte a világháború borzalmait, a sze-

génységet, a pálya nehézségeit a rendszerváltás előtt. A tanításon kívül esté-

ket betöltő színdarabokat tanított be diákjaival. Szívet melengető Anyák napi 

rendezvényeket, kacagtató farsangokat szervezett az egész falu részére. Nem 

volt laptop, számítógép, nem volt aktív tábla, talán könyv sem volt mindig, de 

volt szeretet! Nehéz volt, de mégis töretlenül, mosolygósan hintette el az em-

berekbe a tudást. Jó kertész módjára nem hagyta elveszni, elhervadni a 

nyíladozó értelmet. Locsolgatta tovább. Végigkísérte tanítványainak útját. 

Sokszor felnőtt fejjel már, körülfonták hálájukkal a volt diákjai. Hát ez „Ida 

regénye”! 

Örökséget hagyott rám. Örökségül egy csodás hivatást. Lehet, hogy én 

már nem tudok olyan szilárdan állni, de a szülői példa legjavát őriznem kell. 

Őriznem, továbbadnom. Most már én is lassan továbbadom ezt az örökséget. 

Továbbadom a stafétabotot. Fiam ugyancsak ezen a pályán dolgozik. Igyek-

szem a megörökölt kincset úgy továbbadni, hogy ne sérüljön. Nem felejtem 

soha el: örökségül kaptam egy szép hivatást. 

„A néptanító szívét vasból alkotta az Isten, hogy elbírja azt a sok kegyet-

len lábat, amivel a sorsa meggázolja.” (Gárdonyi Géza) 

Hornyák Jánosné 

 

 

 

A harmadik 

 

A létező szocializmus családmodellje tökéletesen működött az 1950 után 

megyeszékhelyi rangot nyert Kecskeméten. A vasútállomáson és a közúti 

aluljárón túl, az egykori apácazárda és a Csáktornyai-hegy szőlőrengetegében 

sorra épültek a Kádár-kockának becézett családi házak. Homlokzatukat rend-

szerint legalább féltucatnyi színből összeállított kőpor fedte. Egyszerű tarta-

lom, még egyszerűbb forma, kifelé hívogatónak szánt tarkaság – mint a Pál-

ma Cukrászda fagylaltkínálata. 
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Az új városrészben kijelölt házhelyeket udvarral, kerttel, szőlővel és ólak-

kal bővíthették a büszke, boldog új tulajdonosok, kik a belváros peremének 

valamely társbérletéből érkeztek. Örömüket csak fokozta, hogy rövidesen 

jutott egy nadrágszíjnyi háztáji is a közelben. Gyorsan népesült a környék, az 

utcákat rosszalkodó gyerekhad vette birtokba. Ők, kik hamarosan fiatal fel-

nőttekké lettek, s máris ott állt előttük a következő lépés a rongylabda rugdo-

sása után. 

Húszévesen, netán pár esztendővel később házasodás, majd az első gyerek, 

két évre rá a második. És meló naphosszat – ténylegesen vagy az íróasztalra 

támaszkodva, megszakítás nélkül cigarettázva –, várakozás az autóra, mi szin-

te sosem akart eljönni. Ellentétben a munka ünnepe a maga programjával és 

menüjével, meg a nyár a szakszervezeti üdülős beutalóval. 

A lehetőségek tárháza majdhogynem végtelen volt. Irány a panellakótelep-

re, kissé odébb a szőlőtől és a szülőktől, avagy az anyóséktól. Esetleg építeni 

egy másik kockát. Az egyre kisebb telkek egyikére minél nagyobbat, lehető-

leg tetőtereset, igazi szocialista presztízsberuházásként. Akkorát, melyet első 

ütemben esetleg bepucolni sikerült. A második etap meg valamiért sosem 

akart elindulni. 

Vagy maradt a szülői ház, hozzátoldva egy másik sátortetős kockát, ami 

így már egyfajta feldöntött négyzetesoszlop-szerű hasábra kezdett hasonlítani. 

Sok jó ember, kis hely, nagy együttélés. Mint régen, a parasztromantika korá-

ban, a modernitás előtt. A szőlő meg az udvar egy része odalett megint, ám 

mi ez ahhoz képest, amennyit régen vettek el? Így hát az öregek az egyik 

házrészben, a fiatalok a másikban találták magukat.  

S hogy mit ígért mindez? Mit segített, mit ártott? Épített, rombolt, használt? 

 

A lényeg a munka volt már akkoriban is.  

A fiatal férj az apja szakmáját űzte. Egy brigádban dolgoztak a vállalatnál, 

még újságcikkek is születtek róluk. Lám, a példaképek! Az alighogy huszo-

néves asszonyka megszülte a fenti modellben elvárt két gyermeket. Előtte 

dolgozott, majd a háztartást vitte. Precízen ellátott minden teendőt, mit egy 

modern és nem-modern nőtől csak várni lehetett. Örömmel tette, pár éve még 

nem létező gyerekszobáját pótolta két kislánya körében. A férj a szomszédos 

szülők tiszteletével egyensúlyozva szerette őt. Emellett imádta a lányait. 

Amolyan minden ártó szándékkal közeledőt a szemével széttépő, rajongó apa 

vált belőle. 

Olajozatlan fogaskerékként gördült előre a szocialista gerontokrácia kora. 

És mivel „mindenik determinált” volt, valahogy kezdtek széthullani a dolgok. 

Darabokra. A huszonéves gyermek-szülők felnőttek, ezalatt a lányaik is isko-

lába kerültek. Eközben szakadatlanul folyt a termelés, mindenki a munka 
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frontján állt a barikádok tetején, épült a szocializmus. A bezárkózásban bé-

késnek látszó együttélés azonban kíméletlenül szikrázott, egyben hányta ön-

maga köré az olajat. Robbanással fenyegetett minden pillanatban. De legalább 

kezdett egy kicsivel jobban mennyi anyagilag. 

Minden a nagy keleti modell szerint működött a sátortetők szintjén is. Fé-

lig-meddig önálló lett már a két gyerek. Jöttek-mentek a felszabadulás ünne-

pek. Apa és anya pedig mintha kiszeretett volna egymásból. Aztán őszre for-

dult az idő, s már a nagy forradalmat ünnepelte a nép. Az eszeveszetten és 

kizárólag a párnacihában gyűjtött pénz pedig lassacskán csak-csak gyűlni 

kezdett. Mi a létező szocialista válasz erre? Bizony! 

Odafenn váratlanul és megdöbbenést keltve elkezdődött az első társasági 

törvény kidolgozása. Idelenn a kétlányos apa nemcsak rajongani akart, trón-

örököst is kívánt. Meg a még mindig gyönyörű, ám az élet egyenletében fel-

lelhető végtelen számú ismeretlentől egyre bizonytalanabb feleségét. Egy 

októberi heves névnapozás aztán a hitvesi ágyon találta őket. Az egyoldalú 

terv végrehajtását galádul előkészítette a férj. 

 

A négyzetes oszlop másik felében lakó nagyapa izgatottan száguldott az évek 

várakozása után megérkezett Ladájával a templomrenováláson izzadó fiához. 

Őrjítő július közepi meleg tombolt. Az öreg csak vigyorgott a bajusza alatt. 

Vitte a hírt a fiának. 

- Megvan. Pisis lett. 

- Tehát egy harmadik kislány. Ágika… – mosolygott megnyugodva, mégis 

kissé csalódottan a régi-új apuka. Nagyot fújt, majd elérzékenyültségét 

leplezendő karjával végigsimított izzadó homlokán. 

- Ugyan miért?! Hát a fiúk nem szoktak bepisilni? – mordult rá az öreg 

széles vigyorral, miközben egy pillanat alatt lehullt arcáról a komolyság 

maszkja. 

 

A két kislány elmondásából tudom, innen egy csodálatos időszak következett 

a család életében. A csecsemő fiúcska szülei a távolságból ismét oly meg-

bonthatatlan egységbe forrtak, mint jó néhányszor rapszodikus szerelmi törté-

netük során. A szomszédos öregek szívében megjelent az a lágyság, ami any-

nyira idegen volt a koruktól, s melyre akkora szükség lett volna már koráb-

ban. Az öreg rajongott elsőszülött fia elsőszülött fiáért. Bizonyára ezért bő 

egy évtized után végre a családjába fogadta a nincstelen sorból érkező me-

nyét, az édesanyát. Utóbbi is megkapta ezáltal azt, amit korábban harminc 

évig nélkülözni kényszerült. Egy olyan apaképet, mely valós volt, s akit tisz-

telni és szeretni lehetett. 
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Végezetül a kislányok egy igazán élethű babához jutottak ajándékként. 

Még a mindennel kereskedő, dollárboltos Sütő néni sem árult effélét. A ser-

dülő lelkükben bimbózó anyai érzésekkel el lehetett halmozni, kényeztetni, 

játszani vele napestig. Már a kezdet, az első találkozás is efelé mutatott. Ró-

zsaszirommal szórták tele a kockaházat, a bejárati ajtajától egészen a rózsa-

színben pompázó kiságyig. Aztán, ahogy a kádárizmusban korántsem volt 

természetes, mindketten elutaztak Emmausba, a református fiatalok táborába. 

Imádott emlékű gyermekkor következett, hat ekképp rajongó felnőttel kö-

rülvéve. Nehéz elérzékenyülés nélkül beszélni azokról az időkről és emberek-

ről. Többük jövőképét keresztülhúzta az érkezés három évtizede, de látható-

lag egyikük sem bánta. Bár nem úgy alakult számos dolog, ahogy kiötlője 

tervezte, értelme mégis mindannyiuk számára volt annak az új életnek a szü-

letésben. Pokoli hőségben, egy korty víz nélkül, hosszas vajúdás és elhúzódó 

fájdalmak közepette. 

És nem csak az, hogy újra egymás karjaiba került a férj a feleségével, 

ahogy a mogorva após az igyekvő menyével. Félve merem leírni, talán a csa-

lád egésze is mind jobban tapasztalni kezdte a Teremtő Isten kegyelmét. A hit 

erejét, hogy van remény. A sok súrlódás után végre a béke és a megértés évei 

jöttek el. Harmónia egy piciny csecsemő által... 

… akiből akármilyen ember válhatott volna három évtizeddel később. 

Ezért ha nem is lesz innentől semmi, ha ebben a szent pillanatban fogy el a 

tovább, mindezekért már megérte. 

*** 

Mániákusan igyekeztem, hogy sikerüljön lezárnom a három évtizedes ívet 

eddig a napig, huszonéves korom utolsó órájáig. Az első oszlopot, mi a múltat 

jelenti. A boltívet, mely átvezet két világ között. Végül pedig az előbbi insta-

bil építmény alátámasztásaként a másik oszlopot, a harmadik elemet. Terve-

men áldás volt. Kirajzolódott hát egy kapuforma, át- és beléphetek rajta. 

Alkottam. Nem olyat és nem azt, amit elődeim. Nem olyat és nem azt, 

amit mások vártak volna tőlem, vagy épp amire magam számítottam volna. 

De immár saját jogomon is látom értelmét a létemnek. Tán elpusztul a papír, 

mégis marad jel. Hogy ki voltam, honnan jöttem és hova igyekeztem. Közben 

mit éreztem, mitől féltem és mit reméltem. Hogy szerettem, csalódtam, köz-

ben hittem valamiben, Valakiben. Ember voltam, és mint ilyen, elbuktam, 

majd talpra álltam. És ez ment addig, míg véget nem ért az út. 

Nyugodtan hajtom hát párnára a fejemet. 

 

Kecskemét, 2017. július 12., huszonéves korom utolsó napján 

Horvát Gábor  
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A gyémántból nem nő semmi 

 

Egyszer volt, hol nem volt, valóságon innen és álmokon túl, volt nekem egy 

titokzatos dédapám. Barázdált arcú, szűkbeszédű apó volt. Szobájából is csak 

ritkán jött elő, csendesen üldögélt, leginkább régi könyveit lapozgatva - talán 

nem akart a család terhére lenni.  

Volt abban a szobában egy óriási tükör, diófából, két kihajtható szárnnyal: 

komor bútordarab volt, félelmetes, sötét árnyak búvóhelye. Nem is mertem 

bemenni a szobába, ha az üres volt! Hanem amikor látogatója érkezett déd-

apámnak, rendre belopakodtam: játszottam az öreg szőnyegen, hallgattam a 

régi történeteket, s feltárult előttem egy ismeretlen-ismerős világ.  

Történt egyszer, hogy amint ott csendben játszadoztam, dédapám az ölébe 

vett, s a komor tükör elé ült velem.  

Tudod-e, hogy ez itt egy varázstükör? - kérdezte. Elmondom neked a  

történetét!  

Valamikor réges-régen élt egy hatalmas, erős diófa, de az idő felette is el-

járt. Diót már nem termett, a kérge is megrepedezett, de a lelke mit sem vál-

tozott: szerette a védtelen madarakat és a gyerekeket. Becsültük az öreg dió-

fát. Hámló kérge őrizte az időt: nagyapák pihentek árnyékában, nagyanyák 

álmodták a jövőt. Madárhangtól hangos volt a lombja, fészket őrzött ágak 

rejteke, hintát forgatott a megvénült diófa, éltette gyermekek éneke. 

Hanem egyszer eljött az óra, s a diófának mennie kellett: alázattal dőlt el, 

ahogy a fák mennek el. Azon a napon elnémultak a madarak, elhallgatott a 

gyereksereg. A puha szellő, végigsóhajtva száraz kérgén, még hallotta üzene-

tét: „A gyémántból nem nő semmi…” 

A diófa most is itt van velünk, itt áll előtted - mondta dédapám, és a tükör 

fájára tette kezem. A nagyapám készítette, ne félj tőle! Ennek a tükörnek va-

rázsereje van: ha tisztaszívű ember néz bele, feltárul előtte a múlt. Nézz bát-

ran a tükörbe! Most pedig hunyd le a szemed, s nyisd ki jól a szíved! Hall-

gasd, mit mesél a tükör, s vésd jól az emlékezetedbe a történetét! De vigyázz, 

hogy szíved mindig tiszta maradjon, különben elhagynak az emlékeid!  

Belenéztem a tükörbe: magamat láttam, majd dédapám biztató, mosolygó 

arcát, s behunytam a szemem. Hallgattam a tükör meséjét. 

„Egyszer volt, hol nem volt, valóságon innen és álmokon túl, volt egyszer 

egy fiú. A fiú nagyon szerette a táncot: tizenhat évesen elismert tánccsoport 

tagja volt. Nem hagyott ki egyetlen próbát sem, sosem érezte fárasztónak a 3-

4 órás edzéseket. A tánctól könnyű lett a szíve és szabad a lelke.  

Történt egyszer, hogy a csoport meghívást kapott a neves szicíliai  

néptánc-találkozóra: a szállás és az étkezés költségeit a hívó fél állta, de az 
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útiköltségről mindenkinek magának kellett gondoskodnia. A fiú szomorú volt, 

nekik nem volt ennyi pénzük. Édesanyja, aki pár éve volt túl a nehéz váláson, 

sokat betegeskedett, de soha nem ment az orvoshoz, mert kellett nagyon a 

pénz. Kevésből kellett megélniük, és azt a keveset is be kellett osztani. Az esti 

misére járt, hogy ne lássák, milyen kopott a cipője és a kabátja. Nem vehetett 

újat, a két gyerek még iskolába járt, taníttatni kellett őket. A három műszak 

miatt voltak hetek, hogy csak papíron találkoztak. Ilyenkor a fiú vigyázott 

öccsére és idős nagyapjukra. Az öregeket becsülni kell, mondogatta édesany-

ja. Nagyapáé volt mindig az első falat étel. Szombatonként a fiú még nap-

számba is eljárt, hogy legyen miből fizetni a számlákat.  

Nem volt fáradt soha. Mindig a táncra gondolt, és ilyenkor olyan dallamú 

volt a világ, amilyennek ő szerette: eltűnt a szegénység, boldogságritmusok-

ban lüktetett az élet, sóhajlépésekben jártak a vágyak. Tudta, ha máshova 

született volna, ezüstbe-gyémántba, már híres táncos lehetne, hiszen hívták 

Pestre is… Hogyan mehetne? Mi lenne akkor az övéivel? Nem vágyott ő 

fényre, csillogásra, csak táncolni akart: a zene könyvébe beleírni ezernyi 

mozdulatbetűkkel minden fájdalmát, minden örömét. 

Nehéz szívvel ment haza aznap: nem utazhat a csoporttal. Bár nem beszélt 

róla, édesanyja észrevette bánatát. Addig-addig kérlelte, míg a fiú elmondta 

csalódottságának okát.  

Másnap este, mikor hazaért a próbáról, levél várta az asztalon. Benne ku-

sza betűkkel írva ez állt: Fiam, ott a pénz a kredencen, vidd el reggel, és fi-

zesd be a táncra. Az étel a hűtőben van, egyél. Papára és az öcsédre vigyázz! 

Anya Hiába kérdezte, honnan a pénz, édesanyja csak annyit mondott: Ne 

törődj te avval, az én dolgom. 

Így utazott el a fiú Szicíliába. Útravalónak csak zsíros kenyeret vitt, bár 

kicsit szégyellte elővenni társai előtt, de nem költhetett a pénzből. Élete első 

külföldi útjáról kedves ajándékkal szeretett volna hazatérni. Hamar rá is talált 

a megfelelőre. Anyja féltve őrzött kincse egy zsebóra volt, az egyetlen emlék 

nagyapjától. A fiú emlékezett rá, hogy valamikor régen oda volt akasztva az 

ágy fölé, csak aztán elszakadt és elveszett a lánca. Nem tudtak újat venni, 

sokszor még kenyérre sem jutott. Azóta az öreg óra a fiókban pihent. Megvet-

te hát az óraláncot: alig várta, hogy hazaérjen, és átadhassa édesanyjának.  

Az asszony, amikor megpillantotta a finoman kidolgozott ékszert, halkan 

sóhajtott: Köszönöm, fiam, ez a legkedvesebb ajándék, amit valaha kaptam. 

De az óra… már nincs meg. El kellett adni.  

És a fiú akkor mindent megértett. Megértette, hogy a gyémántból nem nő 

semmi.” 

Ekkor kinyitottam a szemem: a tükörből dédapám komolyan nézett vissza 

rám. És én is mindent megértettem: megértettem a diófa üzenetét.  
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Azóta már sok év telt el, sok minden változott. Dédapám, akárcsak a vén 

diófa, szelíden ment el. Apám sem táncol már, és nagyanyám is nehezebben 

jár. Ám valami sohasem változik: essen bár eső, vagy fújjon hideg szél, nagy-

anyám a születésnapunkon mindig elmegy a templomba. Hogy hálát adjon. 

Értünk.  

Vajon a virág hálát ad a földért, amiből kinő? 

Horváth Bendegúz 

 

 

 

Piócagyűjtés 

 

Anyukám falun volt kisgyerek. Számítógépnek, mobiltelefonnak még se híre, 

se hamva nem volt. Hétfőnként adás sem volt a tévében, de még a kocsma is 

zárva tartott. Télen-nyáron a kb. egyidős gyerekek összeverődtek és járták a 

mezőt, erdőt, tavat. 

Anyuék szomszédjában lakott egy ember, aki nagyon szeretett horgászni. 

A lánya úgy mehetett játszani, ha egy kis vödör piócát visz haza, amit nagyon 

szeretnek a halak, jó kapás van, ha ez a csali.  

Egy szép nyári napon elindult a kis csapat, 8-10 éves gyerekek, a kanális-

hoz, ahol a pióca édenkert volt. Nádat kellett törni, „v” alakba hajtani, néha 

bokáig belegázolni a vízbe és a nád segítségével átvarázsolni a vödörbe a 

gusztustalan vérszívókat. Gyakran ragadt a lábukra, amit ha nem vettek azon-

nal észre, leszedni igen fájdalmas volt. A vödör nehezen telt, mert közben 

ezer más huncutságot is tud egy kisgyerek csinálni. A mókázás közben anyu-

ék érezték, hogy egy-két csepp eső hull, de mivel meleg nyár volt, jól is esett 

nekik. Aztán az egy-két csepp eső elkezdett kopogni. Láttak már jeget hullni 

az égből, ezért gondolták jó lesz visszaindulni a falu felé. Kénytelenek voltak 

egyre gyorsabban szedni a lábukat, mert egyre sűrűbben, egyre nagyobb jég 

hullott, már fájt is nekik. Beértek a faluba és az első adandó kapu alá beálltak 

mind. Hallották, úgy kopogott a jég, mint azelőtt soha. Mintha itt lenne a világ-

vége. Annyira féltek, hogy fogták egymást és végig kiabáltak félelmükben. 

Nem tartott sokáig a jégeső. Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is. 

Kiléptek a kapu alól, és nem ismertek rá a falura. A palatetőkön ezernyi lyuk. 

Ugyanígy a műanyagredőnyök, az üveges gangok ablakai szinte végig betör-

ve, megrepedve, a fák ágai megtépázva. A kis piócás vödör kevés lakóval 

hazaért. A szomszéd bácsi még jó ideig nem tudott horgászni menni. A kertek 

olyanok voltak, mintha egy tehéncsorda átgázolt volna rajta. A házakat is javí-

tani kellett a gazdáknak. Több hét volt mire a falu visszanyerte eredeti képét. 

Horváth István 
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Locsolkodásom apósommal 

 

Ez a történet már nős-ember koromban történt. 

 

Itt erre Délvidéken a két világháború között nagy volt a szegénység, de úgy 

gondolom, hogy máshol is ugyanez volt a helyzet. Apósom mesélte, hogy 

annak idején is, a vallási ünnepeket megtartották és a hozzájuk kapcsolódó 

hagyományokat ápolták. Így Húsvét hétfőjén locsolkodni mentek, de mivel 

kölnivíz nem lévén, - akkoriban szappant raktak a vízbe és ezzel indultak a 

„körútjukra”.  

Igaz a 70-es 80-as években már volt bőven kölnivíz, de mi a Tatival (apó-

somat így hívtam) fel akartuk eleveníteni a régi szép hagyományt. Szóval Tati 

egy egész liter szappanos vizet készített, én pedig felet. Különböző színű kis 

szappandarabkákat áztattunk le. Elég furán nézett ki, de pont ez volt a lényeg. 

Lekötöztük és mellé egy szál virágot gumiztunk, de még így is elég ronda 

volt. De hát a hagyomány az hagyomány.  

Megbeszéltük, hogy elmegyünk meglocsolni a közeli rokonokat, hadd 

„örüljenek”. Éppen indulni készültünk Martonosra és Felsőhegyre (ez két 

kisebb település Zenta mellett, Észak-Vajdaságban), mikor anyósom azt 

mondja: „Na, mi az engem meg sem locsoltok?” 

Tényleg, gondoltam, majd még kimarad. Ezért én gyorsan a kapuból visz-

szaszaladtam, elmondtam a verset és meg akarom locsolni, de szabadkozni 

kezdett, hogy ne a fejét öntözzem, csak a markába öntsek, mert új a frizurája. 

- Hát jó, legyen – mondom. (Tati már a kapuban várt engem). Elkezdtem 

szórni a szappanos vizet. Mikor már félig volt a marka, abbahagytam. „Na, mi 

van, sajnálod?” - mondta. Dehogy sajnálom – válaszoltam, de gyanús lett, 

hogy miért kell neki ilyen sok. Ekkor bevillant, hogy ezt rögtön az én arcom-

ba fogja löttyinteni. Abban a pillanatban, ösztönszerűen felütöttem a Mami-

nak (anyósomat így hívtam) a kezét, és az összes szappanos víz az arcában 

kötött ki. Volt is rohanás rendesen, mert a nagysöprű, a kislapát, meg minden, 

ami a keze ügyébe került – jött utánunk. A nagy rohanásban, Tatival alig fér-

tünk ki a kiskapun, „mentve a bőrünket”.  

Akkoriban volt egy nagy MZ motorom. Ez a hetvenes évek elején nagyon 

„menő” volt. Ezzel mentünk locsolkodni. Egész úton nevettünk (szinte röhög-

tünk) Tatival, és eldöntöttük, hogy ezt a „felütéses módszert” megismételjük. 

Martonosra érve, Piroska nagynéném (anyukám húga) fogadott is bennünket 

– nagyon kedvesen. Mi gyorsan rá is tértünk a „tárgyra” és mondtuk, hogy új 

módszerrel locsolkodunk, és csak tartsa a markát. „Jó” – mondta, nem ellen-

kezett. Csak nagyon szabadkozott és mondogatta, hogy – „Elég már, ez  
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rengeteg kölnivíz.” (nagy örömében nem is vette észre, hogy ez csak egyszerű 

szappanos víz) Éppen fel akartam ütni a kezét, mire ő megelőzött és az egé-

szet a hajára kente. Ez teljesen váratlanul ért bennünket. Le voltunk döbben-

ve. (Azt hittem hanyatt dobom magam.) 

Felsőhegyen Anyukám és Öregapám vártak bennünket. Apósom huncutul 

közéjük állt – előtte Anyukám, háta mögött Tatám ült a széken – meglendítet-

te a szappanos-vizes üveget Anyukám felé, - többször is, de olyan nagy kar-

lendítéssel, hogy Öregapám is jócskán kapott belőle (aki a háta mögött ült). 

Egyszer csak megszólalt, hogy. – „Jól van no, engem nem köll locsolni.” 

Apósom nevetve szabadkozott. (persze ő így is akarta)  

A vers és a locsolás után, kérdezték, hogy mit kérünk – kávét, vagy valami 

italt, üdítőt. Én elkezdtem szabadkozni, hogy nem kell, nem ezért jöttünk, 

hanem a hagyomány végett, mire Tati viccesen meglökött, hogy hagyjam 

abba a szabadkozást, mert a végén tényleg nem kapunk semmit.  

 

Visszagondolva, - ezek az emlékek, események mind megszépültek. Szívem-

ben hordozva őket – igazi „Életmesékké” váltak. 

Horváth László 

 

 

 

A szívedből születtem 

 

Az én életmesém nem nagyon régi. Csak tíz éves, mint én. Anyukám gyakran 

elmeséli nekem, mert fontos számára, hogy tudjam, mennyire szeretnek. 

Ilyenkor szorosan hozzábújok, hogy érezzem, hozzá tartozom. Örökre. Még 

akkor is, ha tudom, mert sokszor elmondta, én nem a hasijából, hanem a szí-

véből születtem.  

Anyukám és apukám már nagyon szerettek volna egy kisbabát. Sokat be-

szélgettek arról, hogy milyen lesz, mi lesz a neve, fiú lesz-e vagy lány. Csak-

hogy anyukám megbetegedett, megoperálták, és akkor már tudta, hogy ez 

nagyon nehéz lesz, és hogy neki talán nem is lehet kisbabája. Pedig mindig is 

Anyuka szeretett volna lenni. Apukámmal ekkor megbeszélték, hogy keres-

nek egy olyan kisbabát, akinek nincs senkije, hazaviszik, hogy ne szomorkod-

jon egyedül, és ők fogják szeretni, ölelgetni, puszilgatni, hogy soha többé ne 

legyen egyedül.  

Anyukám húga, Veronika egyszer kiskorában azt mondta, hogy ha ő egy-

szer megnő, híres régész lesz, bejárja a világot, és lesz egy örökbefogadott 

néger kisfia, akit Samunak fognak hívni. Akkor még mindenki megmosolyog-

ta Veronikát (az én Nikikémet), de ő elmagyarázta, hogy azért lesz néger 
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kisfia, mert a néger árvák nem kellenek senkinek, és egy régész gyerekének 

más neve nem lehet, csak Samu. Mivelhogy a vértesszőlősi előembert is Sa-

munak hívják. Anyukám azt mondta, ez annyira megtetszett neki, hogy ami-

kor megkérdezték tőlük, kisfiút vagy kislányt szeretnének-e örökbe fogadni, 

neki rögtön az jutott az eszébe: Samu legyen. Samut szeretne. És a Samu 

fiúnév. Meg is mutatta egyszer a barlangot, ahol Samu ősembert megtalálták, 

amikor Budapest felé autóztunk. Néha, ha viccelődöm, azt mondom 

anyukáméknak, hogy azért választottak fiút, mert az üzletben, ahol engem 

vettek, a fiúkra volt akció, de anyuci erre mindig azt mondja, hogy akkor is 

engem választott volna, ha én lettem volna a legdrágább, mert nekik mindig is 

én leszek a legdrágább.  

Aztán egy nyári napon végre szóltak anyukáméknak, hogy talán megszüle-

tett a Samukájuk. Nagyon várták már ezt a napot. Amikor bejöttek hozzám a 

kórházba és megláttak, rögtön tudták, hogy RÁM vártak, engem akarnak. 

Örökre. Én vagyok az ő Samukájuk. Kivettek a kiságyból és ölelgettek, pu-

szilgattak, szeretgettek. Ha erről mesél, anyucim mindig sír, és azt mondja, 

soha nem fogja elfelejteni azt a napot. Ez volt életük egyik legboldogabb nap-

ja, és örül, hogy meghozták ezt a nehéz, de mégis a legeslegjobb döntésüket.  

Biztos én is így éreztem, mert a nővérkék később elmesélték a szüleimnek, 

hogy addig, amíg meg nem érkeztek, egyfolytában ordítottam. De attól a 

perctől kezdve, hogy a szüleim megjöttek, abbahagytam a sírást, megnyugod-

tam. Éreztem, hogy most már nekem is van valakim, aki csak az enyém, csak 

engem szeret. Hat hónapos koromig nem is sírtam. Csak ettem és aludtam. 

Igaz, anyukám egy percre sem tudott elmozdulni mellőlem, mert ha megérez-

tem, hogy kimegy a szobából, már fenn is voltam. Nem sírtam, csak nyugta-

lankodtam. Szerettem a kezében aludni, ha mellettük fekhettem, egész éjjel 

aludtam. De anyukám ezt nem bánta. Sokszor csak ült fölöttem, és hallgatta, 

hogyan lélegzem. Vagy csak egyszerűen gyönyörködött bennem. Amikor 

beteg vagyok, egész éjjel nem alszik, annyira izgul értem. Soha nem hagyott 

egyedül. Amikor kórházba kerültem, akkor is jött velem. Még tíz éves ko-

romban is bekönyörögte magát, hogy ne kelljen egyedül ottmaradnom. Igaz, 

én is eléggé sírtam.  

Otthon már vártak rám a nagyszüleim és az egész család. A nagynénémet, 

Nikikémet rögtön a szívembe zártam. Ez szerelem volt első látásra. Nagyon 

hasonlít anyukámra. Sokáig úgy gondoltam, hogy majd anyukámat vagy 

Nikikémet fogom feleségül venni. Most már tudom, hogy anyukámat már 

nem lehet, mert neki ott van az apucim. Aztán Nikike is férjhez ment. Ez elég 

rosszul érintett, mert kicsit féltékeny voltam, főleg mikor megtudtam, hogy 

kisbabájuk is lesz.  
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Nem bírtam elhinni, hogy lehet az, hogy az a másik baba Nikikém hasában 

lehet. Neki miért lehet? És egyáltalán, minek nekik egy gyerek, mikor itt va-

gyok én. Én is hasiban akartam lenni. Sokszor kértem anyucimat, hogy egy 

kicsit lehessek az ő hasijában én is. Anyukám ilyenkor elmondta, hogy az 

nem lehet, de nem is fontos, hogy ki hol volt, mielőtt megszületett. Az a fon-

tos, hogy tudjam, én az ő szívükben voltam, és mindig is ott maradok. Örök-

re! Attól, hogy nem az ő hasából születtem, ugyanúgy szeret engem. Sőt, még 

jobban, mert én a szívében voltam már akkor is, amikor még meg sem szület-

tem. Ugyanúgy vártak rám, és már akkor tudták, hogy én leszek számukra az 

egyetlen, a legkülönlegesebb.  

Már többször elolvastam a Kis herceget. Először anyu olvasta fel nekem 

esténként lefekvés előtt, mert még nem tudtam olvasni. Sokat beszélgettünk 

arról, hogy mit jelent megszelídíteni valakit, és hogy mitől lesz valaki külön-

leges. Most már tudom, és mondtam is anyukámnak, hogy számára én vagyok 

kis herceg, mert neki és az apunak én vagyok az egyetlen. És már azt is tu-

dom, miért sírt folyton, amikor a történet végén a nevető csillagokról olvasott.  

Azért én sokat gondolkodtam azon, hogy milyen jó lett volna az anyukám 

hasában. Sokszor alszom el úgy, hogy szorosan anyukámhoz bújok, és ez 

olyan, mintha benne lennék. Anyukám azt is elmesélte, hogy milyen nagyon 

vártak ők engem, mennyire örültek nekem, milyen jó, hogy vagyok nekik. 

Minden nap megköszöni a Jóistennek, hogy elküldött engem hozzájuk, hogy 

az övék lehetek. Nem szabad irigykednem Nikikéék kisbabájára, mert ők is 

szeretnének örülni egy kisgyereknek, aki csak az övék. Hogy ők se legyenek 

egyedül.  

Amikor Alex megszületett, Nikike nagyon rendes volt. Megengedte, hogy 

én is odakuporodjam hozzájuk, amikor szoptatott. Engem is átölelt közben, és 

ez annyira jó volt nekem, mert éreztem, hogy én is hozzájuk tartozom. Kicsit 

azért még mindig féltékeny vagyok Alexra, főleg ha anyukám szeretgetni 

kezdi. Igaz, elég messze laknak, keveset lehetünk együtt. De már nagyfiú 

vagyok. Sok dolgot tudok, amit Alex még nem tud, és sok mindent megtaní-

tok majd neki.  

Ha majd megnövök, és feleségem meg gyerekeim lesznek, elmesélem ne-

kik ezt a történetet, hogy ők is tudják, milyen jó is az, ha valakit szerethetünk. 

Talán én is örökbe fogadok egy kisfiút, hogy ne legyen egyedül és ne szo-

morkodjon. A nevét még nem tudom, de már most a szívemben van, ahogyan 

én is a szüleim szívében voltam. ÖRÖKRE! 

Horváth Samu Norbert 

  



149 

Séta a falukútnál 

 

Egy őszi napon sétálni mentünk. Mamának eszébe jutottak a gyerekkori em-

lékei, és mesélni kezdett.  

Ez az elbeszélés a nemesleányfalusi eseményekről szólt. A falukútról, 

ahova sétánk vezetett, a mamának minden évszakról eszébe jutott egy él-

mény. Gyerekkorában a falukútra hajtotta mindenki itatni a teheneket és a 

borjúkat. Egész kicsik voltak a testvérével, mikor már az ő feladatuk volt az 

állatok itatása. A kútból két nagy vályúba folyt a víz, ahonnan az állatok ittak. 

Tavasszal itt szedték az első ibolyát. Évről évre egyre többen hajtották ide a 

kúthoz az állataikat, és ott játszottak. Ha rosszat csináltak, a felnőttek megdor-

gálták, és azzal ijesztgették őket, hogy elárulják a szüleiknek, mit csináltak. 

Nyáron kitalálták, hogy a kiskacsákat is leviszik a kőhídhoz, ahol egy kis 

tavon szerették volna teknőben úsztatni őket. A kiskacsák azonban úsztak 

maguktól, így csak nagyon nehezen tudták összeszedni valamennyit. Otthon 

nagyon megszidták mamát és testvérét. 

Másik alkalommal egy pesti fiú nyaralt Leányfaluban. Megkérték, hogy 

fejje meg a tehenet. Ő még sosem csinált ilyet, így aztán odaguggolt a tehén 

mellé, és a tőgyéből a szájába fejte a tejet. Ezen mindenki nevetett. Nagyon 

tetszett nekik, mert addig még sosem láttak ilyet.  

Télen a legnagyobb élmény a szánkózás volt ugyanitt. Egy alkalommal 

beszakadt alattuk a kis tó. Kifeküdtek a kőhídra a napra, de egy idő után ma-

ma azt vette észre, hogy a vizes ruhája odafagyott a hídhoz. Előfordult, hogy 

kiöntözték a vizet az útra, és miután megfagyott, azon csúszkáltak. A szom-

széd nénik akkor is nagyon leteremtették őket, hogy elpocsékolják a vizet. 

Azok voltak az igazi gondtalan gyermekévek… 

Nagyon tetszett, hogy a mama ennyit mesélt a gyerekkoráról és a falukúti 

élményeiről. Élveztem a sétát azon a szép őszi délutánon.  

Husvéth Zalán 

 

 

 

Egy kasmír kendő meséi 

 

Az én történetem a II. világháború alatt kezdődött egy szövödében. 

Egy piros színben pompázó kasmír kendő vagyok. Most pedig elmesélem 

történetem! 

Hónapokon át a kirakatban voltam, mígnem egy nap megvettek! Arra vár-

tam, hogy hordjanak, ehelyett egy dobozba csomagoltak. Órákon át utaztunk, 
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mígnem célba értünk. Mikor kicsomagoltak, egy fiatal hölgy nézett rám mo-

sollyal az arcán. Szemében látszott a törődés. Álmom végre valóra vált, lett 

egy tulajdonosom. Nagyon vigyázott rám. Az évek elteltével már 1950-et 

írtunk, amikor megszületett a viselőm gyermeke. Amikor még kisgyerek volt, 

sokat húzgálta a sarkaimat, mígnem varrásom elszakadt, és a fiatalasszony 

elrakott a szekrénybe. Ott porosodtam sokáig. Egy napon valami mocorgást 

hallottam körülöttem, amikor is kinyitották a fiókot, és ugyanaz az a nő nézett 

rám, mint, aki megvett. Először nem ismertem meg, mert megöregedett, de a 

szemében még mindig látszott az, ami megfogott benne. Amikor megtalált, 

olyan szavakat használt, hogy milyen sokáig keresett, és hogy végre megta-

lált! Azóta elválaszthatatlanok vagyunk. Az idő nagyon gyorsan telik, hisz 

már 2010-et írtunk. Nagyon sokat jártunk át a szomszédba, ahol tulajdonosom 

rokonai laktak. Ott egy aranyos kislány élt szüleivel. Sokat játszottunk. Néha 

úgy éreztem, ő a második gazdám. Most már 2018 van. Az a nő, akit először 

megpillantottam, amikor kinyitotta a dobozt, megöregedett, ahogy vele együtt 

én is. Amikor kimosott, óvatosan súrolta a varrásaim. Mígnem az a lány, aki 

időközben megnőtt, átjött, és kérdezősködni kezdett felőlem, és a történetem-

ről. Az az öregasszony, aki a tulajdonosom, mosollyal az arcán beszélt rólam! 

Akkor éreztem azt, hogy a kötelék köztünk elválaszthatatlan. 

Az idő elteltével változott ő is, és én is. Sokkal kopottabb, és szakadtabb 

lettem. Most már nem igazán hord, de nem bánom! Mert az az idő, amit 

együtt töltöttünk, mindennél többet jelent nekem. Az a kislány, aki kérdezős-

ködött felőlem, úgy nevezte tulajdonosom, hogy dédi. Ez a kislány pedig a 

dédunokája, aki segített nekem megírni a történetemet! 

Huszák Viktória 

 

 

 

Mesebeli házikó 

 

Ezt a történetet a dédszüleim életéből mesélem el. Én már sajnos nem ismer-

hettem őket, de édesanyám boldog emlékként mesélte.  

Dédikéim kint éltek az erdőben, egy nagy csererdő kellős közepén. Anyu-

kám és testvérei sokszor meglátogatták őket. Az úton vidáman haladtak, és 

közben lédús szamócát csipegettek. A fákon dalos kismadarak énekeltek. 

Emlékeiben mindig sütött a nap, és szikrázó világosság járta át az erdőt. A kis 

ház ajtajában várták őket. Mamájuk friss málnaszörppel kínálta a gyerekeket. 

Gyerekzsivaj töltötte meg a kis házat és az erdőt. Nagy bújócska kezdődött a 

vén fák között. 
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Egy álom, egy mesebeli valóság. Anyukám sokat mesél róla, és szemében 

látom a szikrázó napsütést. Olyan szép lehetett! Elképzelem a kis házat, és 

gondolatban én is ott játszom az erdő közepén. 

Huszti Zsófia 

 

 

 

Hárman az úton 

 

A nyirkos hideget kézen fogva gyűltek hatalmas cseppekbe mindenen a lom-

pos ködfiak. Mikor már nem bírtak magukkal, csepegve hulltak alá az átázott 

talajra. A szürkén izzó világ, a nem szeretem arcát mutatta mindenfelé. De 

bármennyire is tolta, taszigálta az embert a meleg kályha mellé az ősz rideg 

arca, a munkát el kellett végezni. A kert és a vízben álló legelő határán bille-

gő, hatalmas szénakazal tövében, ütemes lendülettel dolgozott kezemben a 

húzóhorog.  

Előre szúr, hátra húz, előre szúr, hátra húz. A monoton mozgástól meglen-

dülő gyermeki lelkem már nem is a kazlat látta, hanem egy gigantikus sár-

kányt. Sssrhuú, sssrhuú kiabálta a szörnyeteg, ahányszor csak belemártottam 

képzeletbeli lándzsámat mellkasába, ahonnan vér helyett újabb és újabb szé-

nacsomók gyűltek a lábam előtt heverő húzóponyvára. Mire megtelt a pony-

va, a karom is belefáradt a hadakozásba. Belekapaszkodtam hát két csücskébe 

és már mint táltos paripa vonszoltam magam után, a kincses ládává változó 

takarmányt. 

Gumicsizmám sarkantyús csizmaként cuppogott a hodálysorok előtti ren-

getegben kanyargó ösvényen. Igaz, ez az út az erdő fái helyett, egy maraszta-

ló sártengeren vezetett keresztül, de nekem ez maga volt, a mesék birodalma. 

Kakasok bőrébe bújt óriásokon, faoszlopok tetején lapító, macskaként do-

romboló boszorkányokon és az udvar sarkában megbújó puli-farkasokon ve-

rekedtem keresztül magam. Utam vége már messziről látszott a gyorsan 

ereszkedő sötétségben. Az utolsó hodály ajtaján - mint vadonban a mézeska-

lács házikó ablakán – kiszüremlő, gyengéd sárga fény hívogatott.  

Tudtam mi vár rám odabent, igyekeztem hát a mesékből gyorsan átlépni a 

valóság biztonságába. Az ajtóban keresztbetett léckát félre akasztottam, aztán 

terhemet bevonszoltam a párás melegbe és újra eltorlaszoltam a bejáratot. 

Odabent a már megszokott csoda tárult a szemem elé. A levegőben a tehén és 

a birka trágya illata keveredett bizonytalan kavalkádként, de hamar hozzászo-

kott az, aki alámerült ebbe a több ezer éve változatlan világba. A hodály talaja 

jó ötven centivel emelkedett a sáros udvar fölé. Felszínén a járás olyan volt, 
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mintha egy lomhán sodródó, lassú folyó tetején sétált volna az ember fia. 

Bizonytalanul ingó-bingó.  

A baloldalon, hosszanti jászol hózódott végig a falon. Akácból hasított 

deszkáinak a felületét, selymesen sárgává és fémesen csillogóvá csiszolta, az 

évtizedeken keresztül hozzádörgölődző Bimbók és Bözskék sora. Az aktuális 

Bimbó éppen békésen ropogtatta a jászol fölötti rácsban elhelyezett szénát. 

Magyar tarka volt az eszemadta. Jobbján, tőgye magasságában nagymamám 

ült egy fejőszéken. Bimbót fejte éppen. Keze ütemes, egyenletes mozdulatai-

ra, igazi tej spriccolt a tehén tőgyeiből a lassan megtelő rocskába. Fejés köz-

ben csendben dúdolgatott. Hangját el-el nyomta az egyik sarokban lerekesz-

tett jerkék bégetése. 

A ponyvát a szénával, a jászol másik végébe húztam és felpakoltam a he-

lyére, majd visszamentem mamámhoz. Ő abbahagyta a dúdolgatást, moso-

lyogva rám nézett és azt kérdezte. 

- Iszol-e?  

A szám fülig szaladt a boldogságtól és vadul bólogatni kezdtem, de nem szól-

tam, csak vigyorogtam, mint az a bizonyos tejbetök. Ekkor kézbe vette az 

ölében lévő tiszta rongyot, beletörölte kezét, majd a surca alól, egyfülű bá-

dogbögrét varázsolt elő. Szép óvatosan, komótos mozdulatokkal merítette a 

rocskába, megtörölte az alját és a kezembe nyomta. Két kézzel fogtam, úgy 

vettem el tőle. 

- Igyál kisfiam! – hangzott el a bűvös mondat a szájából. 

Én, mint akit megbűvöltek, vettem a számhoz a bögrét és apró kortyokkal 

kezdtem el inni a friss, meleg tejet. Az orrom alatt csendben telepedett meg a 

pille. Mikor megittam, rám mosolygott. Félretette a sajtárt. Megfogott, két 

kézzel felemelt és a jászol szélére ültetett. Lábam kalimpálva lógattam és 

rettenetesen elégedett voltam magammal. Dolgoztam és a jutalmat is kaptam 

érte. Azt is tudtam, mi következik most. Mese lesz. Na nem sárkányos, király-

fis, hanem valami érdekes történet, valami ismeretlenről, valami olyasmiről, 

ami mamám emlékei között rejtőzött.  

Míg fogta a sajtárt és bevitte a kisházba, én türelmesen várakoztam az is-

tállóban. Bimbó farkát bámultam, ahogyan ide oda csapkodott vele. Amikor 

végül visszajött, leült velem szemben a fejőszékre. Százezernyi barázda szán-

totta arcában, a szeme úgy ragyogott, akár gyémánt a napfényben. Jól megné-

zett magának, aztán belekezdett. 

- Már négyéves volt édesanyád, amikor az a borzalmas háború, ami elra-

gadta nagyapádat, hozzánk is elérkezett Tímárra. 1944. október utolsó 

napjaiban már mindenki az oroszok megérkezését várta. Zűrzavaros idők 

voltak. Én dédnagyanyáddal Bonyicki Borbálával együtt, még mindig hit-

tem abban, hogy szegény Miklósom - tudod, a nagyapád – egyszer csak 
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beállít az ajtónkon. Végül is hivatalosan, csak eltűntnek nyilvánították. … 

De várj csak, te gyerek! Te azt sem tudod, mi az a háború.  

- De igenis tudom! Már tanultam róla az iskolában. És olvastam is kalan-

dos könyveket - állítottam a tizenkét évesek mindent lebíró hitével. De 

nem hagyta magát kizökkenteni a mesélésből, csendre intett és így fojtatta. 

- Honnan is tudnád, hála istennek nem éltél benne egy napot sem. Ne is 

legyen benne részed, azt kívánom neked teljes szívemből. No de, én most 

mesélek neked róla egy történetet, ami velünk esett meg egyszer régen, 

nagyon régen.  

Közeledett a front. Tímáron, már a községházán is kihirdette a bíró. A faluban 

ugyan bent voltak még a német katonák néhányan, de nem csináltak belőle 

titkot, hogy egy-két nap és ők is elmennek Tokajba. Meggyötört, fiatalon 

megöregedett arcuk volt. Ketten közülük Tarkáékkal szemben voltak beszál-

lásolva a szomszédhoz. Ilonka a maga négyéves kíváncsiságával boldogan 

hallgatta az idegen szavakat. November elsején is ott sertepertélt körülöttük. 

Az egyik pihenőben lévő katonával játszott éppen. Az felvette az ölébe és 

nevetve magyarázott neki valamit a saját nyelvén. Zsebéből fényes papírba 

csomagolt csokoládét vett elő. Kibontotta és a gyerek kezébe nyomta, aki 

boldogan majszolta a ritkán látott édességet.  

A távolban, Tokajban – ami légvonalban alig 5 kilométerre feküdt Tímár-

tól – hirtelen felvijjogtak a szirénák. A katona gyorsan letette Ilonkát, majd 

felkapta a sarokban lévő fegyverét és kirohant az udvarra. Hangos német sza-

vak hangzottak fel, majd egy motor hangja társult a szirénák hangja mellé. Az 

ajtón, amin a katona kiment, Bori mama bukkant fel váratlanul. Ilonka ahogy 

meghallotta a hangokat, azonnal sírni kezdett. Pedig az utóbbi napokban 

gyakran szóltak a szirénák, mégsem tudott hozzászokni a hangjukhoz.  

Nagymamája ölbe kapta és mire kifordult vele az udvarról, már a gyermek 

édesanyja Ilona is ott futott mellettük az óvóhely felé. Mindenfelől emberek 

szaladtak, hogy időben fedezékbe érjenek, mielőtt az orosz bombázók bom-

bázni kezdik a tokaji híd környéki német állásokat. A görög templom melletti 

tágas pincéhez futottak sokadmagukkal. Mindenki tudta már a helyét. Az 

elmúlt egy hónapban, nem telt el nap, hogy ne menekültek volna ide. Ők 

hárman, egy család három generációs női tagjai. Bonyicki Borbála, a menye 

Kotán Ilona és az unokája Tarka Ilona. 

Bori mama nem volt már fiatal, de jó erőben lévő szívós asszony volt. 

Akár egy viharvert öreg tölgy, ő is dacolt mindennel, de meg nem hajolt senki 

emberfia előtt. Pedig a sors nem volt kegyes hozzá. Férjét még 1917-ben 

vesztette el, meggyilkolták. Onnantól egyedül nevelte három gyermekét. Va-

gyis nem teljesen, mert testvére Julianna, aki a Nagy Háborúban özvegyült 

meg és maradt egyedül gyermek nélkül, sokat segített neki.  
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Marika a lánya, Tokajban élt új családjával. Csak remélni tudta, hogy el-

menekültek onnan és nem éri őket ott a háború pokla.  

 

János fia 1941 január elején halt meg. Katona volt és már betegen ért haza az 

1940-es év karácsonyára. Szabadsága ideje alatt, tüdőgyulladás vitte el. 1941 

január tizedikén tért meg elgyötört teste az Úrhoz. Legidősebb gyermekét 

Miklóst is elvesztette. Elment, még 1942. őszén a Donhoz, ahonnan sohasem 

jött többet haza. Az utolsó tábori levelezőlapjában, amit 1943. január 8-án írt, 

azt írta jól van és küldjenek neki kesztyűt meg szalonnát. El is küldték, de 

néhány hónap múlva bontatlanul kapták vissza a hírrel együtt.  

Eltűnt Jekatyerinovkánál. Egy ismeretlen, távoli helyen. De őutána lega-

lább maradt neki valaki. Itt volt az unokája és a menye, akiket rajongásig 

szeretett. Értük, miattuk élt még. Összeszoktak ők hárman, egyek lettek a 

mindennapok és a háború megpróbáltatásai közepette.  

Távoli robbanások hangjai jutottak el az óvóhelyig, ahol szorosan bújtak 

egymáshoz a családok. A hangok hol közelebbről, hol messzebbről hallatszot-

tak, majd lassan elcsendesedett minden. Olyan másfél óra múlva merészked-

tek elő az emberek újra a faluban, a különböző rejtekhelyekről. Ők hárman is 

hazafelé igyekeztek, amikor meghallották, hogy a kisbíró megint hirdet a 

községháza előtt.  

- Meghallgatjuk anyám? – kérdezte Ilona az anyósát. 

- Ugyan minek, ugyanazt mondja megint. Menjünk inkább rendezzük el 

amit még kell otthon és holnap kora reggel induljunk el mi is Varjúlapos-

ra, amíg lehet. 

Varjúlapos egy tanya volt, olyan tizennyolc kilométerre a Tímártól, a Nyír-

egyházát Tiszanagyfaluval összekötő úttól nem messze. A községi elöljáróság 

mindenkitől azt kérte, hogy oda meneküljön a harcok elől. Tímáron lehetőleg 

senki se maradjon, mert a falu körül súlyos harcok várhatóak a Tokaji-híd 

miatt, ami itt van tőlük nem messze. Sokan már egy napja elmentek, de ők 

maradtak még, mert férfikéz híján sok munka volt, amit maguknak kellett 

elvégezniük. Siettek hát haza mind a hárman. Előző nap levágtak egy disznót 

a kettőből és még aznap feldolgozták. Minden húst lesóztak vastagon és bízva 

abban, hogy hamarosan visszajönnek, egy teknőben készültek elrejteni a kertben.  

Hazaérve munkához is láttak. Egy félreeső árnyékos helyen gödröt ástak, 

amit szalmával béleltek ki. Beletették a sózott dolgokkal tele teknőt, majd 

vászonruhával letakargatták, amire szalmát raktak megint. Azt földdel fedték 

és a gondosan kimetszett gyeptéglákat visszarakták a helyükre. Végül kisebb 

szénaboglyát hordtak a rejtekhely fölé. Hasonlóan jártak el azzal a kevéske 

értékükkel is amit nem tudtak magukkal vinni. Elástak, elrejtettek mindent. 

Gabonát, szerszámokat, ruhákat. Csak néhány dolgot hagytak elől. Rossz 
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értéktelen kacatokat, amiket majd reggel szórnak szét a házban, hogy azt a 

látszatot keltsék a fosztogatók előtt, hogy innen már mindent elvittek. Este 

lett mire mindennel végeztek és vacsora után szinte egyszerre zuhantak mély 

álomtalan álomba.  

Bori mama ébredt először. Még nem is pirkadt, amikor már egy hatalmas 

batyu összeállításával fáradozott. Ebbe kerültek a legszükségesebb holmik. A 

kenyéren, füstölt szalonnán és hagymán át, egészen a téli holmikig minden. 

Egy másik batyu már útra készen állt. Egy húszliteres zsíros kupa volt bele-

csomagolva tele tepertővel vegyített zsírral. A nagy mozgolódásra végre fel-

ébredt aztán Ilona és Ilonka is.  

Haraptak valamit és együtt fejezték be a tennivalókat. Kiengedték az apró-

jószágot is. Volt egy kezes kocájuk, amit magukkal akartak vinni. Ennek erős 

madzagot kötöttek a hátsó lábára és kivezették a ház elé az útra. Ott a kerítés-

hez kötötték, majd visszamentek a házba, ahol szétdobálták a maradék dolgo-

kat, felborogatták a székeket, kihúzgálták, kiborogatták a fiókokat. Végül az 

ajtókat sarkig nyitva hagyva megálltak a ház előtt a disznó mellett az úton. 

Még ekkor is teljesen sötét volt és sűrű köd kezdett leereszkedni a vidékre.  

- Imádkozzunk gyermekeim, kérjük az Urat segítsen minket! – szólalt meg 

ekkor aznap reggel először Bori mama. Kétoldalról megfogták Ilonka ke-

zét és belekezdtek az egyik legősibb imába. Egyszerre mondták mindhár-

man. 

- Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön 

el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föl-

dön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vét-

keinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne 

vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 

a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

Az ima után szép csendben felvették a batyukat. Ilona az úti batyut, Bori ma-

ma a zsíros kupát kötötte fel a hátára. Ilonkát felültették a kupa tetejére, majd 

a disznót maguk előtt hajtva elindultak a faluból kifelé vezető úton az Ugari 

dűlő irányába. Bori mama olyan útvonalat választott, amit a legbiztonságo-

sabbnak gondolt. Elkerülte a forgalmasabb utakat és inkább a sáros alig hasz-

nált mellékutakon haladtak. Ismerte ezeket is mint a tenyerét, megjárta már 

őket sokszor eddigi élete során, nem félt hát, hogy eltévednek a rossz időben. 

Hosszabb volt mint a többi, olyan húsz kilométer, de úgy számolta, hogy kora 

délután így is odaérnek majd Varjúlaposra.  

Észrevétlenül lopódzott egy kis fény elő a sűrű ködből azon a reggelen. A 

látótávolság még ekkor is alig haladta meg az ötven métert. A Rakamazt Bal-

sával összekötő út irányába igyekeztek, hogy először ott pihenjenek meg, egy 

út menti keresztnél. Egyszer csak erős motorzúgásra lettek figyelmesek,  
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aminek a hangját elölről, a kereszteződés irányából hallották. A hang egyre 

erősödött, aztán egy idő után folyamatosan elhalkult, majd újra csend lett. 

Csak a köd csepegését lehetett hallani az út menti fákról.  

- Vajon kik lehettek? – kérdezte Ilona. 

- Tudja a kánya, német vagy orosz egyre megy. Nem jó ilyenkor találkozni 

senkivel sem. Remélem kitart ez a köd egész nap. Elrejt majd minket a tá-

voli szemektől. Hála neked Uram! – mondta Bori mama, majd keresztet 

vetett egymás után háromszor is. 

- De már itt is vagyunk a keresztnél. Menjünk be a fasorba és pihenjünk 

kicsit. Most jön még a neheze – azzal levette a batyuját Ilonkával együtt a 

hátáról. 

- Ülj le te is gyermekem - szólt Ilonának, majd Ilonkához fordult. – Nem 

vagy éhes tündérem?  

- Nem, nem vagyok, álmos vagyok. – Jött a válasz, majd a kislány neki-

dőlt nagymamájának, bekapta a hüvelykujját és rögtön csendes szuszogás-

ba kezdett.  

Talán félórát pihenhettek, amikor újra összeszedték magukat és elindultak egy 

mellékútra fordulva a Vaskapusi dűlő felé. Lassan haladtak az egyre nagyobb 

sárban. Végül lehúzták cipőiket, szoknyájukat az övökbe tűrték és immár 

mezítláb mentek tovább a marasztaló dagonyában. A disznó eleinte még él-

vezte az utat, meg-meg állt és örömmel turkált a sárban, de egyre jobban elfá-

radt. Ilonának már vesszővel kellett nógatni, hogy ne álljon meg és ne hempe-

redjen bele egy-egy nagyobb pocsolyába. Lassan haladt az idő, koptak a ki-

lométerek. Csak a köd nem engedett. Úgy vette őket körbe, mint egy hatalmas 

rejtőköpeny.  

Elérték az Öreg-kutat, ahol jobbra fordultak és a Csalitos felé vették az 

irányt. Vagy egy órája küszködtek már a sárban, amikor elhaladtak Vadász-

szállás mellett, ahonnan emberi hangokat, kiabálást sodort feléjük a hullámzó 

köd, de látni nem láttak semmit sem. Nem álltak meg. Leszegett fejjel halad-

tak tovább. Nem akarták tudni mi történik ott. Nekik céljuk volt. Menni és 

menni Varjúlaposra. A Csalitos egy kisebb erdős bozótos terület volt. Mikor 

oda értek behúzódtak a sűrűbe. A disznót kikötötték egy fához, majd kibon-

tották az úti batyut. Messziről harangszó hallatszott. 

- Egy órát pihenünk! Eszünk, aztán tovább megyünk – mondta Bori mama.  

Kerestek egy szárazabb helyet és kenyeret, szalonnát vettek elő a batyuból. 

Lassan megfontoltan ettek a nyirkos és nedves világban. Semmilyen emberi 

hang sem hallatszott. Csak azok az átkozott vízcseppek peregtek a fákról ál-

landóan. Halott és szürke volt a világ körülöttük. Mintha egy búra alatt lettek 

volna. Bármerre is néztek, mindenfelé csak a gomolygó ködöt látták. Alig 

szóltak egymáshoz, ha szóltak is, csak éppen hogy. Mikor befejezték az evést, 
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csendben ültek tovább. Telt az idő és ők egyre jobban fáztak. A lábukra szá-

radt sár alatt szinte lila volt a bőrük. Nem vártak hát, mentek tovább. Elől 

ment Ilona a disznóval, mögötte Bori mama a kupán ülő Ilonkával.  

Elhagyták Rózsás-pusztát, majd a Csoma-tanyát is. Hosszú órákon át gya-

logoltak és egyre kimerültebbek lettek, de az úti céljuk is egyre közelebb 

került hozzájuk. Már közeledett a novemberi sötétség ideje, mikor elértek a 

Nyíregyházát Tiszanagyfaluval összekötő útig. Megálltak az út menti fasor 

szélén és hosszasan füleltek. Ha itt átjutnak, már nem lesz messze Varjúlapos. 

Mire besötétedik oda is érnek. Rájuk is fért volna már, hogy megérkezzenek, 

mert a végsőkig el voltak csigázva.  

- Menjünk mama – mondta Ilona és elkezdte átterelni a disznót az úton.  

Már csak az út vége, a cél lebegett a szemük előtt ezért óvatlanok voltak. Még 

az út közepéig sem értek, mikor a sáros úton Nyíregyháza felől, egy lovas 

bontakozott ki a ködből. Az ölében keresztbefektetve egy puska hevert, a 

fején katonasapka, vállán köpeny díszelgett. Mikor meglátta őket, rájuk kiál-

tott! 

- Sztoj, sztoj!  

Az idegen ekkor lovát ügetésbe fogta és pillanatok alatt odaért melléjük. A 

magasból nézett le rájuk. Ők egymáshoz hózódtak, úgy várták, hogy mi lesz. 

A katona lovával lassan körbeléptetett rajtuk. Eközben Bori mama odasúgta 

Ilonáéknak. 

- Ez egy orosz, maradjatok csendben, majd én beszélek. Ne is nézzetek rá.  

A katona végül leugrott a lováról. Két kézzel fogta a puskáját, majd halkan 

beszélni kezdett hozzájuk. 

- Ya russkiy soldat. Vy videli zdes nemtsev? Khorosho, poydu li ya v 

Tokay? 

Nem értették mit mond, csak egy két szó volt ismerős Bori mamának. A ka-

tona meg csak folytatta, de már lassabban és ugyan azt ismételgette. 

- Nemetskiy soldat. Tokay, ty? Nemetskiy soldat. Tokay, ty? Nemetskiy 

soldat. Tokay, ty? – ismételte újra meg újra.  

Végül Bori mama lassan csak megértette mit akar és így válaszolt. 

- Német katona Tokaj! – Ezt ismételgette miközben kezével Tiszanagyfalu 

felé mutogatott.  

Úgy látszott végül az orosz is megelégedett a válasszal. Nagyot bólintott, 

majd puskájával csinált valamit, aztán a disznóra emelte mintha lőni akarna. 

Nevetni kezdett és azt mondogatta.  

- Yest svini! Yest svini! 

Erre ők mind a hárman nagyon megijedtek. Mit akar ez a katona? Le akarja 

lőni a disznójukat? Ilonka hangosan sírni kezdett Bori mama hátán, a zsíros 

kupa tetején. Anyja gyorsan csitítgatni kezdte, félt, hogy csak felbosszantják a 
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katonát és valami bajuk esik. Csak a nagyi nem vesztette el a lélekjelenlétét. 

Hirtelen eszébe jutott a görög katolikus papjuk, aki azt mondta egyszer, hogy 

az oroszok is keresztények, azok is úgy imádkoznak mint ők. Felidézte magá-

ban az egyik éneket és énekelni kezdett görögül, ahogyan a pap szokta a mi-

sén. Éneklés közben pedig sűrűn vetette a keresztet magára és az orosz kato-

nára is. Ezt énekelte: 

„Pater hemon ho en toisz ouranoisz 

hagiasztheto to onoma szou. 

eltheto he baszileia szou, 

genetheto to thelema szou, 

hosz en ourano kai epi gesz.” 

 

A katona először meghökkent a látványtól majd, kiabálni, hadonászni kezdett 

és a lova felé hátrált. 

- Slushay, ved'ma! Imeyte tishinu! Ostav menya v pokoye, ubiraysya 

otsyuda! Slushay, vedma! 

Aztán hirtelen köpött egy nagyot, keresztet vetett vagy háromszor, felugrott a 

lovára és vágtába ugratva eltűnt a sűrű ködben oly váratlanul, ahogyan érke-

zett. Egymásra néztek. Ilonka is abbahagyta a sírást.  

- Gyerünk gyermekeim, menjünk gyorsan! – mondta Bori mama és már 

indult is keresztül az úton.  

Ilona azonnal követte, maga előtt hajtva a támolygó kocát. Alig egy kilométer 

ha hátra volt még az útból. Varjúlapos házai hirtelen bukkantak ki a ködből. 

Az ablakokból meleg fény hívogatott be mindenkit. Az udvarokon kocsik és 

jószágok sorakoztak rendezetten. Szinte az egész Tímár itt volt már. Ahogy 

meglátták őket az udvarokon ácsorgók, azonnal hozzájuk siettek. Elgyötört 

testük boldogan adta át a terhüket a segíteni igyekvőknek. Az egyik rokonuk, 

Mari nénje lépett oda hozzájuk. 

- Jöjjenek ángyom, át vannak fagyva. Megfürdenek gyorsan, van még egy 

kis melegvíz a pajtában. Utána meg irány a kályha, hogy átmelegedjenek. 

Nehéz útjuk volt? Hol maradtak ilyen sokáig, már nagyon aggódtunk ma-

guk miatt! – sodorta egyszuszra, de nekik már annyi erejük sem volt, hogy 

válaszoljanak a kérdésekre.  

- Hát így értünk mi hárman, anyáddal és a dédnagyanyáddal a háború alatt 

Tímárról Varjúlaposra. Azokban a könyvekben biztosan nincsenek ilyes-

mik leírva, amiket történelemkönyvnek hívsz. Azok csak a hősökről szól-

nak – fejezte be történetét nagymamám. 

Eddig őt bámultam és észre sem vettem, hogy áll valaki a hodály ajtajában. 

Anyám állt ott. Leugrottam a jászolról és odaszaladtam hozzá. Átöleltem a 

derekát, aztán felnéztem mosolyogva az arcára és azt kérdeztem tőle. 
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- Hallottad a történetet édesanya? Ugye így volt, ahogyan mama elmesél-

te? Te is ott voltál, emlékszel még rá? 

- Emlékszem – hajolt le hozzám és szeretetteljesen összekócolta a hajamat 

– nem lehet azt elfelejteni. Nem volt az jó. – Ekkor nagymamámhoz for-

dult és azt mondta neki: 

- Anyum, minek mond ilyeneket ennek a gyereknek. Nem kell erről tudnia 

senkinek sem. Kit érdekelnek már ezek a régi haszontalan dolgok. Fejezze 

már ezt be. Inkább küldje haza, ha beesteledik. Már nem győztem kivárni 

hol van ilyen sokáig. Érte jöttem. 

- Jól van gyermekem. Jól van ez így. Neki is tudnia kell arról, hogyan él-

tünk egyszer régen ott Tímáron.  

Még váltottak egymással pár szót, aztán hazamentünk. De hála istennek nem 

ez volt az utolsó történet, amit nagymamámtól hallottam. Sokat mesélt még 

nekem és én mindig nyitott füllel figyeltem, lestem minden szavát később is. 

Gyermekkoráról, szüleiről, az őseiről beszélt. Mindarról, amit megőrzött 

az emlékezete. Egy számomra ismeretlen világról, ismeretlen emberekről. De 

mégis. Ahogyan egyre többet hallgattam őket, képzeletem segítségével egyre 

valóságosabbakká váltak. Fényképei nem voltak, de nem is volt rájuk szük-

ség. Sem neki, sem nekem. Eleinte becsuktam a szemem és elképzeltem mi-

lyenek lehettek azok, akikről beszélt. Később már ez sem kellett. Élő, valósá-

gos személyekké váltak számomra. 

Ilku Imre 

 

 

 

Mama 

 

Ó, hogy rohannak a napok. Ma este kezdtem ezen töprengeni, mikor az ünne-

pi fénybe öltözött város, csodás varázsa, magával ragadott. Fákon fényfüzé-

rek. Árusok kis pavilonjaikban hívogató ajándékok. Itt- ott karácsonyi dalla-

mok csendülnek fel. Úgy terveztem, hogy gyorsan hazafutok és veszek egy 

kellemesen lazító fürdőt, a nehéz nap után, de lelkemet átjárta az ünnepre 

hangolódás öröme és nézelődni kezdtem. A kézzel készített, aprócska ajándé-

kok érintettek meg. Elég régóta nézelődtem már, mikor földbe gyökerezett a 

lábam és hiába szerettem volna tovább lépni, nem tudtam. Az egyik pavilon-

nál ahol forralt bort mértek, felfedeztem egy csészét, ami dekorációként szol-

gált. Régi darab. Több az már száz évesnél is. Soha nem is gondoltam, hogy 

egyszer még valahol szembe jön majd velem ez a csésze. Másnak csupán egy 

csésze, de számomra sokkal több ennél. Pont ilyen van nekem is. Amire min-
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dennél jobban vigyázok és életem legnagyobb kincse. Sokáig néztem a csé-

szét, majd könnyes szemmel indultam haza. Egy örökkévalóságnak tűnt az út, 

pedig csak néhány percre voltam az otthonomtól., de annyira szerettem volna 

már a kezemben tartani a kincsemet, hogy minden lépés egy örökkévalóság-

nak tűnt. Hazaérve, még a cipőmet sem vettem le, egyből a szekrényhez ro-

hantam és a polc mélyéről elővarázsoltam a fehér vászonba csomagolt bár-

sonydobozt, majd felnyitottam a tetejét, és ott volt az a csésze, amihez oly sok 

szép történet és pillanat kötődik. Nagymamámtól kaptam. Ezért oly értékes. 

Néztem a színes rózsákat a porcelánon, de egy idő után nagyikám mosolygós 

arcát varázsolták elém a szirmok. Ő, aki mindig mosolygott, aki mindig 

megtúdott gyógyítani. Ő volt aki mindig felszárította a könnyeimet. Egy va-

lami nem sikerült neki csupán. Az, hogy megszerettesse velem a teát. Hiába 

ízesítette különböző módokon. Soha nem lett a kedvencem. Szinte hallom, 

ahogyan arról mesél, hogy milyen csodákra is képes ez az ital. „ Tudod, mi-

kor kicsi voltál, elég hasfájós baba voltál, és tudod mi gyógyított meg? A 

köménymagos tea.” csodálkozva hallgattam, mert el sem tudtam képzelni, 

hogy én azt valaha is megittam. De mesélt még arról is mikor lázas voltam és 

egy igazi citromos tea gyógyító erővel bírt. Magam előtt láttam ahogyan áll a 

tűzhely előtt, ahol már forr a víz, majd beledobja a teafüvet az edénybe, és 

hagyja, hogy elszíneződjön a víz. Majd fehér vásznon átszűri, és különböző 

módokon ízesíti. Az évek múlásával már kis szűrőn szűrte át, amit később a 

teatojás követett és az utolsó éveiben a filteres változatra váltott. Most cso-

dálkozok csak rá, hogy milyen nagy fejlődésen ment keresztül a teakészítés 

is. Igazából azért szeretem a lelkem mélyén a teát, mert hiába csak kóstolgat-

tam, de a legszebb pillanatokkal ajándékozott meg. Ezek közül is a legszebb a 

karácsonyi teázások voltak. Az ünnep délutánján összegyűlt a család és meg-

gyújtottuk a gyertyákat. A kályhában lobogott a tűz. Én a nagyi ölébe kupo-

rodtam és hallgattam azokat a szép történeteket amelyeket Ő mesélt. Történe-

teket a szeretetről, az egymásra való odafigyelésről, és közben melegítette 

kezem a rózsás csésze, amiben illatos tea gőzölgött. Jellegzetes fahéjas, almás 

íze volt. Bele-bele kóstoltam, de nem igazán ízlett, és inkább arra kértem, 

hogy meséljen még. Sok év telt így el, míg az utolsó ünnepen már oly gyenge 

volt, hogy nehezére esett az ülés is, de erőt vett magán, és a nagy fotelba tele-

pedett. Hátához párnát raktam, mert úgy kényelmesebb volt neki. Tálcára 

tettem a két csészét, és letelepedtem mellé. 

- Nagyi, hoztam teát. Nem olyan jó, mintha Te készítetted volna, de remé-

lem ízleni fog. 

Öreg, remegő kezébe fogta a csészét, majd kortyolt egyet. Sokáig ízlelgette 

szájában, majd így szólt: 
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- Látod, csodákra vagy képes. Sikerült úgy elkészítened ahogyan én  

szoktam. - kegyes hazugság volt, tudtam, mert mikor belekóstoltam olyan 

savanyú volt, hogy szinte ihatatlan volt. 

- Mesélj! - kértem és fejemet ölébe hajtottam. Ő megsimogatta az arcomat, 

és így szólt: 

- Én már olyan sokat meséltem neked az évek során. Most Te mesélj! 

Mondd el mi az ami bánt, mert látom, hogy valami nyomja lelked. Bátran! 

Nagyot sóhajtottam és mesélni kezdtem. Nem volt éppen szép mese, mert 

kicsit elesettnek éreztem magam, és valahogyan nem akartam látni az élet 

szépségét. Elég hosszasan meséltem gondjaimról, de éreztem minden perccel 

egyre szebbé vált minden. Megnyugodtam. Annak ellenére, hogy a problémá-

imra még nem tudtam a megoldást. 

- Tudom, hogy nehéz most a lelked, mert életed olyan szakaszához érkez-

tél mikor kicsit bizonytalanná váltál, de minden széppé válik, csak hinni 

kell benne. Hinned kell magadban, a szeretet legyőzhetetlen erejében, és 

abban, hogy minden ami ma még csak álom az valóra is válik egy napon, 

ha van elég erőd, kitartásod és megingathatatlan hited, hogy dolgozz álma-

idért. 

Neked ajándékozom ezt a két csészét. Gondolj azokra a beszélgetésekre ami-

kor együtt teáztunk ezekből a csészékből. A forró ital melegítse fázó kezed, és 

lelkeddel érezd, hogy ott vagyok veled. Mindig legyen két csészéd melybe 

teát tölthetsz és megkínálhatsz vele egy barátot. A teázás nem egy kapkodós 

tevékenység. Erre időt kell szánni. Úgy mint a barátokra, családra, mert ezek 

a lelked kincsei. Nincs az a keserű tea ami ne válna édes korttyá, egy meghitt 

beszélgetés során. Mindig gondolj arra, ha szomorú vagy, hogy életedet úgy 

tudod széppé varázsolni, mint ahogyan a teát varázsoltad keserűből, édessé. 

Az élet édesítőszere pedig azokban a dolgokban található, amit oly kicsinynek 

gondolunk, de mégis az a legédesebb. 

 

Sokat eszembe jutnak ezek a szavak. Sajnos az egyik csésze költözés során 

eltört. Fájdalmam leírhatatlan volt, és akkor döntöttem úgy, hogy becsomago-

lom a megmaradt csészét. Hosszú évek óta már csak karácsonykor veszem 

elő, és akkor mesélek neki mindenről, mert tudom, hogy hallja ott fent. Bará-

tokat viszont szívesen hallgatok meg egy tea mellett, mert olyan ajándékok 

ezek számomra amit semmi kézzelfogható tárgy nem pótol. Öröm számomra, 

ha a keserű tea, édessé tud változni.  

Jalcs Irén 
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Áldott kilenc hónap 

Egy gyermek születését várni mindig nagy boldogság, 

egy totyogóval együtt várni igazi kis mennyország. 

 

Az első gyermekem, Balázs, 2015. április 10-én született. Esténként, amikor a 

karjaimban elaludt, mindig feltekintettem a feszületre, amelyre férjemmel a 

szent esküt letettük, és így imádkoztam magamban: „Istenem, köszönöm Ne-

ked ezt a gyermeket. Add kérlek, hogy szeretetben felnevelhessük, és ha Te is 

akarod, adj neki testvérkét. Akkor add, amikor Te azt jónak látod, amikor az 

egészségem is megengedi. Várok rá, amennyit kell, hisz tudom, hogy egyedül 

Te tudod, hogy mikor van az alkalmas idő.” 

Az imáim hamarosan meghallgatásra találtak. 

 

2016. 

JÚLIUS: Kis családunk kirándulni indult. A csömöri ismerőseinket mentünk 

meglátogatni. Autónkkal épp a Pilisben jártunk, amikor hirtelen úgy kezdtem 

érezni, hogy tanácsos lenne megállni: 

- Peti, állj meg kérlek, rosszul érzem magam. 

A férjem megállította az autót, majd azt kérdezte: 

- Mi a baj? Sosem szoktál az utazástól rosszul lenni. Igaz, hogy éppen a 

hegyekben járunk, de hát ide jártál öt évig egyetemre, és semmi bajod nem 

volt, kivéve… Kivéve abban a bizonyos kilenc hónapban, amikor már né-

hány perc utazás után rosszul voltál. Én mondom, itt baba lesz. 

A férjemnek igaza lett. Néhány héttel később elmentem nőgyógyászhoz, és 

megtudtam a szülés kiírt dátumát is: 2017. március 27. 

 

AUGUSZTUS: A rosszullétek folytatódtak, nem bírtam az utazást. Az autós 

kirándulások helyett inkább bicikliztünk. A férjem biciklijére szereltük fel a 

gyerekülést. Az ő biciklijén utazott Balázs, én meg voltam a csomagszállító. 

Mint minden gyerek, Balázs is szereti az állatokat, így a biciklizések alkal-

mával mindig megmutattuk neki azt az állatot, ami mellett éppen elvitt az 

utunk. Messzire nem mehettünk, mert a hosszú utakon Balázs elaludt a bicik-

liülésben. Alvó gyerekkel meg azért nehéz, mert fogni kell a fejét, mert az 

nincs kikötve biztonsági övvel. Nem baj, a falunkban, Zsigárdon is van annyi 

látnivaló, ami egy egyéves gyereknek éppen elég. Láttunk pipiket, kacsákat, 

libákat, kutyákat, macskákat, lovakat, bárányokat és még tehenet is. Amikor 

azonban a gólyafészket pillantottuk meg, én is éreztem azt az örömöt, amit 

egy kisgyerek szokott ilyenkor érezni. Felkiáltottam hát: - Nézd, Balázs! Ott 
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fenn, a fészekben! Látod azokat a fehér madarakat? Azok a gólyák. Nézd meg 

jól őket, mert már nem sokáig lesznek itt. A gólyák ugyanis költöző madarak. 

Ősszel elmennek messzire, és majd tavasszal visszajönnek.  

De jó, hogy akkor megmutattam Balázsnak a gólyákat. Mikor augusztus 

végén kismotorral mentük arra, már üres volt a gólyafészek.  

 

SZEPTEMBER: Balázs már szómondatokkal kommunikált. Még ugyan nem 

sokan értették meg őt, de én már szinte mindig tudtam, hogy mit akar. S mi-

vel az állatok nemcsak élőben voltak érdekesek, hanem a mesekönyvekben is, 

sokat meséltem neki állatos mesekönyvekből. Egyik alkalommal, amikor egy 

mesekönyvben éppen a gólyát néztük, az őszről és az iskolakezdésről mesél-

tem neki, azt mondta, hogy: „Amikor a gyerekek elmennek iskolába, a gólyák 

és a fecskék elmennek messzire, és tavasszal visszajönnek.” Ez volt az ő első 

összefüggő mondata. Ezt a mondatot természetesen tőlem utánozta, s én még 

azt is hozzá szoktam tenni, hogy tavasszal, amikor visszajönnek a gólyák, 

majd megszületik a testvérkéd. Néhány héttel később Balázs megtanult folyé-

konyan beszélni, és már képes volt egyedül is az első mondatához hasonló 

bonyolult mondatokat alkotni. Egyik alkalommal, amikor öltözködés közben 

kértem őt, hogy vigyázzon a hasamra, mert kisbaba van benne, megkérdezte: 

- Hogy hívják azt a kisbabát, aki anya hasában van? 

Én így válaszoltam neki: 

- Anya nem tudja, hogy kislány lesz-e vagy kisfiú. Ha kislány lesz, Rita 

lesz a neve, ha kisfiú, akkor Máté lesz a neve. 

Erre Balázs így felelt: 

- Anya nem tudja, de Balázs tudja: kislány lesz, Rita lesz. 

 

OKTÓBER: A falusiak tudják, hogy az október a betakarítások hónapja. A 

kerti zöldségeket legkésőbb októberben fel szoktuk szedni, és elraktározzuk 

télire. Nálunk is szinte minden nap úgy telt, hogy miután a férjem hazajött a 

munkahelyéről, sietett ki a kertbe, hogy minél több zöldséget be bírjon hur-

colni. Igyekeztem én is Balázzsal besegíteni a munkákba, de hát ennek még 

nem volt túl sok eredménye. Balázs betett két-három sárgarépát a talicskába, 

aztán elrohant, én meg szaladhattam utána. A férjemmel napokig alig váltot-

tunk néhány szót. Ő ugyanis esténként nagyon fáradt volt, hamar elaludt. 

Nem volt ez másként október 15-én sem. A többiek hamar elaludtak, én meg 

nem bírtam elaludni. Fáradt voltam, forgolódtam az ágyban, mégsem jött 

álom a szememre. Napokig alig beszéltem valakivel, egyedül éreztem ma-

gam. Egyszer csak egy különös érzésre lettem figyelmes. Először nem tud-

tam, hogy mit érzek, s miután kezdtem megsejteni, akkor is csak bizonytala-

nul mertem kérdezni: 
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- Te vagy, Kicsim? 

A kis Pocaklakó még egyet mozdult a méhemben, mintha azt mondaná lélekben: 

- Igen, anya. Én vagyok. Úgy éreztem, magányos vagy. Felkeltem hát, hogy 

megmondjam: nem vagy egyedül, én mindig veled vagyok. Szeretlek anya. 

Könnyek jöttek a szemembe. Suttogva válaszoltam neki, tudtam, hogy úgyis 

csak ő hallja egyes-egyedül: 

- Én is szeretlek, gyermekem! 

 

NOVEMBER: Bár ez volt az első mindenszentek, amelyre Balázs tulajdon-

képpen emlékezhet, mégis már hetekkel korábban várta az ünnepet. S hogy 

honnan tudta, hogy november 1-jén szokás gyertyát gyújtani a temetőben? 

Néhány héttel mindenszentek előtt, amikor éppen főztem, levette a polcról 

az aktuális reklámújságot, és elkezdte hangosan mesélni:  

- Csoki van benne. A csokit apa szereti. Joghurt- Balázs szereti. Párki
3
- 

anya szereti. Sütőtök- papa termeli. Gyertya. Még egy gyertya. Jézuskás 

gyertya. Anya, miért van ennyi gyertya az újságban?  

Én pedig elmondtam neki, hogy közeledik a mindenszentek, amikor a teme-

tőben a sírokon gyertyát gyújtunk. Mivel nálunk a bevásárlást a férjem végez-

te, megígértem neki, hogy majd az apa is vesz gyertyákat, és majd mi is ki-

visszük a temetőbe. Attól a naptól kezdve minden nap megkérdezte: 

- Apa, mikor veszel már gyertyákat? Ha nincsenek gyertyák, mit fogunk 

meggyújtani a temetőben? 

Végre elérkezett a várva várt november 1-je. Sűrű program ígérkezett: egy 

szentmise-látogatás és kettő temetőlátogatás. Elkészítettük a napi tervet, órára 

pontosan beosztva, hogy alkalmazkodjon Balázs megszokott napirendjéhez:  

10
00

−11
00

: szentmise az egyik közeli faluban, Deákin, 

11
00

−12
00

: gyertyagyújtás a peredi temetőben, megemlékezünk az én el-

hunyt rokonaimról, 

12
00

: ebéd otthon, majd Balázsnak délutáni alvás,  

este a zsigárdi temető meglátogatása, megemlékezünk a férjem elhunyt 

szeretteiről. 

Balázs korán felkelt, gyorsan elkészült a misére, és egész misén azt kérdezte, 

hogy: „Mikor lesz már vége? Mikor gyújtsuk meg a gyertyát?” Balázsnak egy 

örökkévalóságnak tűnhetett az az egy óra, amit a templomban töltöttünk. 

Végre elhangzott a „menjetek békével”. Azonnal autóba ültünk, hogy megte-

gyük a kb. 2 km hosszú utat a szomszédos Pered faluig. Épp hogy csak elin-

dult az autó, mikor halk horkolás ütötte meg a fülemet. Balázs elaludt. Nem 

baj, gondoltuk, majd felébred, mikor ki kell szállni. Nem ébredt fel. Áttettük 

                                                      
3
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őt babakocsiba, úgy tologattam a szundikáló kisfiamat mindaddig, amíg a 

férjem a sírokon meggyújtotta a gyertyákat. Ez lett az első várva-várt, mérnö-

ki pontossággal megtervezett mindenszenteki temetőlátogatásunkból.  

Este azonban, a zsigárdi temetőben már Balázs segített apának a gyertyák 

meggyújtásában. 

 

DECEMBER: Balázs csintalan kisfiú, ha az ember egy pillanatra leveszi róla 

a szemét, máris kivégez valamit. Ahogy meggyújtottuk az első gyertyát az 

adventi koszorún, kezdtük neki mondogatni, hogy most már jónak kell lennie, 

mert a jó gyerekekhez hamarosan eljön a Mikulás, utána pedig a Jézuska. 

December 6-án apukám felvette a piros ruhás jelmezt, kezébe kapta a tarisz-

nyát, tele pakolta ajándékkal, úgy jött el meglátogatni bennünket. Balázs na-

gyon megszeppent, amikor meglátta a Mikulást, alig bírt megszólalni, még a 

könnyei is kipotyogtak. A megszeppenés a Mikulás távozásával eltűnt. Más-

nap a reggelinél már a lábát is felrakta az asztalra. Figyelmeztettem őt: 

Balázs, vedd le a lábadat az asztalról. Aki felteszi a lábát az asztalra regge-

lizés közben, annak a Jézuska nem hoz ajándékot. 

Balázs erre azt kérdezte: 

- A Jézuska is majd bekopog az ajtón, mint a Mikulás? 

- Nem- feleltem. A Jézuska majd hoz egy feldíszített karácsonyfát, és aki 

jól viselkedik, annak tesz a karácsonyfa alá ajándékot is. A Jézuska nem 

kopog, ő akkor jön, amikor alszunk. 

- Akkor a Jézuskának van kulcsa a házunkhoz- állapította meg Balázs. És 

milyen ajándékot fog hozni? 

- Hát, mindenkinek azt, amire éppen szüksége van. 

Érdemes volt jónak lenni, mert karácsony este a Jézuska tényleg mindenkinek 

meghozta azt, amire szüksége volt. Apának egy új cipőt, mert hát a régi elko-

pott, anyának néhány új ruhát, mert a régiekbe már nem fért bele, Balázsnak 

pedig egy hatalmas emeletes ágyat, mert a kiságy már kicsinek bizonyult a 

számára. Azt mondják, hogy a Jézuska a gyerekeket szereti a legjobban, hát, 

ez igaz lehet, mert Balázsnak az emeletes ágyon kívül hozott még játékokat, 

ruhákat és mesekönyveket is. Szerintem azonban a Jézuska teljesen igazsá-

gos, mert sem apa kopott cipőjét, sem anya szűk ruháit nem vitte magával, 

Balázstól azonban elvitte a megszokott, kedves kiságyát, persze csak azután, 

miután Balázs megszerette az emeletes ágyat. A Jézuska tulajdonképpen gon-

dolt a kis Pocaklakóra is, de nem úgy, hogy neki hozott volna becsomagolt, 

névre szóló ajándékot. A Jézuska legfontosabb feladata ugyanis nem az aján-

dékok szétosztása, hanem a szeretet megteremtése, a szeretetünk kifejezésé-

nek elősegítése. Elvitte hát két hónapra Balázs kiságyát, és hozott helyette 

neki egy gyönyörű emeletes ágyat, hogy megkönnyítse ezzel Balázs számára 
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a kiságy továbböröklődését. Balázs ekkor kapta meg élete első játékautóját, és 

rögtön kettőt kapott belőle: két egymáshoz nagyon hasonló piros kisautót. 

Balázs jobban örült ezeknek az autóknak, mint ahogy azt a Jézuska postása, a 

húgom gondolta volna. Ezekkel ment aludni, ezekkel evett, egész nap ezekkel 

játszott, és amikor eljött az ideje, ezek segítségével kezdte megtanulni a köl-

csönadás erényét. 

 

JANUÁR: Jó lenne, ha elkészítenéd a kórházi bőröndödet- kaptam az utasí-

tást a férjemtől, de mivel én még kicsit korainak tartottam az összepakolást, 

így feleltem: 

Még van majdnem három hónapom szülésig. Jól tudom, hogy mit kell 

vinnem, hiszen nem először megyek a galántai kórházba szülni. Azt is tudom, 

hogy mit hol tárolok itthon, hiszen minden nap itthon vagyok. Szerintem még 

ráér az összepakolás.  

A férjem azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Leült a számítógép elé, 

megkereste a galántai kórház honlapján a kórházba pakolandó dolgok listáját, 

kinyomtatta, a kezembe adta, és azt mondta:  

- A biztonság kedvéért kinyomtattam, hátha valamin változtatott a kórház 

az elmúlt két év alatt. Jó lenne, ha összepakolnál, mert lehet, hogy most 

tudod, hogy mi hol van, de ha váratlanul jön el az idő, akkor nem biztos, 

hogy fogod tudni, és én meg nem szeretném az egész házat feltúrni. Hidd 

el, akkor arra nem lesz idő.  

Bár én továbbra is korainak tartottam a dolgot, szót fogadtam neki, hiszen 

tudtam, hogy azért kéri ezt tőlem, mert nagyon szeret. Másnap délután tehát, 

amíg Balázs aludt, elővettem a nagy bőröndöt, és elkezdtem belepakolni a 

szükséges dolgokat. Mivel Balázs felébredt, én meg még nem végeztem a 

pakolással, félre tettem a bőröndöt. Majd holnap fojtatom- gondoltam. Ba-

lázsnak persze rögtön feltűnt a bőrönd: 

- Miért van elő apa bőröndje? Visszatesszük a szekrénybe.  

Már meg is fogta, hogy visszacipelje a szekrénybe, amikor rádöbbent, hogy az 

olyan nehéz, hogy nem bírja el. Balázs indulatos gyerek, ha valami nem sikerül 

neki elsőre, rögtön visít. Már szinte vártam a visítást, most azonban nem ez 

történt. Leült a bőrönd mellé, kicipzárazta, és elkezdett kipakolni belőle: 

- Mit keres itt ez a papucs? Ennek nem itt a helye. 

Megfogta a papucsot, rohant vele egyenest az előszobába, s mire odaértem, a 

papucs már be volt helyezve a cipőszekrénybe. Ekkor megpróbáltam neki 

elmagyarázni:  

Anyának erre a bőröndre akkor lesz szüksége, amikor majd az apa elviszi 

őt a kórházba, hogy ott megszülethessen a testvérkéd. Úgy tűnt, megértette a 
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dolgot, mert békén hagyta a bőröndöt, és ment inkább játszani. Játék közben 

egész meglepő kérdéseket tett fel: 

- Anya? Ki vitte az Adri mamát a kórházba szülni? 

- A Csaba papa- feleltem. 

- Ki született az Adri mama hasából a kórházban? 

- Először a Csabi, aztán az anya, majd a keresztanya, végül a Bence. 

- A Margit mamát ki vitte el a kórházba szülni? 

- A Feri papa. 

- Milyen autóval vitte a Feri papa a Margit mamát a kórházba? 

- Azt hiszem, valamilyen szürke színű autóval. 

Később, amikor már a vacsorát készítettem, arra lettem figyelmes, hogy Ba-

lázs egy ajándéktáskával szalad a kórházas bőröndöm felé, kivesz belőle egy 

szappant, és beleteszi az ajándéktáskába. Rászóltam: 

- Balázs! Hagyd békén azt a bőröndöt! Miért szedegeted ki belőle a  

dolgaimat?  

A piros autó viszi a Brúnó macit szülni a kórházba. Ez a kórházi bőröndje. 

Rámutatott az ajándéktáskába süllyesztett szappanra. 

 

FEBRUÁR: Ahogy közeledett a szülés kiírt időpontja, kezdtek sűrűsödni az 

orvos-látogatási alkalmak is. Mivel rövidlátó vagyok, és elég erős szemüveget 

hordok, el kellett mennem szemorvoshoz is. A szemorvos ugyanazt írta az 

orvosi papírra, amit két évvel ezelőtt: Szemészeti szempontból ugyan alkal-

mas vagyok a szülésre, de a szülés-császármetszés kérdésében a nőgyógyász 

vagy a szülészorvos döntsön. Mivel gyermekkoromban átestem egy szívműté-

ten, és Balázs nagy baba volt, két évvel ezelőtt a nőgyógyászom gondolkodás 

nélkül kiírta a beutalót a császármetszésre. Azt mondta, ha természetes mó-

don akarok szülni, alá kell írnom bizonyos papírokat, hogy vállalom a kocká-

zatot, én meg nagyon megijedtem. Úgy gondoltam, ha ez ennyire rizikós, 

inkább elfogadom a császárt. 

Nem tudom, mi változott azóta, talán csak annyi, hogy a pocakom jóval  

kisebb volt, előreláthatólag kisebb babát vártam, de a nőgyógyászom most nem 

akart semmilyen papírt sem aláíratni velem, azt mondta, ha szeretnék szülni, 

megpróbálhatom ugyan, de számoljak vele, hogy a szülés pillanatában a  

szülészorvosok dönthetnek a császármetszés mellett. Természetesen, ha szeret-

ném, ő kiírja nekem a beutalót a császármetszésre, mert jogosult vagyok rá.  

Ekkor kezdődött az én nagy dilemmám. Tudtam, hogy sok orvos pusztán 

amiatt is képes a császár mellett dönteni, ha az előző baba azzal született, én 

meg itt vagyok rövidlátón, túlesve egy gyermekkori szívműtéten, és még két 

év sem telt el Balázs születése óta. Szerettem volna kipróbálni a szülést, de 

nagyon féltem attól, hogy felszakad a két éves seb, és ez végzetes lehet a 
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számomra. Minden szabad pillanatomban ezen rágódtam: elfogadjam a beuta-

lót a császárra, vagy várjak a szülés megindulásáig? Viseljem el a szülés fáj-

dalmait azzal a tudattal, hogy lehet, az egész teljesen felesleges, mert úgyis 

császár lesz a vége, és csak további kockázatoknak teszem ki magam? Sokan 

adtak tanácsot, de mint ahogy az ilyenkor lenni szokott, körülbelül ugyanany-

nyian javasolták az első verziót, mint a másodikat. Emlékszem, egy napon 

még a nagymamám is felhívott telefonon, mert egy olyan anyukát hallott a 

rádióban beszélni, aki az első gyermekét császárral szülte, a másodikat meg 

természetes módon. A mamám elmondása szerint az anyuka arról beszélt, 

milyen jó döntés volt vállalni a szülést, hisz a kórházban úgyis ott vannak az 

orvosok, és ha szükséges, úgyis beavatkoznak. Majd saját emlékeit felidézve 

ezt mondta: „Tudod Aranyos, a szülés egy elviselhetetlennek tűnő fájdalom. 

Mikor az anyukád született, én is annyit szenvedtem, hogy már attól féltem, 

ott fogok meghalni. Négyen voltunk a kórházi szobában, és már hárman meg-

szültek, engem meg hagytak szenvedni. Rengeteget imádkoztam, aztán egy-

szer csak jött egy nővérke, elvezetett a szülőszobába, elkezdtek velem is fog-

lalkozni, és egy óra múlva meg volt születve az anyukád. Rátették őt a mell-

kasomra, s abban a pillanatban minden fájdalmam elmúlt. Az, hogy velem 

lehetett a kisbabám, minden szenvedést elfeledtetett.” 

Nem a fájdalomtól féltem. A szülés fáj, ez mindenki tudja. Azt azonban, 

hogy a császármetszés nem egyenlő a fájdalommentes szüléssel, azt nem 

sokan tudják. Én viszont nagyon jól tudtam, hogy a császármetszés annyiban 

fájdalommentes, hogy a fájdalmak a szülés után kezdődnek. Testi és lelki 

fájdalmak egyaránt. A testi fájdalmak ugyan tompábbak, mint rendes szülés 

esetén, de akkor jelentkeznek, amikor a baba már kint van, amikor az anyának 

már kötelessége gondoskodni a gyermekéről, gyermekeiről. S bár ezek a fáj-

dalmak tompábbak ugyan, de hetekig elhúzódnak. A lelki fájdalmak pedig 

egy életen át elkísérnek. Először a szülés után a tudat, hogy magatehetetlenül 

kell feküdni, mint egy darab fa, 24 órán át, és ha a sok sírás közül felismerem 

a saját gyermekem sírását, nem mehetek oda, mert az ágyhoz vagyok kötve az 

infúziós csövekkel. Aztán belegondolni abba, hogy nekem valószínűleg soha-

sem lesz háromnál több gyermekem. Nekem, aki nagycsaládban nőttem fel, 

és a testvéreim a legjobb barátaim is egyszerre, akikre mindig számíthatok. 

Én ezt nem adhatom meg a gyermekeimnek. A szent tisztaság megélése pe-

dig, amely évekig boldog házasságunk alapját képezte, hamarosan életveszé-

lyessé válhat a számomra. 

Talán az egyetlen ember, aki képes volt együttérezni velem, az egyik 

egyetemi évfolyamtársnőm volt, aki éppen akkor volt ugyanebben a helyzet-

ben. Ő írta egyik levelében: „Nincs egyértelmű protokoll, vagy biztos megol-

dás, hogy hogyan kell eljárni ennyi dioptriánál, meg hogy egy császár után 
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lehet-e normális szülés. Az orvosod hozzáállása és a te döntésed határozza 

meg. Ha bízol benne, és te magad is szívesen szülnél természetesen, akkor 

miért ne? Konzultálj más orvosokkal is, mérlegelj, beszéld meg Istennel. Ami 

meg a gyerekek számát illeti, engem nyugtatott az orvos, hogy bátran szülhe-

tek még császárral babákat, többet. Biztosan jó döntést fogsz hozni.” 

Megfogadtam évfolyamtársnőm tanácsát, aztán döntöttem: szülni fogok 

természetes módon. Döntésemet közöltem az orvosommal, és persze a család-

tagokkal is. 

 

MÁRCIUS: Manapság divat az apás szülés, de én a férjemtől nem várhattam 

el, hogy velem legyen akkor. Mérnöknek született, a szülőszobák világa nem 

neki való. Bár a nagy naptól továbbra is nagyon féltem, nyugtatott a tudat, 

hogy lesz mellettem valaki, ha nem is a szerelmem, de valaki, aki szintén 

nagyon szeret. Olyasvalaki, aki négyszer szenvedte végig a szülés kínját. Bár 

ő mindannyiszor egyedül szenvedett, mert abban az időben úgy kellett, az 

egyik alkalomnál mégis vele lehettem, vele együtt szenvedtem. Ő értem szen-

vedett, én pedig a saját világrajövetelemért küzdöttem. 27 évvel később ő 

ígérte meg, hogy lelki támaszom lesz akkor, amikor nekem kell ezt az utat a 

gyermekemmel végigjárnom. Már a munkahelyén, azaz az iskolában is meg-

beszélte az igazgató nővel, hogy azon a napon nem tud bemenni tanítani. 

Egyetlenegy olyan programja volt ebben a hónapban, amelyre szeretett volna 

mindenképp elmenni: március 21-én a Bibliai olimpiász, amelyre felkészítette 

a tanulóit, és szerette volna őket a verseny helyszínén is bátorítani. Mondta 

nekem, hogy ne aggódjak, a verseny helyszíne az egyik galántai gimnázium, 

nincs is messze a kórháztól, akár a verseny után is egyenesen hozzám tud 

majd jönni, de ezen az eseményen nagyon szeretne jelen lenni, és hát a szülés 

sem jön olyan nagyon hirtelen, ő már csak tudja.  

Március 20: Úgy telt el ez a nap, mint előtte az összes többi. Délelőtt kint 

levegőztünk Balázzsal, kismotorral elmentünk a gólyafészekhez, de hamar 

vissza is jöttünk, mert az még mindig üres volt. Kérdezte is Balázs: 

- Mikor jönnek már vissza a gólyák? 

- Hamarosan - feleltem. 

Ezután az udvaron lévő fákat néztük meg, amelyek ugyan már rügyeztek, de 

gyerekszemmel még mindig nagyon üresnek tűnhettek, mert Balázs megkér-

dezte: 

- Mikor lesz már barack ezen a fán? 

- A rügyekből tavasszal levelek és virágok lesznek, nyáron pedig a virá-

gokból barack lesz.  

- Mikor fogja majd apa nyírni a füvet? 
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- Télen nem igazán nő a fű, de már hamarosan jobb idő lesz, kitavaszodik, 

és akkor újra fogja majd az apa rendszeresen a füvet nyírni. 

- Mikor lesz már tavasz? 

- Hogy pontosan mikor kezdődik, azt nem tudom, de hidd el, már nincs 

messze. Tavasszal nagyon jó lesz, nem kell majd ilyen sok ruhát felvenni, 

tovább lesz világos, többet lehetünk majd kint az udvaron. Lesz itt sok vi-

rág, majd meglátod. De még egy picit várni kell rá. 

Este lefekvés előtt a szokásos módon közösen imádkozott a kis családunk, s 

hogy kiért hangzott el az ima, azt, mint mindig, Balázs mondta be: „apáért, 

anyáért, Balázsért és azért, hogy a kis testvérke egészségesen megszülessen”. 

Mielőtt elaludtam volna, megfogadtam, hogy másnap délután átnézem az 

elkészített bőröndöm tartalmát, mert hát igencsak közeledik az időm. Erre 

azonban már nem kerülhetett sor. Hajnalban megindultak a fájások. S bár én 

még korainak tartottam az indulást, de mivel a férjem nagyon határozottan 

cselekedett: betelefonált a munkahelyére, hogy nem tud bemenni dolgozni, 

mert engem vinnie kell, felhívta a szüleimet, felöltöztette Balázst, betette a 

bőröndömet az autóba, elindultunk. Nem máskor, március 21-én, a Bibliaver-

seny reggelén. Épp ma, épp ezen a reggelen kell mennem a kórházba. Mi lesz, 

ha komplikációk lesznek, s ha ma meg kell halnom. Még talán magyarul sem 

szólhatok majd senkihez, hogy valamit magyarul üzenjek a szeretteimnek. 

Ilyen gondolatok jártak a fejemben, amíg az anyukám be nem szállt az autó-

ba, és egyértelművé nem vált a számomra, hogy ő most nem a versenyre 

megy, hanem velem jön. Innentől kezdve már minden könnyebbnek tűnt. 

Anyukám engem választott. Ezekben az órákban minden egyébnél fontosabb 

voltam neki.  

Furcsa érzésem volt a kórházban. Nem igazán értettem a körülöttem törté-

nő dolgokat. Érkezett akkor egy másik kismama is, aki a vajúdás előrehala-

dottabb stádiumában volt, és pöröltek vele, hogy miért jött be ilyen hamar. 

Engem nem szidtak, kedvesek voltak velem, pedig éreztem, hogy kibírtam 

volna még néhány órát otthon. Megérkezésem után nem sokkal vérezni kez-

dett a két éves sebem. Ekkor ugyanaz a fiatal doktornő, aki két évvel azelőtt 

műtött, odajött hozzám, és magyarul magyarázta el, hogy vérző sebbel na-

gyon rizikós a szülést megkezdeni, jó lenne, ha beleegyeznék a császárba. 

Beleegyeztem, aztán néhány perc múlva már a műtőben feküdtem, és mellet-

tem volt a bepólyázott kislányom. Tudtam, hogy örülnöm kellene, de nem 

éreztem semmi különöset. Az érzéstelenítő az egész énemet bénította le.  

Néhány órával később, mikor az érzéstelenítő már kezdte elveszíteni a ha-

tását, megvizsgált a műtétet végző doktornő, és azt mondta: 
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- Jól tette, hogy beleegyezett a császárba. A méhe nem bírta volna ki a 

szülést. Tulajdonképpen az is csoda, hogy képes volt a babát időpontig ki-

hordani. Még jó, hogy időben bejöttek a kórházba. 

- És lehet még nekem valaha gyerekem?- kérdeztem. 

- Egy, esetleg, de várjon vele legalább két évet, és meg se próbálja termé-

szetes módon megszülni. Tudja, más az természetes módon öt-hat gyere-

ket megszülni, de a méh nem arra van, hogy azt állandóan felmetsszék. 

- Köszönöm doktornő. 

Csak ennyit tudtam mondani, és küzdöttem, hogy a könnyeimet legalább ad-

dig vissza bírjam tartani, amíg a doktornő kimegy a szobából. Nehéz éjszaka 

következett. A 24 órás mozdulatlan fekvés a fájdalmak közepette, étel nélkül. 

Olyan soha véget nem érőnek tűnt ez az éjszaka, hogy amikor én már a nap-

felkeltét vártam, akkor jött egy nővér, és azt mondta: Dobrú noc!, ami magya-

rul annyit jelent: Jó éjszakát! Amikor én már a világosságot vártam, akkor 

még csak este tíz óra volt. Ezen a szörnyű éjszakán, igaz, hogy csak rövid 

ideig, de volt mellettem valaki: az én újszülött kislányom, Rita. Egy kis időre 

odahozták őt a nővérek, hogy meg tudjam szoptatni. Magunkra hagytak ben-

nünket, pedig én egy magatehetetlenül fekvő „fadarab” voltam. Minden pilla-

natban attól féltem, hogy Rita lepottyan mellőlem. Persze nem pottyant le, de 

én nagyon féltettem őt. Úgy éreztem, még arra sem vagyok képes, hogy egy 

órácskát együtt legyünk. Szóltam az egyik nővérkének, hogy vigye el, mert 

így veszélyes neki mellettem. Az kinevetett, de elvitte. Azért kezdtem imád-

kozni, hogy nem baj, ha erős fájdalmaim vannak, kibírom, csak ne akkor le-

gyenek, amikor Rita mellettem van. Az Úr meghallgatott. Igaz, hogy erős 

fájdalmakat kellett kibírni, de a fájdalomcsillapító infúziók mindig a legjobb-

kor kezdtek hatni. Így, nehezen, lassacskán, de valahogy eltelt az öt nap, amit 

a kórházban kellett töltenünk. Hazafelé menet egész úton Ritát figyeltem, le 

sem vettem róla a szemem. Kiszállva az autóból aztán meglepetten tapasztal-

tam, hogy amíg én a kórházban voltam, kitavaszodott. A házunk előtt kinyíl-

tak a nárciszok és a tulipánok, kivirágzott a barackfa, és az emberek tavaszias 

öltözetben járkáltak az utcában. Az érzés, amit akkor éreztem, ismerős volt, 

csak nem tudtam, hogy honnan. Rátekintettem Balázsra, és eszembe jutott, 

hogy akkor éreztem ugyanezt, amikor őt hoztuk haza ugyanazokban a fehér 

ruhácskákban a kórházból, amit most már Rita viselt. S lám, milyen gyorsan 

megy az idő! Balázsból azóta akkora fiú lett, hogy műtét utáni állapotomban 

nem bírtam őt utolérni. Az anyósom ment hát el vele kismotorozni. Ám nem 

voltak el sokáig, hamar visszajöttek, hogy elmeséljék nekem: a gólyafészek-

nél jártak, és benne ültek a gólyák.  

A Gólya tehát, amelyre oly rég óta vártam, végre megérkezett. Elhozta 

számomra azt a mindent feledtető érzést, amiről a nagymamám mesélt. Csak 
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az otthon melegében és szerető férjem közelségében sikerült mélyen átérez-

nem: kislányom született. Köszönöm Istenem. 

 

Ezt a mesét azért írtam, hogy babanapló gyanánt emléket készítsek vele a 

gyermekeimnek. Egyúttal a hálámat is szeretném vele kifejezni. A hálámat 

mindazok iránt, akik segítettek abban, hogy az a nap, amelytől eddigi életem 

során a legjobban féltem: 2017. március 21-e, igazi csodával, egy kislány 

megszületésével végződött. Köszönöm az én drága férjemnek, hogy helyet-

tem döntött arról, mikor indulunk a kórházba. Köszönöm édesanyámnak, 

hogy mindvégig mellettem volt. Köszönet a műtétet végző doktornőnek és 

mindazoknak, akik a háttérben segítettek vagy értünk imádkoztak. 

Jánoska Laura 

 

 

 

Juhász tatám, a libapásztor 

 

A nagyapámmal gyakran beszélgetek a gyerekkoráról. Így tudtam meg, hogy 

ő Felsőhegyen született és ott is élt kiskorában a szüleivel és a testvéreivel. 

Az akkori Felsőhegy Magyarországhoz tartozott, ma pedig Szerbia részét 

képezi. Egyik ilyen alkalommal mesélte, hogy annak idején minden nyáron 

libapásztorkodott, akárcsak a többi falusi szegénygyerek. Ez volt a fő felada-

tuk a nyári szünetben. Dolgozniuk kellett, hiszen sokan voltak a családban, és 

a szüleiknek nehéz volt eltartaniuk gyerekeiket. 

Minden reggel ugyanabban az időben ki kellett hajtaniuk a mezőre a jó-

szágokat, és egész nap ügyelni rájuk. Gyakran lefeküdtek a puha és kellemes 

illatú fűbe, vagy a levágott és megszáradt szénába. Fél szemük a libákon volt, 

a másik pedig az eget kémlelte. Közben persze ők is elmajszoltak egy-egy 

jobb ízű fűszálat. Dél körülre jócskán megéheztek, de vagy az édesanyjuk, 

vagy az idősebb lánytestvérük kandliban vitt ki nekik a rétre krumplilevest, 

meg még valamit, ami akadt melléje. Legtöbbször kemencében sült kenyeret. 

A libapásztorkodásnál arra kellet vigyázniuk, hogy este hét óra körül a li-

bák nehogy egyedül libasorba álljanak és elinduljanak haza, mert akkor na-

gyon kikaptak, mert ez annak volt a jele, hogy nem vigyáztak eléggé a libák-

ra, azaz otthagyták őket és azok egyedül hazaindultak. A libák okos állatok, 

ugyanis nem keverednek össze más gazda libáival, de ha össze is keverednek, 

akkor egy jó libapásztor tudja, melyik liba kihez, melyik udvarhoz tartozik. A 

gyakorlott libapásztor felismeri a sajátját. 

Nagy veszélyt jelentettek a kislibákra a kányák. Erről így mesélt a nagyapám: 



173 

- A madarak miatt is kellet figyelnünk az eget, mert a kányák is vadásztak 

a kislibákra, akik védtelen és kicsi jószágok. Egy alkalommal arra lettünk 

figyelmesek, hogy több ragadozó madár köröz fölöttünk. Próbáltuk meg-

védeni az aprójószágot, de kissé távol voltak tőlünk, és mivel a kánya 

gyors és fürge madár, jó néhányat felkaptak közülük. Mi már csak azt lát-

tuk, hogy görbe csőrével megfojtja, majd hegyes karmaival megragadja a 

libát, és már viszi is. A történtektől tátva maradt a szánk, alig tudtunk lé-

legzethez jutni, úgy megijedtünk.  

Ráérő idejükben, hiszen hosszú órákon keresztül kinn voltak a réten, gyűjtöt-

ték a libatollat. Abban versenyeztek a gyerekek, ki tudja megtalálni a leghosz-

szabbat, a legerősebbet, ami alkalmas volt írásra. Ceruzája csak a gazdagabb 

családok gyerekeinek volt, a szegénysorsúaknak be kellett érniük a libatollal. 

Persze a tinta is nagy értéknek számított, azzal sem lehetett bármikor és bár-

kinek írnia. Spórolniuk kellett mindennel.  

Tatám visszaemlékezése szerint a libatoll drága és értékes dolognak szá-

mított. Párnákat és dunyhákat tömtek ki vele, amellyel betakarózva senki sem 

fázott a csikorgó hidegben. A fiatal libákat évente háromszor megkopasztot-

ták a család nőtagjai, hiszen ez női munkának számított. Akárcsak a libatö-

més. Még ma is örömmel gondol vissza annak a sült libamájnak az ízére, amit 

az édesanyja sütött.  

A libapásztorkodás mellett sokféle egyéb dolgot is csináltak a nap folya-

mán. Volt olyan alkalom, amikor a rétben található folyóskút lefolyóját elre-

kesztették, és abban fürödtek. Igaz ami igaz, a libák is ugyanabban a vízben 

úszkáltak, mivel azonban a gyerekek máshol nem tudtak pancsolni, ezért ez-

zel is beérték, ezt is élvezték. Közben persze a libákat is megitatták. Történt 

olyan eset is, hogy a libákat elengedték legelni, ők pedig fociztak vagy bir-

kóztak a kút körül kialakult sárban. Tatám elmondása szerint őt a legtöbbször 

legyőzték birkózásban az idősebb és erősebb fiúk, de még ennek ellenére is 

szerette ezt a játékot. Valójában azért kedvelte, mert nem volt más játékuk. 

Csakis az, amit ők maguk találtak ki. Azt is mesélte, hogy egy alkalommal 

saját kezűleg tekepályát csináltak, fából faragott bábukkal, cukorrépából fara-

gott tekegolyóval a sárral elmeszelt kemény réti földön. Egy teljes hétig meg-

tartott az elkészítése, ám utána hetekig ott játszottak.  

Nagyapám gyerekként élvezte a libák őrzését, de ma, hetven évesen már 

nagyon fárasztó lenne neki a libák után futnia. Én pedig, mint városi gyerek, 

sajnos már alig tudom megkülönböztetni a libát a kacsától, főleg ha nincs wi-

fi a házban, és nem tudom megnézni a világhálón... 

Juhász Boglárka  
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A legszebb karácsony 

 

József napja van, esik a hó, valahol kilyukadt a zsák és kihullott belőle a nap-

sugár. József a várva várt meleg helyett, igazi telet hozott. Az ablak előtt állok 

és gyönyörködöm a szépséges tájban. Minden hófehér, a látvány kárpótol a 

késedelmes tavaszért. A fölénk magasodó hegy tisztására három őz ballag ki 

komótosan a fák közül, füvet keresnek a hó alatt. A szembe-szomszéd házá-

nak kéményéből szürke füst táncol az ég felé. Ha festő lennék, megfesteném 

ezt a sok gyönyörűséget. Ebben a tavaszi télben, szinte karácsonyi hangulatok 

köröznek a szívem körül, múlt karácsonyok csodálatos, semmihez sem hason-

lítható érzése uralkodik el rajtam. 

Azok a régi, meghitt karácsonyok! Mi gyerekek nem számíthattunk aján-

dékra, szegény világ volt a miénk, de az a kicsi, görbe, vagy féloldalas fenyő-

fácska, ami titokzatos módon, minden karácsony reggelén ott állt a szekrény 

tetején, pompás erdei illatával, ezüst papírba öltöztetett dióval, aszalt szilvá-

val felöltöztetve, meghozta az ünnep jó hangulatát. 

Karácsony reggelén a kibokszolt cipőink ott sorakoztak a tűzhely előtt. A 

sült krumpli illata betöltötte az egész házat. Reggeli után felöltöztünk az 

egyetlen ünneplő ruhánkba és a templomba indultunk. Hatalmas telek voltak, 

tengernyi hóval. Valami megmagyarázhatatlan békesség font körül minket, 

abban a gyönyörűséges fehérségben. A templomban ott volt szinte az egész 

falu. Sok, sok torokból szállt fel Istenhez az ének:  

„Itt állok jászolod felett, 

ó Jézusom, szerelmem, 

Eljöttem, elhoztam neked, 

amit kezedből nyertem. 

Vedd elmém, lelkem és szívem, 

Hadd adjam néked mindenem, 

Hogy kedves légyek néked!”  

 

Az én gyermeki szívemet nagy meghatottság járta át, olyan jó volt így együtt 

lenni, csodálatos volt az összetartozás semmihez sem hasonlítható, meleg 

érzése. A felnőttek arcán is áhítat és békesség ragyogott.  

Otthon fehér vászonterítővel letakart ünnepi asztal mellé ültünk. Anyu-

kám, már hajnalban megfőzte a finom tyúkhúslevest és a csirke-pörköltet. 

Előző nap megsütötte a mákos és a diós bejglit. Derekasan megebédeltünk. A 

délután rólunk, gyerekekről szólt. Sokat beszélgettünk, a szüleink meséltek a 

gyermekkorukról, az ő karácsonyaikról.  

Estére, mi gyermekek még megvívtunk odakint néhány hócsatát, majd kel-

lően elfáradva lefeküdtünk. 
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Este teljesen bizonyos voltam abban, hogy az angyalok szárnysuhogását 

hallom. 

Egyetlen karácsony volt gyermekkoromban, amikor biztos voltam abban, 

hogy keserű ünnepünk lesz. Apukámmal rettenetes dolog történt, ami miatt 

nem lehetett velünk, így annak a karácsonynak a melegségét és meghittségét 

az én gyermeki szívemben, egy láthatatlan jeges kéz tartotta a fogságában. 

Szomorúan vártuk az ünnepet. Nem volt pénzünk, nem volt tüzelőnk. 

Anyukám a szenteste délutánján lelkemre kötötte, hogy vigyázzak a testvére-

imre amíg elmegy fáért a közeli erdőbe. Szokásunktól eltérően nem veszeked-

tünk, nem hangoskodtunk, csendben játszottunk. Sokszor álltam az ablak elé 

és elszorult szívvel vártam anyukám érkezését. Rettenetesen féltettem, mert 

nagy hideg volt és térdig érő hó. A fantáziám olyan képeket vetített elém, 

hogy anyukámat megtámadja valamilyen állat az erdőn, talán egy éhes vad-

disznó. A testvéreim még igazából nem fogták fel a történések súlyát, de mé-

gis látszott rajtuk, hogy valami titkos lelki adóvevő sugározza feléjük is a 

jeleket, hogy valami nincs rendben. Már esteledett, amikor végre megláttam 

az én drága szülőmet, hátán cipelte a kötélbe kötött hatalmas csomó fát. Egé-

szen meggörnyedt a köteg fa súlya alatt és jócskán össze volt fagyva szegény. 

Azóta tudom mit jelent az, hogy nagy kő esik le valakinek a szívéről. Nem 

bántam már, hogy milyen lesz a karácsonyunk, boldog voltam, hogy hazaért 

épségben. Elmondta, hogy az erdőn összetalálkozott egy falubeli idősebb 

emberrel, Tóth Lajos bátyámmal, aki elszörnyülködött, hogy asszonyt lát az 

erdőn, ilyen kemény télben. 

- Jaj, te asszony, meg ne lássalak még egyszer az erdőn, a kutyát is kár ki-

verni ilyenkor!- mondta szigorúan anyukámnak. 

- Nem volt mit tennem Lajos bátyám, nincs tüzelőnk és hát itt az ünnep is. 

Legalább melegben legyünk!- felelte anyukám restelkedve. 

Az öreg félrefordult, nem szólt rá semmit, csak csóválta a fejét, anyukám 

pedig szaporázta hazafelé a lépteit.  

Jó melegben feküdtünk le akkor este, de mégsem tudtam olyan gondtala-

nul elaludni, mint máskor. Kicsit felnőttes dolgok jártak az eszemben, többek 

között, hogy miért történnek szomorú dolgok az emberek életében. Az egész 

délutáni aggodalom és szomorúság feltört, valahonnan a mélyből és kiszakadt 

belőlem a hangtalan sírás. Furcsa érzések keringtek a szívem körül, aztán 

nagy sokára, álomba sírtam magam. 

Korán reggel, amikor anyukám felébredt, látta, hogy az udvarunkba egy 

kocsiderék fát dobált be az éjszaka egy titokzatos jótevő, az ajtófélfához egy 

kicsi, féloldalas fenyőfácska támaszkodott. Egy vászonzacskóban ezüst pa-

pírba csomagolt dió és szaloncukor volt. Erről azonban mi gyerekek, semmit 

sem tudtunk. Fenyő és sült krumpli illatára ébredtünk. A kis féloldalas fácska 
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felöltöztetve állt a szekrény tetején. Anyukám éppen a sült krumplit szedte ki 

a szakajtóba. A mosolya beragyogta a reggelünket. Térült- fordult és halkan 

énekelt: 

„Mennyből az angyal, eljött hozzátok…” 

 

Kócosan, álmosan mi is bekapcsolódtunk, tele volt a szívünk örömmel. A 

szomorúnak indult ünnepet bearanyozták azok az emberek, akik éppoly sze-

gények voltak, mint mi és akiknek a szívében krisztusi szeretet lakott. 

Jóságos, földön járó angyalok hozták el életem legszebb karácsonyát.  

Juhászné Vanyó Erzsébet 

 

 

 

Amikor a szívek beszélnek 

 

Isten csodálatosan teremtette meg az emberi szívet, a szív gyöngéd és teherbíró, 

hasonlatos ahhoz a roppant erős férfihoz, aki a sárba ragadt szekeret könnyedén 

kibillenti a vállával, de még a legyet is sajnálja agyonütni. A szív sokat elbír, de 

ha csordultig telik, muszáj beszélnie, az évekig elrejtett és feldolgozhatatlan 

történésekről, aminek egyszer napvilágra kell kerülni, intő példaként állva a 

következő nemzedék előtt, hogy az soha többé ne fordulhasson elő. 

Tél van, hamar sötétedik. Odakint szállingózik a hó, az ablakra lassan rá-

ülnek az est árnyai. Bent, a kályhában duruzsoló tűz, ágyat vet a meghitt han-

gulatnak. Ilona nénémmel beszélgetünk az életéről, a szüleiről, a háborúról. 

Életének meghatározó értékei az Isten, a haza, a család és a föld szeretete, 

mert mint mondja, Isten mindig megsegítette és a szülei, a haza és a kenyeret 

adó föld szeretetére a család fontosságára, becsületre és tisztességre tanítot-

ták. A föld mindig hálás volt, bőséggel fizetett a kemény munkáért. Mi is 

lehetne más célja az embernek, mint Isten oltalma alatt becsületesen és keze 

munkája által jól élni, de az élet, a történelem, mindig átírja az ember egysze-

rű vágyait és olyan nehézségeket támaszt, amire legvadabb álmaiban sem 

gondolna. 

A most nyolcvan éves Ilona néném és a családja életére is, nem várt kacs-

karingókat írt a kiszámíthatatlan sors és miközben hallgatom, sokszor elszorul 

a szívem. 

Édesapám Szepesi Balázs, 1914-ben született. Fél éves volt, amikor az 

édesapját az első világháborúban fejbe lőtték. Özvegyen maradt édesanyja 

aztán újra férjhez ment, így mostohaapja és édesanyja fennhatósága alatt nőtt 

fel. Már legény volt, amikor egy napon a földjükön dolgozott és meghallotta, 
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hogy azt az embert temetik éppen, akinek ő szeretett volna elmenni a temeté-

sére. Lélekszakadva futott, hogy minél előbb oda érjen. Később az édesanyja 

úgy gondolta, hogy emiatt a nagy hirtelen futás miatt lett beteg, talán összerá-

zódott a mája, mert nem tudott enni és inni. Szekérre tették és elvitték az or-

voshoz, egy távolabbi faluba. Az orvos megvizsgálta és erősen csóválta a fejét. 

- Asszonyom nem sok remény van, de megpróbálunk valamit!-mondta 

nagyanyámnak. 

- Egy hónapig minden nap kettő deci vörös bort adjon a fiának, reggel, 

délbe, este, aztán ha letelt a hónap jöjjenek vissza!  

Egy hónap elteltével édesapámat szekérre rakták és újra elvitték az orvoshoz, 

aki megvizsgálta és azt mondta, hogyha az úton öklendezni kezd és minden 

kijön belőle, megmenekül. Nagyanyám egész úton imádkozott a fiáért. Már 

egészen közel voltak az otthonukhoz, amikor kiöklendezte, mindazt a rosszat, 

ami betegség volt benne. Isten segítségével, a jó orvos meggyógyította. 

Édesapám nagyon helyre legény volt, beleszeretett a gazdag bíró lányába. 

A bíró nem nézte jó szemmel a fiatalember szerelmét, de kénytelen volt en-

gedni, mert látta, hogy a fiatalok nagyon szeretik egymást. Az ő frigyükből 

1938-ban megszülettem. Még egészen kicsi gyermek voltam, amikor elvitték 

édesapámat a háborúba, a Donhoz, sok falubelijével együtt. Az asszonyok 

támasz nélkül maradtak. Nehéz időket éltünk. Később amikor, a helyzet úgy 

hozta, hogy a magyarok hátrálni kényszerültek, és a front húzódott felénk, 

édesapám az ütegjével már a falunk fölé magasodó Várhegyen volt, ott beás-

ták magukat lőállásba. Az volt a parancs, hogy lőni kell a falut. Igaz, akkorra 

már a felvéget elhajtották Mezőkövesdre, de a szegény emberek házai ve-

szélybe kerültek volna, így édesapám elállította az irányzékot és így a Pincit 

lőtték, a határt, és nem a házakat. Megmentette a falu házait, így a szegény 

elhajtott emberek nem maradtak hajlék nélkül.  

Hat éves voltam, amikor egy hideg napon édesapám fát vágott az udvaron 

és én is ott serte-pertéltem körülötte. Egyszer csak három ember jött be az 

udvarunkra. Az egyik egy oroszul jól tudó falubeli ember, a másik kettő orosz 

tiszt volt. Azt mondták édesapámnak, hogy el kell mennie Egerbe, ott a kato-

nák részére krumplit kell pucolnia, majd hamarosan jöhet haza. Édesapámat 

úgy vitték el a favágató tőke mellől, vékony öltözetben. Édesanyám vitte 

utána a meleg holmit. Persze szó sem volt arról, hogy krumplit kell pucolni, 

szemen-szedett hazugság volt. Tarnaleleszre vitték, ott gyűjtötték össze az 

embereket, összesen ezerkétszáz embert. Nemsokára teherautókra rakták őket, 

szegények azt sem tudták hová mennek. Nem tiltakozhattak, a rájuk tartott 

fegyver nyomós érvnek bizonyult. Menet közben az orosz újra átszámolta őket 

és úgy találta, hogy egy személy hiányzik, akkor éppen egy falun mentek  

keresztül, ahol egy fiatal asszony a két gyermekével a közkútra ment vízért. 
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Kötény volt előtte, valószínű ebédet akart főzni a családjának. Az orosz katona 

megállította a teherautót és a fiatalasszonyt felpenderítette a járműre. A síró 

gyermekek ott maradtak. Édesapám és a sorstársai is megkönnyezték ezt az 

embertelen bánásmódot, de nem lehetett tiltakozni. Sajnos mire a határra ér-

tek a szerencsétlen fiatal anya a vékony öltözet miatt megfagyott, meghalt. 

Édesapámat az orosz Gulágra vitték, munkatáborba. Barakokban laktak, 

szalmán háltak a földön. Bányában kellett dolgozniuk, ezer méter mélyen, 

távol a szálláshelyüktől. Kegyetlenül bántak velük, sokat kellett dolgozniuk, 

az ennivaló pedig csak egy kevés csalánleves volt. Legyengültek és sokan 

meghaltak közülük. Munka után amikor a barakok felé mentek, egy téglagyár 

mellett vitt el az útjuk, ahol szintén sok szerencsétlen embert dolgoztattak az 

oroszok. Édesapám egy pillanatra leült a gyár fala mellé, mert az jó meleg 

volt és pillanatok alatt elaludt. Az orosz katona hamarosan észrevette, hogy 

hiányos a létszám. Édesapám arra ébredt fel, hogy a puskatussal veri és ordít 

a munkafelügyelő. Nem volt benne szemernyi irgalom sem, kegyetlenül meg-

verte édesapámat. 

A túlhajtott, legyöngült rabok sokszor a szemétben kotorásztak, kenyér 

után kutattak, amit a gyárban dolgozó orosz asszonyok kidobtak. Leszedték 

róla az asszonyok hajszálait és azt ették, rettenetesen éhesek voltak. Egyszer 

egy társuk szörnyű éhségében tököt lopott, ezért agyonverte az orosz, egyéb-

ként is naponta megverték és emberi mivoltukban alázták meg a rabokat. 

Aztán otthon a mi életünk is nagyon rosszra fordult. Nem volt elég az ag-

godalom az elhurcolt édesapám miatt, bejött a Rákosi rendszer. Beszolgálta-

tás volt. A falusi emberektől elvették a jószágukat, a terményüket, a borukat, 

teljesen kifosztották őket. Hozzánk is egy falubeli ember jött el, R. Sándor 

egy másik kíséretében, elvitték a terményt és összeszedték a tyúkokat. Édes-

anyám könyörgött, hogy csak egy párat hagyjanak meg nekünk.  

- Nem neném, nem hagyunk semmit!- mondta kevélyen a falubeli behajtó. 

Semmi együttérzés nem volt benne. Nagyon nehéz időszak volt.  

Édesanyám szüntelen imádkozott Istenhez, hogy segítse haza a párját. Az 

imája meghallgattatott. Egyszer csak édesapám üzent, hogy jön haza. Nagy 

volt az öröm. Nagyanyám túrós krumpliderelyét csinált neki. Édesapám tönk-

retéve, testileg, lelkileg csontsoványan került haza. Nagymamám elé tette a 

derelyét, de édesanyám azonnal elvette előle. Azt mondta, ha megeszi a dere-

lyét akkor meghal, mivel hosszú ideig ételnek nem mondható, silány enniva-

lót kapott. Sajnos hazajövetele után édesapám egészen élete végéig, sokat 

betegeskedett. 

Szörnyű évek voltak. 

- Adja Isten, hogy ilyen soha többé ne forduljon elő- mondja Ilona néném 

és bepárásodik a szeme. A kezemben tartom Szepesi Balázs, az édesapja 
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fényképét. Szép arcú, délceg fiatalember néz vissza rám, jövőben bízó,  

derűs szemekkel. A másik fényképen már a párjával látható. Fiatalok,  

szépek. 

A pillanatnyilag beállt csendben talán mindketten arra gondolunk, hogy mit 

tett velük a háború, a történelem, pedig hát nem vágytak semmi másra, csak 

arra, amire minden földszerető ember, békében élni, az áldott földet művelni, 

megteremteni a családnak a mindennapi betevőt, vasárnap ünneplő ruhában a 

templomba menni és hálát adni Istennek a megtartásért, a javakért. 

Az élet azonban, nem várt, keserves kacskaringókat rajzolt az életük táblájára. 

A szívek beszélnek, évtizedekig őrzött titkokról: 

Beszélnek arról, hogy volt Noszvajon egy férfi, K. István, aki megvédte a 

feleségét, a vele erőszakoskodó orosz tiszttől. A tiszt végül is elment, de meg-

fenyegette őt. Hamarosan szóltak a férjnek, hogy meneküljön el, mert jön az 

orosz tiszt. Ő azonban azt mondta, hogy nem fél tőle. A tiszt lovon és fegy-

verrel érkezett és kényszerítette, hogy elhagyja az otthonát. Nagy sárban, 

mezítláb kellett futnia a szerencsétlen embernek, az orosz lova mellett. A 

katona, az egyik család kertjébe terelte a védtelen embert és ott agyonlőtte. A 

lakosok örökös félelemben éltek, kiszolgáltatva a durva katonáknak. A fiatal 

lányok és asszonyok korommal kenték be az arcukat és a sötét kendőt egészen 

behúzták a szemükre, hogy öregeknek látszódjanak. Bujkáltak a pincében, a 

határban, vagy beágyalták őket a dunna közé. Arról még ma is suttogva be-

szélnek, hogy nem egy fiatal lány esett áldozatul az erőszakos katonáknak, 

nagy lelki traumát és nyavalyát szerezve egy életre. 

Van Noszvaj határában egy körülbelül húsz méteres kút, amibe a falubeli 

emberek az elhullott állataikat dobálták be. Ezt a kutat Dögkútnak hívták. A 

szájhagyomány szerint, abban sok orosz katona lelte a halálát. Az asszonyok, 

a velük erőszakoskodó katonák elől a kút felé futottak, ami gallyakkal volt 

befedve. Az oroszok nem látták a befedett kutat, beleestek és ott lelték a halá-

lukat. 

A faluban minden család megszenvedte a háborút.  

- Inkább legyünk szegények, de soha ne legyen háború! - mondta egy be-

szélgetés alkalmával a nyolcvankét éves nagynéném. 

A háború után aztán, amikor bejött a Rákosi rendszer, az is maga volt a rém-

álom és Ilona nénémékhez hasonlóan minden falubeli család megszenvedte. 

A beszolgáltatás a szegény embereket még szegényebbé tette. Volt olyan 

hat gyermekes család, ahol a kis bödön zsírból elvittek négy liter zsírt, nem 

voltak tekintettel senkire, semmire. Egy asszonyt azért vittek börtönbe, mert a 

földje után kiszabott mennyiségű gabonát nem tudta beszolgáltatni. Amíg ő 

börtönben ült, meghalt a férje. A falubeliek nagy megdöbbenésére, nem en-
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gedték haza a temetésére. Nem volt bennük emberség. A parasztember játék-

szere volt a politikának.  

Akkoriban kis termelőszövetkezetek alakultak. A mindenéből kifosztott 

parasztemberre nyomást gyakorolt a hatalom, hogy lépjen be a közösbe. Aki 

belépett, abban reménykedett, hátha együtt jobb lesz, hátha könnyebb lesz a 

megélhetés. A párom meséli, hogy az édesapja elmondása alapján tud az ak-

kori és a későbbi történésekről, arról, hogy apósom is belépett a szövetkezet-

be. Nem volt már semmije, csak egy sánta lova. A beszolgáltatás elvitte a 

kevéske „vagyonának” hasznát. A „vagyont” még a szüleitől örökölte. Az is 

csak arra, volt elég, hogy a család megéljen belőle, de megélt, ha szerényen 

is, és ez volt a fontos. A szövetkezet vezetői azt a földet műveltették velük, 

ami az elkergetett nagyságos úr földje volt. Apósom, „vérbeli” parasztember 

lévén, hamar észrevette az irányítók hozzá nem értését, hiszen az ő tudása, 

elődeinek, megtapasztalásából állt, abból amit áthagyományoztak rá, a szülei, 

nagyszülei, ami nemzedékről, nemzedékre szállt. Kilépett a termelőszövetke-

zetből, persze, nem engedték egykönnyen. Apósomék aztán is rengeteget 

dolgoztak és kis szerencsével két lovat sikerült venniük. Szegényen, de meg-

éltek a kicsike földjükből. 

Amikor 1956-ban kitört a forradalom, Noszvajon is megalakult a nemzet-

őrség, ahogy azt az öregek mondták, az emberek védelmében. Alapjában véve 

a faluban semmi különös nem történt, mégis elvittek két embert megtorlásul, 

hamis vádakkal. Az egyik a falu tanítója volt. A páromtól hallottam, aki akkor 

hét éves volt, hogy egy háti hasított fát vittek az édesapjával a tanító családjá-

nak, mert megtudták, hogy nincs tüzelőjük. A szállásadó, akinél a család 

árendában lakott, arra kérte apósomat, hogy ne menjenek többet oda, mert 

őket is bajba sodorják. Mindenki félt. Apósomék a figyelmeztetés ellenére, 

mégis segítették a családot, mert az együttérzés és az emberség, legyőzte a 

félelmet. Azontúl, este a kertek felől a patakon át mentek hozzájuk, hogy 

senkivel ne találkozzanak, mert a családot is megfigyelték. 

1960-ban aztán megint téeszesítettek. Apósom, a korábbi tapasztalatok bir-

tokában, nem óhajtott belépni. Többször is győzködték, de nem állt kötélnek. 

Megfenyegették, hogy a nagyobbik fiát Sándort, aki vájártanuló volt, kicsap-

ják az iskolából, ha nem enged a rábeszélésnek. Nem engedett. Látta, hogy 

megint elvettek a parasztembertől mindent. Egy alkalommal behívatták a 

tanácsházára. Nagyon csúnyán megverték és kényszerítették, hogy írjon alá, 

lépjen be a termelőszövetkezetbe. Megfenyegették és már nem volt mit tenni. 

A földjét, a lovait, a szekerét, a lószerszámokat persze elvette a szövetkezet. 

A feladata az volt, hogy őrizze a többi parasztembertől elvett lovakat, a saját-

jaival együtt. Reménykedett, hogy nemsokára visszakapják azokat, mert látta, 

hogy nem jó irányba mennek a dolgok. A gazdálkodáshoz egyáltalán nem 
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értő emberek irányították, az erőnek erejével termelőszövetkezetbe kényszerí-

tett embereket. Noszvajon nagy hagyománya volt a gyümölcstermesztésnek. 

Az emberek jól tudták, hogy hová érdemes ültetni a gyümölcsfákat, milyen 

talajt kedvelnek. A noszvaji embereket szuszinkásoknak nevezték,  

(a szuszinka aszalt gyümölcs) mert sokuk megélhetését az aszalt és friss 

gyümölcsök biztosították. Az Alföldre jártak gyümölccsel és a hullott gyü-

mölcsből készült pálinkával, cserébe terményt hoztak. A teljesen tájékozatlan, 

politika által kinevezett vezetőség, mivel nem ment jól a „szekér,” - másod 

üzemágként - mészégetésbe fogtak, és mivel fára volt szükség az égetéshez, 

kivágták a jól termő gyümölcsfákat. Oda lett a sok jó gyümölcsfa. Később a 

felháborodást látva, megtetőzték a rossz döntésüket azzal, hogy a gyümölcs-

fákat ültettek, a noszvaji föld olyan részére, ahol nem gyümölcsfának, hanem 

gabonának való talaj volt. Azelőtt ott termet legjobban a gabona. 

A „közösben” nagyon gyér volt a munkabér, egy évi fizetés árán mindösz-

sze egy öltözet munkaruhát lehetett venni, pedig sokat dolgoztak. Volt egy 

alkalommal olyan utasítás a vezetőség részéről, hogy négy asszony vigyen 

betonoszlopot a szőlőbe. A szerencsétlen asszonyok majd megszakadtak a 

nehéz oszloppal. Amikor az egyik asszony megkérdezte a parancsot kiadó 

falubeli férfitól, hogy van-e lelkiismerete, az megdöngette a mellét és azt 

mondta kevélyen:  

- Nekem nincs lelkiismeretem! Sajnos ez igaz volt. 

Az, hogy a tagoknak és családjuknak nem kopott fel az álluk, az annak kö-

szönhető, hogy az élelmes noszvaji parasztemberek hátit fontak mogyorófa 

vesszejéből és eladták, valamint a házhoz tartozó kert minden talpalatnyi 

részét beültették és hát a pincében perzselték meg a titokban levágott jószá-

gokat, hogy arról senki ne szerezzen tudomást. 

Apósomnak egyszer csak elege lett. 1967-ben kilépett a termelőszövetke-

zetből. Ezután, igaz keservesen, sok munkával, de fenntartotta a családját. 

Egy alkalommal, amikor hazafelé menet összetalálkozott a párttitkárral, az 

megállította őt. 

- Baj lesz ebből! Így építed az országot?- vetette oda kevélyen a szót apó-

somnak, arra célozva, hogy kilépett a termelőszövetkezetből.  

Apósomat elfutotta a pulykaméreg. Válasz helyett lendületbe állította a kezét. 

Erős, jó kötésű ember volt, a nálánál gyöngébb fizikumú férfi jobbnak látta, 

ha bemenekül a tanácsházára, mert ha a sértett ember hatalmas keze eléri a 

„képét”, nem kér egyhamar a bablevesből. 

Nehéz évek voltak, a hatalom markába ragadta a szerencsétlen embereket 

és hét bőrt nyúzott le róluk. Isten valószínű, hogy szomorúan nézett le égi 

trónusáról az emberekre, -akiknek hatalmas gesztussal, szabad akaratot adott-, 

hogy miként éltek a szabadságukkal. 
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Sokszor elgondolkodom, hogyan történhettek meg ezek a méltatlan dol-

gok, miért kell a háború, ezen a gyönyörűséges földön, miért nem a jóra for-

dítja az emberiség minden tudását és energiáját?  

Miért kell a háború, ami az iszonyatot és a félelmet, úgy beleégeti az em-

berek zsigereibe, hogy még évtizedek múlva is csak suttogva mernek beszélni 

a történtekről, vagy még ma sem merik napvilágra hozni a szívük mélyébe 

rejtett fájdalmas és borzalmas dolgokat, pedig annak nem elkövetői, hanem 

elszenvedői voltak?!  

Miért farkasa egyik ember a másiknak? Valószínű sohasem lesz rá felelet, 

vagy talán csak akkor, ha egyre több szív nyílik meg és beszél a következő 

nemzedéknek, azért, hogy tanuljanak a történelem eseményeiből, borzalmai-

ból, az elődök szenvedéseiből.  

Remélem az új nemzedék megadja majd a helyes választ! 

 

„Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen! 

Bizony békességet hirdet népének, híveinek, 

hogy ne legyenek újra oktalanok. 

Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, 

hogy dicsősége lakozzék földünkön. 

Szeretet és hűség találkoznak, 

igazság és béke csókolgatják egymást. 

Hűség sarjad a földből, 

és igazság tekint le a mennyből. 

Az Úr is megad minden jót, 

földünk is meghozza termését. 

Igazság jár előtte, 

az készít utat lépteinek.” 

Zsolt.85: 9-14 

Juhászné Vanyó Erzsébet  

 

 

 

Szép az élet, szép a világ 

 

Szép az élet, szép a világ.- mondta nekem egyszer a nagyapám, amikor egy 

nyári estén egymás mellett ültünk az ámbituson és mindenféléről beszélget-

tünk. Helyesebben mondva inkább én beszéltem a madarakról, a barátaimról, 

és mindenféléről, ami csak eszembe jutott. A nagyapám türelmesen hallgatott, 

olykor ő is előhozakodott a vele történt gyermekkori dolgokról, ilyenkor száj-

tátva hallgattam. Sokszor eszembe jutott nekem nagyapámnak ez a mondata, 

különösen amikor az élet a rosszabb arcát mutatta felém. 
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A nyár javában tombolt. Nagyapáméknál nyaraltam, akik a faluvégén lak-

tak. Nem kellett messze mennem, mert mi a felvégen laktunk. Nagyon szeret-

tem a nagyszüleimnél lenni, mert volt valami varázsa annak a helynek. A 

falunak ezt a részét Pocemnek hívják a mai napig is. Ott a szántóföldek ölelé-

sében már csak kevés ház volt és ahol elfogytak a házak, egy szüntelen mor-

moló kis patak, a patak volt a találkozóhelyünk, a többi gyerekkel. Minden 

nap órákig fürödtünk az elrekesztett patakban, felvállalva a menekülő 

csíborok rosszallását. Fürdés után kifeküdtünk a partra, napoztunk és ha már 

megszáradtunk, játszottunk, vagy beszélgettünk. Egy napon, amikor a fürdés 

után szárítkoztunk a napon, az egyik lánycimborám elmondta, hogy másnap 

lehet jelentkezni a tsz-be, gyerekmunkára, nyolckor lesz a gyülekező, a temp-

lom előtt. Rögtön fellelkesültem és elhatároztam, hogy jelentkezni fogok. Ezt 

a hirtelen ötletet azonnal elmondtam a többieknek. A cimboráim nevettek. 

- Elveszel a dudva közt!- kacagott az egyik fiú. 

- Kicsi, de azért nem gyenge!- vett védelmébe a lánycimborám.  

- Mit vennél a pénzből?- kérdezték tőlem. 

- Szalámis zsömlét, a többit pedig odaadnám anyukámnak- feleltem fellel-

kesülten.  

A cimboráim közül senki nem lelkesedett ezért a munkáért, a játék gondtalan-

sága többet nyomott a latba. Meg hát a meleg is nyomós érvnek bizonyult. 

Több szó nem esett a dologról, a fiúk bigézni kezdtek, mi lányok babáztunk. 

Lassan kúszott a nap a hegyek mögé. Rég kiesett már belőlünk a közelben 

legelésző Rozi kecske teje, amit déli harangszó után kunyeráltunk ki tőle. 

Elköszöntünk egymástól és mint egy éhes falka futottunk haza. Otthon aztán 

azonnal elmondtam, hogy gyerekmunkára szeretnék jelentkezni. Lídi mamám 

csóválta a fejét és le akart beszélni:  

- Nem fogod bírni gyerekem!- győzködött szelíden. 

Én azonban, hajthatatlan voltam.  

- Engedd el Lídi, legalább tapasztal, ha nem bírja, majd hazajön!- vett vé-

delmébe a nagyapám, amikor könyörgőre fogtam a dolgot.  

Ebben maradtunk. Álmomban éppen egy hatalmas szalámis zsömlébe akar-

tam harapni, amikor Lídi mamám hangját hallottam:  

- Kelj fel gyerekem, fél nyolc van! Pirítottam kenyeret, egyél, aztán öltözz 

hamar, mert elkésel! A szakajtókendőbe tettem az elemózsiát.  

Nyolckor már a templom előtt várakoztam a többi gyerekkel. Igaz én voltam 

a legkisebb, de valószínűnek tartottam, hogy olyan nagy elszántsággal senki 

sem készült a munkára, mint én. Már a lelki szemeim előtt lebegett a szalámis 

zsömle, -amit az egyik osztálytársam evett mindig a tízórai szünetekben-, ami 

elérhetetlen távolságban lebegett tőlem. Pár napja lehetetlen volt, hogy valaha 

hozzájutok szalámis zsömléhez. Ekkor azonban már remény volt rá, hiszen 
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azt gondoltam, a munkám után pénzem lesz. Elképzeltem anyukám meglepett 

és mosolygós arcát, amikor átadom neki az első keresetem.  

- Hallod-e, nem csecsemőknek hirdettek munkát!- mondta egy nyolcadikos fiú. 

- Ne piszkáld!- szóltak rá a többiek. 

Legalább tizenöten várakoztunk a falu közepén. Távolról egy traktor akkurá-

tus, pöfögő hangját lehetett hallani, aztán hamarosan ki is bukkant a templom-

közből. A traktorról terebélyes, pirospozsgás asszonyság integetett felénk. 

Maga volt a kicsattanó egészség. Arra gondoltam, hogy bizonyára ő lesz a 

gyereksereg felvigyázója. Jól gondoltam. A traktor megállt.  

- Szálljatok fel gyerekek! - tessékelt az asszonyság. Ismertem, mint általá-

ban minden falumbelit és kedvesnek gondoltam.  

Tényleg kedvesen nyújtotta a kezét minden gyermek felé és segített fellépni a 

pótkocsi farára erősített vaslétrára. Legutolsónak maradtam. A segítő kar nem 

nyúlt felém, az asszony felegyenesedett. Az egyik lábam már a létra eső fokán 

volt ekkor, a másik lábam a levegőben lógott.  

- Te nem jöhetsz!- állított meg a szigorú hang. 

Barna, vaskos kezével legyintő, durva mozdulatot tett. Félelmetesnek láttam 

abban a pillanatban ezt az asszonyt, szinte a templom tornyáig nőtt a sze-

memben, olyan rémisztő volt. A gyerekek pusmogtak, összesúgtak fönt a 

platón. Először próbáltam jobb belátásra bírni, igaz, csak gyerekes erőtlen-

séggel, de nagy vágyakozással. Az asszony arcán bosszúság suhant át, nem 

szólt semmit, szinte semmibe vett, csak intett a traktorosnak, hogy indulhat. 

Föntről nevetés hallatszott, én pedig lehuppantam az útra. A távolodó traktor 

elvitte az álmom és a megszégyenülés addig ismeretlen érzése csavargatta a 

szívem. Még egy darabig mozdulatlanul álltam az utca közepén, aztán bána-

tosan hazaindultam. Rám acsargott az élet és elnyelte a szalámis zsömlét, az 

anyukámnak szánt forintokkal együtt. 

Szinte fáztam a napfényben és futni kezdtem egészen hazáig, mint akit 

kergetnek. Lídi mamám vigasztalt, hogy ne vegyem a szívemre, majd ha na-

gyobb leszek másképpen lesz, semmi ez, csak egy kis edzés az életre, de az 

én bánatom egész nap nem múlt el. Este nagyapám sem tudott megvigasztal-

ni. Másnap lementem a patakra, a cimboráim már hallották, hogy nem kellet-

tem, de nem szóltak semmit. Lubickoltunk egyet a patakban, úgy mint más-

kor. Délután kezdett feloldódni a szomorúságom, a cimboráim hatékony terá-

piát alkalmaztak, kedvesek voltak velem. Furcsálltam, hogy nem tudtam sírni 

a történtek miatt, mintha bent rekedt volna minden könnyem. Valahogy aztán 

napról, napra halványodott bennem a rossz érzés. 

Évek múlva anyukámmal meglátogattam ezt az asszonyt, mert beteg volt 

és mert a családjaink több generáción keresztül barátságban voltak. Panasz-

kodott, hogy a szívével van baj. Arra gondoltam, hogy az én szívem is sokáig 
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fájt, amikor otthagytak az utca közepén, de nem szóltam semmit. Őszintén 

megsajnáltam, amikor láttam, hogy mennyire tönkrement, az élet piros rózsá-

inak már nyoma sem volt az arcán, az egykor egészséges barna bőre, sápadttá 

fakult. Akkor ott tiszta szívből megbocsátottam. Milyen érdekes az élet! Biz-

tos voltam benne, hogy már nem emlékezett arra, milyen méltatlanul bánt 

velem és arra gondoltam, milyen nagy hatalma van a szónak. A látogatás 

éjszakáján újra álmodtam arról a nyári napról, -pedig sok, sok év eltelt már 

akkor- és sírtam álmomban, az arcomon végigcsorgó könnyek ébresztettek 

fel. A régen el nem sírt könnyeknek szabad utat adott a megbocsátás. 

Emlékszem, amikor felébredtem a telihold szinte nappali világossággal 

fénylett. Felkeltem és az ablakhoz léptem. Szemben a hegy ezüstben ragyo-

gott, a látvány gyönyörű volt. Békesség volt bennem. 

Nagyapám szavai jutottak eszembe: 

„Szép az élet, szép a világ.” 

Juhászné Vanyó Erzsébet 

 

 

 

Pihi-maci rendrakást tanít 

 

Az öcsém szerint rendmániás vagyok. Pedig szerintem ez nem is igaz. Én 

csak szeretem a rendet. 

Nem volt ez mindig így. Sokszor anya fel sem ismerte a szobámat, olyan 

felfordulás volt benne. Nem értem anyának miért nem tetszik, hiszen minden 

játék jól látszott, ha ki volt pakolva a szőnyegemen. Minek elpakolni őket, ha 

úgyis újra előveszem. Nem értem miért mérges anya. Igaz néha lesántult sze-

gény mikor egy-egy játékra rálépett. 

Volt nekem egy kedvenc mackóm aminek a neve Pihi volt. Ő volt az alvó-

társam is. Elalvás előtt mindig a pihe-puha hófehér szőrét simogattam. Annyi-

ra szerettem, hogy még egy szép lila masnit is vettem neki a nehezen össze-

gyűjtött pénzemből. Egy éjszakát sem tudtam nélküle aludni.  

Egyik este nagy baj lett. Eltűnt Pihi, hiába kerestem. Benéztem az ágy alá, 

benéztem a szekrénybe még a cipős ládába is belenéztem. De Pihi eltűnt, 

sehol sem lett meg. Kétségbeesve szóltam az anyukámnak, hogy hívja a rend-

őrséget, Pihi megszökött vagy elveszett. Anya nyugtatni próbált: 

- Nyugalom kislányom biztosan meglesz. Nem is csodálkozom, hogy eb-

ben a nagy rendetlenségben a macid elveszett. 

Hiába nyugtatott én azért még pityeregtem, el sem tudtam képzelni, hogy Pihi 

nélkül hogy alszok el. Anya adott egy másik macit, hogy azzal aludjak el. 
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Próbálkoztam de nem ment. Semmilyen más maci nem helyettesíthette az én 

Pihimet. Anya, látván, hogy én nem tudok elaludni, azt ajánlotta, hogy rak-

junk rendet, hátha úgy Pihi is előkerül. 

Elkezdtünk rendet rakni. Az építőkockákat beleraktuk egy nagy dobozba, 

a meséskönyveket felsorakoztattuk a polcra, a babákat felöltöztettük és felso-

rakoztattuk őket a falnál, az ablak alatt. A sok játéktakarót és párnát összehaj-

togattuk és a fotelbe raktuk őket. A színes ceruzákat mind beleraktuk egy 

cipős dobozba. De a szőnyeg még mindig tele volt sok-sok plüssmacival. 

Anyával ezeket is szépen felraktuk a polcra. Lám a macik közt ott volt a ked-

vencem, az én édes fehér pihe-puha szőrű Pihi-macim aki nélkül nem tudtam 

elaludni. 

- Végre itt van Pihi, mehetek aludni! 

Édesanyám ágyba küldött, és ahogy felmásztam az emeletes ágyamra észre-

vettem, hogy milyen gyönyörű rend lett, és hogy így mindennek tudom a 

helyét és mindent megtalálok. 

Akkor este megfogadtam magamnak, hogy ezután az én szobámban min-

dig rend lesz, játszás után elpakolom a játékokat, nehogy Pihi megint eltéved-

jen a nagy rendetlenségben. 

Öcsémnek is probálom tanítani, hogy,,Rend a lelke mindennek” de ő csak 

legyint és azt mondja, hogy rendmániás vagyok. Egyszer biztosan ő is rá fog 

jönni hogy igazam van. 

Kálmán Nikol – Nóra 

 

 

 

Régi lakodalmakról mesélték… 

 

Egy forró júliusi hétvégén a nagymamám egy újabb történetét hallgattam a 

kellemesen hideg szobában. 

A hagyományokról mesélt, többek között az esküvőről. Nagyon érdekes 

volt számomra, hogy hogyan kerestek a szülők a régen a gyerekeiknek párt. 

Nem volt ritka, hogy föld a földdel, pénz a pénzzel kötött házasságot, ami azt 

jelentette, hogy érdekből esküdtek, nem pedig szerelemből. Volt olyan eset is, 

amikor csecsemőkorukban eldőlt, hogy ki lesz majd a jövendőbelijük. Olyan 

szokást is említett a nagyi, kötelező volt a lányoknak a kelengyéjüket elkészí-

teni, mire házasodtak. Mindent kézzel hímeztek ki. A tulipános ládába mini-

mum egy teljes ágynemű – garnitúrát: törölközőt, konyharuhákat, falvédőket, 

szoknyát és egy nagy inget kellett rakniuk, hogy hosszú életet éljenek együtt a 

férjükkel az új házban, legalább is a mamám ezt mondta. A menyasszony a 
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legszebb, legdíszesebb ruháját vette fel, ami azt tükrözte, hogy milyen anyagi 

helyzetben van a lány családja. Sokszor többe került a ruha, mint amennyi 

pénzük volt, vagyis gazdagabbnak tűnt a lány, mint ami volt. Nem csak fehér 

lehetett az ara ruhája, hanem bármilyen színű. A nagyszüleim szerelemből 

házasodtak össze. „Meglátni és megszeretni” ez az érzés vitte őket az oltárig, 

azon túl ötven éven keresztül szeretetben és boldogságban kísérte. 

Nekem tetszettek a nagyi történetei, és ha lehetne, visszamennék a múltba, 

hogy saját szememmel nézzem meg, milyen volt egy régi esküvő, de nem 

szeretném soha átélni. 

Kalocsai Viktória 

 

 

 

A Korbélits család emlékkönyve 

A szülők, nagyszülők életmeséi – szülők, nagyszülők meséi az életükről 

 

Nagymamám, Kanyó szül. Korbélits Anna igazi mesemondó volt, ami a csa-

ládi legendáriumot illeti. A mindenki Panni nénije után kaptam én is a nevem, 

amit büszkén viselek. Történetei a Délvidékhez, a Bácska szívében lévő Kú-

lához kötődnek. Régi adatokra a kalendáriumokban lehet rábukkanni, vagy a 

bibliák utolsó lapján. Az volt a szokás, hogy a fontos eseményeket ezekre a 

helyekre jegyezték fel: ki mikor házasodott, szült gyereket stb. A megfakult 

barna fényképek hátuljára jó esetben szintén ráírták a neveket, sőt a szekrény-

ajtó belső oldalára is tintaceruzával. Kicsit kiábrándító, hogy pld. az eljegyzés 

dátumát meg a tehén ellésének várható időpontját egy kalap alá vették! 

Ükapám születésének 150. és halálának 50. évfordulójára összegyűlt a te-

rebélyes Korbélits család. Hat nemzedéken átívelő időszakban az utódok 

száma 132 személyt tett ki 1998-ban. Több mint egy 1 m2 –nyi papirlapon 

jegyezték fel a családtagok és azok házastársaik meg gyermekeik nevét. 

Négyzetek, évszámok, nyilak tömkelege segítette a rokonokat az eligazodás-

ban. Még így sem volt könnyű nyomra jutni - mesélte a nagymamám. 

A 150 év alatt a szűkebb családi körben nagyon sokan megérték a 85 év fe-

letti kort. 266 év alatt, mióta az egyházi anyakönyveket vezetik, ükapám volt a 

legidősebb Kúlán. Századik esztendejében foghúzás következtében halt meg.  

A család zöme mindig Kúlán élt, és most sincs ez másképp. Nem vándo-

rolt ki senki se Amerikába, se Argentínába, se Ausztráliába, de Kanadába se. 

Németországba is csak néhányan távoztak. Mindössze öt válás volt ennyi 

évtized alatt. Kúlán kívül élnek még Szenttamáson, Veprődön, Topolyán, 

Lipáron, továbbá Szabadkán és Palicson, de kisebb létszámban. Mivel a  
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családfa terebélyes és sok a testvér meg az unokatestvér, nagy a korkülönb-

ség. Ebből kifolyólag generációs eltolódások vannak. Akinek Öregtata az 

ükapja volt, ugyanúgy, mint nekem, ő már 60 év körüli, én meg éppencsak, 

hogy betöltöttem a 15 évet. Ezért történik meg, hogy a nagybácsi vagy a 

nagynéni fiatalabb unokahúgától vagy unokaöccsétől. Jó így élni, hogy szá-

mos nagybácsi és nagynéni, sógor, ángyi, unokatesó vesz körül. Szinte napon-

ta találkozunk, mivel nagyon összetartó család a miénk. A nagy találkozó, 

ahol rengeteg anekdóta hangzott el, 20 évvel ezelőtt márciusban került meg-

rendezésre. Azóta még bővült a létszám, köztük bátyámmal és velem. 

Az élet a Korbélitsok fölött nem állt meg. A családfa képzeletbeli koronája 

még díszesebb lombozatot növeszt, és még a legkisebb hajszálgyökerekkel is 

kapaszkodik a szülőföldhöz. Jó lenne, ha „ragadóssá” válna a mi példánk más 

nagycsaládosok számára is. 

Március 15-én, amikor kitűzzük a kokárdát, megdobban a szívünk. A sza-

badság, az összetartozás, az igazi hazaszeretet, a remény a jobb és igazságo-

sabb életért érzése hatalmasodik el rajtunk. Vágyunk arra, hogy találkozzunk 

olyan hősökkel, akik mindent megtesznek a hazáért, a bennük élő emberekért. 

Nagymamám szerint törekednünk kell, hogy mi fiatalok minél többet megtud-

junk erről a korról, ezekről az eseményekről. Ő egy „hétköznapi hősről”, a 

nagyapjáról elevenítette fel a régmúlt emlékeit. 

Az ünnep kapcsán mindenkinek a szabadságharc jut eszébe. Családunkban 

Korbélits Ferenc, Öregtata születése kötődik a „népek tavaszához”. A családi 

legenda szerint hűvös volt az 1848.III.27-ei nap, de a szülők, Korbélits István 

és felesége Derkovits Ilona nagyon örültek a fiúgyermeknek a tízéves kislány 

után, aki a Mariska nevet viselte. A szülők akkor még nem is sejtették, hogy 

mennyire felforrósodott a helyzet egész Európában. A hírek a pesti forrada-

lomról lassan jutottak el hozzájuk. Legkevésbé tudhatta, hogy mi vár rá az 

elkövetkező százesztendőben a pólyában alvó kis Ferke. Az örömteli napok 

után gyorsan meg is keresztelték az akkori szokásokhoz híven a helybeli 

Szent György katolikus templomban. 

Elérkezett a tavasz, és a férfiak befejezték a szántást – vetést, az asszonyok 

a kiskertjeiket rendezték. Békésen teltek a mindennapjaik. Nem úgy a nagyvi-

lágban, ahol addigra fél Európán átsöpört a forradalom. Ennek hatását nem-

sokára a vidékünkön is tapasztalták. Gyakran történtek hadmozdulatok. 

Ilyenkor a nép nagyobb része menekülésre kényszerült. Újra nincstelenség, 

nélkülözés és életveszély fenyegette a tájainkon élő embereket. Az utolsó 

győztes csatát a közelünkben vívták 1849.VII.12-én. Ez a kishegyesi csata 

néven vonult be a történelembe. 

Mi volt Kúlán abban az időben? Öregtata mesélte, hogy édesanyja több-

ször kényszerült menekülni gyermekeivel: Mariskával és vele, Ferkével. 
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Amíg volt lovuk, szekérrel, később gyalogszerrel. Ilyenkor az első dolog az 

volt, hogy vizet vigyen magával. Emlékezetes az első menekülésük. A fiatal 

édesanya férje távollétében szalmát szórt a kocsiderékba, utána feltette a  

főzőedényeket, a tarisznyában a lisztet, babot majd a füstölt szalonnát, végül 

pedig a frissen sütött húst. Tartósítási módszerük az volt, hogy a kisütött húst 

belerakták az agyagköcsögbe, ráöntöttek annyi zsírt, hogy elfedje azt, majd 

lekötötték zsírpapirral. Ilyen módon a disznóvágástól aratásig kéznél volt az 

ebédrevaló. A kocsira felkerültek a pokrócok is 2-3 tyúk társaságában. Oda 

felmászott Mariska, a Mama pedig maga mellé fektette a szopós Ferikét. In-

duláskor a gazdasszony megcsókolta a kapufélfát. Könnyeit hullatva vett 

búcsút a családi háztól. Elindultak a nagyvilágba, az ismeretlenbe. A szekér 

utasait a ház hűséges kutyája, Bogár, is kisérte. Követte a többi kocsit a a 

sorban. Akkortájt a földesutak gidres – gödrösek voltak, és amikor a Mama 

hosszú fűzfapálcájával megsuhintotta a ló hátát, az futásnak eredt a többi ló 

után. Olyat rántott ekkor, hogy abban a szempillantásban a kisbaba valósággal 

lerepült a kocsiról az út vastag, szürke porába. 

Mariska kiabálni kezdett a zajos kocsinyikorgástól is hangosabban: „Ma-

ma, Mama, nincs a baba!” Hátranézett a Mamácska, és volt mit látnia! Eltűnt 

a kis pólyás! Idegesen futott végig a tekintete a szekéren, majd az úton. Végül 

a sűrű porfelhőben megpillantotta a fehérlő pólyát, mert azt Bogár önfeláldo-

zóan védelmezte. A baba, szegény ükapám, nem is sírt a rémülettől. Nagy kék 

szemével csodálkozva tekingetett. Szerencsére nem lett semmi baja. Ferke 

felkerült a szekérre, és a körülményekhez képest valamelyest megnyugodva 

kocogtak tovább. 

Gyalog is menekültek vagy kétszer. Ilyen esetekben kevesebb holmit vit-

tek magukkal. A kisfiút az édesanyja a hátán cipelte, kezében a batyut von-

szolta. Mellette botorkált Mariska egy kisebb csomaggal – bekötött kendővel 

a kezében meg a tarisznyával, amit önként vitt, hogy a Mamának segítsen. 

Míg azokban a vérzivataros időkben égtek a szalmakazlak, a szénaboglyák és 

sokszor a nádfedeles házak is, ők oda menekültek a többiekkel, ahol éppen 

biztonságot reméltek. Korbélits szépanyám hősies helytállását a háború más-

fél éve alat (1848-1849) csak csodálni tudom. Az ilyenekre mondják, hogy 

bátran féltek. Két kisgyermekkel akkora távot bejárni úttalan utakon, életve-

szélyes helyzetekben a férj, az apa nélkül – ez nagyon nagy megpróbáltatás 

lehetett! Szépapám akkor már ismeretlen földben aludta örök álmát az ő 

Iluskájáról és két szép gyermekéről álmodozva. 

A kúlai szolgabíróra a bevonuló császári hadban harcoló felkelők mondták 

ki a halálos ítéletet. A ló farkához kötve vonszolták végig az utcákon.  

Felesége, Latinovics Rózsa, Bajza József sorait választotta sírversül: „Hol 

legtöbb honfivér lepé / a harci sírokat / A népszabadság ott tenyészt / Leg-
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szebb virágokat”. Még két honvéd síremléke áll a mai napig a katolikus teme-

tőben. Zahár Jánosé és Fogdt Józsefé. Gondozzuk őket, ahogy a felújított 

1848-as emlékművet is. Nagymamámmal sokszor vittünk virágot. Ő többször 

mondogatta, így megjegyeztem én is: „Negyvennyolcnak nagy idejében”. 

Hogy mennyi időre mentek el a menekülők a családunkból? Ki tudja már 

ennyi idő távlatából? Egyik menekülésük után az otthonmaradt tyúkok egyi-

ke, talán kóbor kutyától ijedtében, beugrott a búbos kemence ajtaján, majd 

fészket kapart össze, és tojni kezdett, majd kotlani. Mire a menekülők vissza-

tértek, a kemencében a kikelt csibék vígan szedegették az ott lévő szalmából a 

búzaszemeket. Tehát, ezúttal legalább egy hónapig voltak távol otthonuktól a 

Korbélitsok. 

Nehéz idők jártak. Akkorra a lakosság kifogyott tartalékaiból. A 

ránkmaradt szájhagyomány szerint következzen néhány gazdasági jellegű 

részlet. Élelemhiány volt mindenfelé, ez a XIX. század közepén így festett: 

egy kövér lúd feketepiaci ára fertály (12 hold) föld volt. Egy másik példa: 

egynapi munkabér (napszám) egy tojás volt. Egy köcsög lekvár 5 rőf lenvász-

nat ért. (A bécsi rőf járta mifelénk, picit kikereítve 78 cm-t tett ki). Talán a 

legérdekesebb az volt, hogy mibe került a szalma, ami annak idején igen fon-

tos volt a jószágtenyésztés végett. Úgyszólván, könnyebb volt megőrizni a 

jószágot, mint a szalmát. Aki szalmát akart venni, csakis a tehenével tehette, 

méghozzá úgy, hogy lemérték a tehén hosszát az orrától a kinyújtott farkáig. 

Annyit vágtak le a szalmakazalból, amilyen hosszú volt az. (Egy átlagos kazal 

4 m széles és 6 m magas volt, míg a hossza kb. 8-12 m-t tett ki). 

Azokban az időkben nagyon leleményesnek kellett lenni, hogy valamije - 

főleg élelmiszere -, maradjon az embereknek. Az ilyesmit el kellett rejteni. 

Menekülés közben az asszonyok a kis pénzüket a befont hajuk alá, a kontyba 

rejtették. Ugyanígy más értékes apróbb tárgyakat is. Otthon is óvni kellett az 

élelmiszert. Több módja volt ennek. Ha csavargók vagy hatósági élelmiszer-

gyűjtők jöttek, csalafintának kellett lenni. Ilyenformán szóltak idegen jelen-

létében: Jaj, ne beszéljen hangosan! Szegény, drága gyermekem nagyon be-

teg. Bizonyára megkapta a feketehimlő betegséget. Rögtön távoztak ilyenkor. 

Volt, hogy az agyagedényben levő élelmiszert a sűrű levelű fák ágai közt 

rejtegették. A köcsög fölé zsinórral egy kifúrt tányért húztak. A zsínórt kát-

ránnyal kenték be, hogy a rágcsálók el ne rágják. Így akasztották fel egy ágra. 

A bort és a pálinkát akár hosszabb időre is magasabb fekvésű száraz helyen 

ásták el. A helyet hulladékkal álcázták. Iskolánk tavalyelőtt fennállásának 

160-ik évfordulóját ünnepelte. Korbélits Ferenc a hajdan itt álló kéttantermes 

iskolában kezdett iskolába járni az 1855/56-os tanévben. Hét éves volt, frissen 

mosott bokáig érő vászonnadrágban, és térdig érő ingben jelent meg. Mivel 

szeptember volt, mezítlábasan. Akkor mindenki úgy járt, kivéve néhány  
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lánykát, akik cipőt húztak a lábukra. Ferke hátán vöröshagyma héjával festett 

tarisnya díszelgett. Valószínűleg a palatáblával, palavesszővel és tengeri 

spongyával (szivaccsal) felszerelkezve. Volt neki egy papirfüzetecskéje is. A 

tantermekben 40-50 gyermek is összezsúfolódott. A padokkal szemben feszü-

let volt a falon kifüggesztve. Öregtata tizennyolc éves lehetett, amikor egy 

hideg esőben megfázott, és nagyon beteg lett. Tüdőgyulladást kapott, amitől 

mindenki rettegett. Ez 1866-ban történt meg. Akkoriban végzetes volt a leg-

több ember számára. Hol volt még a röntgen és az antibiotikum? A gyógysze-

rész azt tanácsolta, hogy különböző teákkal gyógyítsa magát – emlékezett 

vissza az elbeszéltekre nagyim. Ükapám meséi alapján fennmaradt, hogy 

sikerült lázcsillapitással kikúrálnia magát, ám ebből kigyógyulva tüdőbajt 

kapott, amiből két év alatt meggyógyult. Mivel alacsony termetű, vékonydon-

gájú legény volt, és súlyos betegségen esett át, nem vitték el katonának. „Nem 

bírja el a borjút.” – vélték az atyafiak. A borjú nem volt más, mint a szőrére 

fordított borjúbőrtáska kb. 15 kg súlyig terjedő felszereléssel. Ezt hordozta a 

baka a hátán legalább négy évig. 

1867-ben, a kiegyezés évében, őt kubikos napszámosként képzeljük el. 

Dolgozott a Ferenc - csatorna hídjának töltésén. Rövid ideig dolgozott a sör-

gyárban, ami a mai piac közelében állt. 

A következő év tavaszán a többi legénnyel kiment a vásárra. Ott találko-

zott egy gyönyörű, fekete, karcsú derekú lánnyal. Vett is Ferenc egy szép 

mézeskalács szívet a leánykának. Az még tükör nélküli volt, abban az időben 

csak ilyent lehetett kapni. Mondhatni, szerelem első látásra. Ettől kezdve a 

szentmise után mindig megvárta Mercit, ahogy Emerenciát becézték. Talál-

koztak kenderfonásnál, dohányfűzésnél, kukoricafosztásnál. Ükapámnak 

egyik este piros csövű kukorica került a keze ügyébe. A piros szín azt jelen-

tette, hogy aki arra ráakad, számára aznap végetért a fosztás. Őt aznap haza se 

lehetett zavarni! Hamarosan házasságkötésre került sor. Szeretett Mercijével 

átköltözött az új Korbélits – házba. Ez még ma is áll az egykori József Attila, 

ma a Novak Pejčić utca 97. szám alatt. Az ifjú pár boldogan élt. A férj nap-

számba járt, lendületesen végezte az otthoni munkát. Tanyát is vettek a mai 

téglagyár közelében. A Telecskai - dombok alatt 140 m-es pince húzódott. 

Nyulakat tartottak benne, de nem volt becsukva az ajtó. Ha két – három nyúl 

kiment, visszajött öt nyúl, mert a vadnyulak csatlakoztak hozzájuk. A domb-

oldalakon szőlőültetvények voltak. A megtakarított pénz egy részét meg me-

gette az infláció. 1869-ben megszületett a kisfiúk, aki a keresztségben az 

András nevet kapta. Négy év múlva veszedelmes betegség uralkodott a tele-

pülésen és környékén – a kolera. Eddig is megpróbáltatásokon esett át a nép, 

de ez pánikot okozott. Villámgyorsan játszódtak le az események. Kezdetben 

testsúlycsökkentéssel járt a kór olyan mértékben, hogy 2-3 napon belül nem 



192 

lehetett a beteg személyét felismerni. Öregtata és Öregmama állandóan rette-

gésben éltek azon a nyáron. Mindenki bezárkódott, nem volt beteglátogatás, 

szomszédlátogatás. Úgy védekeztek, hogy ami gyanús volt, azt elégették. 

Minden mást füstöléssel kezeltek. Az élelmiszert, a ruhadarabokat, a szer-

számot néhány percig füst alatt, füstben tartották. Még a papirpénzt és a fém-

pénzt is megfüstölték elővigyázatosságból. Így éltek három hónapon keresz-

tül. Kenyerük persze volt, mert otthon sütötték. Augusztus 10-e táján Eme-

rencia mégis megkapta a betegséget, és a negyedik napon elragadta a halál. A 

kolera járvány ideje alatt naponta 10-12 ember halt meg. Öregtatáék már azt 

hitték, mivel augusztus elején szűnőben volt a járvány, hogy családjuk meg-

ússza a dolgot. Mégsem így történt. Emerencia után még hatan haltak meg 

Kúlán ettől a ragálytól. Nagy tragédia volt ez a családnak. Hátramaradt a férj 

a hároméves Andriskával. Emerencia 22 évesen került a temetőbe. A vissza-

emlékezések szerint Öregtata könnyei még 70 év múlva is kicsordultak, ha ezt 

a borzalmas eseményt felidézték. Voltak olyan családok, melyeket a járvány 

teljesen kiírtott. A bereteszelt kapuk, ajtók mögül bátortalanul jöttek elő az 

emberek. Csak akkor hallották meg, ki mindenki hunyt el a járványban. 

Ükapám egymaga nevelte a szomszédok segítségével a 3-4 éves kis poron-

tyot. Nagyon hiányzott az anyai gondviselés, az asszonykéz a házban. Talán 

két esztendőt sem várt, és újra házasságot kötött. A 24 éves Dudás Ilonát vette 

el feleségül 1875-ben. Öregmama három fiút szült: 1878-ban Ferencet, 1880-

ban Mátyást és 1887-ben Istvánt, aki az én dédapám lett. 

A gyerekek szabadidejükben a játék mellett libát őriztek. Később búzát vit-

tek cserélni a szélmalomba. A szárazmalomban a lovak csépelték ki a gabonát, 

úgy hogy körbejártak. Erre a munkára öreg, gyönge vagy vak ló is jó volt. A 

Korbélits család valamennyi tagja 1909-ben már nős. Gyorsan szaporodik, 

bővül a család. A második nemzedék száma eléri a 18-at. 1914-ben kiütött az I. 

világháború, a Nagy háború, ahogy akkor nevezték. Öregtata négy fia közül 

csak András (45 éves), a legidősebb maradt itthon. Nehéz idők jöttek újból. Az 

asszonyok művelték a földet Öregtata irányításával. Derekasan helytálltak min-

dannyian. Másodszülött fia, Ferenc, Dél-Szerbiában esett el, Mátyás meg 

Tarnopolban (Galíciában) tűnt el. István, a legfiatalabb visszajött a háborúból, 

az orosz fogságból szabadult. Felesége, Vígh Anna is terebélyes családból 

származott. Mint a mesében, ő volt a hetedik lány. Különben a hetedik gyerek-

nek külön szerepe volt a családban. Jégeső esetén neki kellett egy baltát az ud-

varba vágnia, hogy megszűnjön az ítéletidő. A fiatal párnak két gyermeke szü-

letett Anna és István, azután, hogy két testvérük előttük 2 illetve 4 évesen meg-

halt. Furcsamódon az elhunyt gyermek, István, nevét újra adták a következő 

fiúnak. Ez nem volt kirívó eset akkortájt. Anna 1924-ben született, abban az 

évben, amikor két kisgyermeket temettek. Mi mindent kellett a szülőknek  
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elviselniük! Anna, az én nagymamám lett, ki öt éve hunyt el. Vele ezen az ágon 

a Korbélits név kihalt, de ifj. Korbélits József, ifj. Korbélits Mihály, Korbélits 

Goran és Korbélits Huba rokonaim viszik majd tovább a családnevet. 

Nagymamám a Trianon utáni elcsatoláskor még kicsi volt. A II. világhá-

borús évekre, majd az 1990-es évek inflációjára, a későbbi bombázásra nem 

emlékezett szívesen. Az is lehet, hogy bennünket, unokákat nem akart elszo-

morítani. Rá is mondhatjuk, hogy éltető sodrásban élt. A határok változtak, 

míg ő lakóhelyét el sem hagyta. 

Nagyon sok anekdótát, adomát mesélt a nagyapja mindennapjairól. Öreg-

tata egyszerű ember volt. Fennmaradt róla, hogy a nyári és őszi napokon so-

kat üldögélt a verandán, a gangon, ahogy nálunk mondják, a rugós bőrülésen. 

Jeles napokon szekérülésnek használta azt. Az unokái tátott szájjal hallgatták 

meséit. Jól is tették, így maradt meg a családban sok-sok érdekes történet a 

régmúlt időkről. Öregtata nem volt éppen bőbeszédű, de a hallgatóság kedvé-

ért számtalan regét adott tovább. Volt egy szokása, hogy minden nap májustól 

szeptemberig ebéd után aludt egy órányit a szalmakazalnál egy réteg szalmán. 

Ez helyettesítette a meditációt. Valószínű, hogy a lassabb életvitel szintén a 

hosszú élet titka. Nagymamám és testvérei, unokatestvérei közt az alábbi 

mókás eset volt a legnépszerűbb. 

A történet úgy kb. 200 évvel ezelőtt zajlott, mikor a Duna-Tisza köze igen 

mocsaras, nádas, zsombékos térség volt. Csak a Telecskai - dombokon lehetett 

a rétet kaszálni és szőlőműveléssel foglalkozni. A család csónakkal szállította ki 

nádassal övezett szigetekre a féltucatnyi juhot, kecskét. A gyerekek csíkászás és 

vízimadarak tojásainak gyűjtése közben egy alkalommal nagy örömmel három 

kiskutyát vittek haza az ölükben. Szájról – szájra szállt a rege nemzedékeken át, 

hogy azok nem kiskutyák, hanem kis rétifarkas kölykök voltak. Nagy volt az 

ijedelem a felnőttek közt. Gyorsan befogták a lovakat a kocsiba, és égő fáklyák 

kiséretében visszavitték a kis állatokat anyjukhoz a nádasba. 

Öregtatáról fennmaradt még, hogy agg korában is szemüveg nélkül olva-

sott. De mást is csinált. Egy alkalommal azt figyelte, hogyan rakják cséplés 

után a kazlat. Nem tetszett neki, hát felmászott, és favillával megmutatta, 

hogyan kell helyesen csinálni. Ez 96-97 éves korában történt. Makkegészsé-

ges ember volt, annak ellenére, hogy gyermekorában betegeskedett. 

Nagyon nevetettő még, hogyan fogadta az iskolás unokák beszámolóit. 

Amikor nagyiék az iskolában a kézmosás fontosságáról tanultak, elmesélték 

neki, hogy a kézen baktériumok vannak. Ükapám arra a kérdésre, hogy ő 

miért nem mos kezet, azt válaszolta: „Hm, majd máskor”. Foglalkoztathatta a 

dolog, mert néhány nap múlva visszatért a témára ilyen formán: „Azt álmodtam 

az éccaka, hogy a kertek alól gyütt egy baktérium, de én kitoltam vele, elbúj-

tam az istállóban!” 
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Büszke vagyok, ha arra gondolok, hogy a népes rokonság közül Öregtata 

legidősebb fia billiárdból ezüstérmet nyert Párizsban az Európa bajnokságon. 

Tőrvívásban is jeleskedett egy fia – országos bajnok volt, míg a legfiatalabb 

futásban lett Európa bajnok, aki az én dédapám, István volt. 

Korbélits Anna nagyapám révén került be a Kanyó családba. Öt gyerme-

kük született: Anna, Károly, Sándor, Ilona és Géza, az édesapám 1964-ben. 

Anyukám topolyai származású, Mendrei Mónika a neve. Mi is nagycsalád 

vagyunk: József, Angéla, Attila, Sándor és jómagam, Anna. 

A Kanyó család története is érdekes. Őseik Erdélyből származtak. Észak – 

Magyarországról telepítettek több nemesi családot a XVIII. században a délvidé-

ki gyéren lakott területekre. A nemesek Zombortól keletre telepedtek le a mai 

Vajdaságban. A falu magyar neve Nemesmilitics. A letelepülők keveset értettek a 

földműveléshez, de később elsajátították minden csínját – bínját, és módos gaz-

dák lettek. Nemes Kanyó György 203 évvel ezelőtt vette el Dudás Katalint. Tíz 

gyermekük született. Néha kicsit eljátszom azzal a gondolattal, milyen is lehetett 

nemesnek lenni. A Kanyó nemzetség címere a zombori Megyeháza csarnokának 

mennyezetén található. Augusztusban kerül sor egy nagyméretű rendezvényre. A 

Kanyó leszármazottak találkoznak egymással az egész Kárpát - medencéből.  

Szeretném ezeket a történeteket én is továbbmesélni. Nagymamám szavai-

ból sosem vettem azt ki, hogy elégedetlen lenne sorsával. Inkább okulásun-

kért mesélte szebbnél szebb történeteit. 

A képes összeállított album nagy becsben van nálunk. Sokszor fellapoz-

zuk, ilyenkor kérdések sorozata hangzik el. Újra felfedezzük a rokoni szálakat 

a képen látható családtagokkal. Hisszük azt, hogy a hagyományok őrzésével 

tovább éltetjük családunkat. Rítusok, szimbólumok történetek sora. A csalá-

dok történetéből lesz a történelem.  

Munkámban egy századöltőt megért dolgos gazda életét mutattam be uno-

kája szemszögéből. Tanulságul szolgálhat a mai fiataloknak, mennyire küz-

delmes volt elődeink élete. Továbbápolom az emlékeket róluk, hiszen hajda-

nában minden felmenőt hetedíziglen illett ismerni. Kincsesláda ez, melyben e 

históriákat őrizzük. A zárat a szellemi értékeinkhez a nyelv nyitja meg. Mesét 

mondtam, valóságot... 

Egy idézettel zárom dolgozatomat: 

„A nyelv írja a szöveget, - a beszéd szövi a szellemet.”  

(Kántor Zoltán) 

 

Forrás:  Szóbeli közlések – Kanyó Anna, Kanyó Géza. 

A Korbélits család emlékkönyve 

Kanyó Anna 
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Marosdécsétől Ludastelepig 

(Az Életmese 2017. évi kötetében kezdődött írás idei kötetébe bekerült folytatása) 

 

Amikor eljött az ideje, kiállt az igazgató a sereg elé, úgy hívták, hogy Izmael 

László,- a négy év alatt megmaradt ebben a beosztásban, a vége fele sokaknak 

gyanús volt ez a hosszú életű uralkodás-, és elmondta a mondókáját. A beszéd 

lényege az volt, hogy tanuljunk, legyünk jók, fogadjunk szót a tanároknak, s 

becsüljük meg a párt nyújtotta lehetőséget, hogy ilyen jól felszerelt és híres 

iskolában tanulhatunk. Talán ez volt az első és utolsó alkalom, amikor végig 

ottmaradtam az ilyen rendezvényeken. Talán türelmetlen természetem miatt, 

talán mert éreztem a kényszert az ottlétben, ha alkalmam volt, akkor leléptem 

az ehhez hasonló gyülevényekről s inkább sétáltam egyet a szabadban, mint 

hogy hallgassam a tartalom nélküli mondókákat. Az évnyitó végén az osztály-

társak csoportja elé jött az osztályfőnök, bemutatkozott, hogy ő Pálfy Árpád, 

fizika szakos tanár, s akár tetszik, akár nem, együtt kell sok órát eltöltenünk 

az 1965-1966-os tanévben, s most kövessük, mert megmutatja az osztályun-

kat. Szóval minden olyan izgalmas volt, hogy ki se tátottam a számat, csak 

eltátottam, a sok újdonság láttán. Ezzel elkezdődött négy líceumi év, ami 

kitörölhetetlen nyomokat hagyott életemen, s most jó 39 év után állítom, hogy 

ez az idő olyan volt, mint az alap a ház építésénél, gondosan és tartósan rak-

ták le az alapot tanáraink, amiért örök hálával tartozom nekik. 

Elkezdődött a tanítás, de két hét múlva sajnos elkezdődött a kihallgatás is. 

Soha nem felejthetem el, mert fordulópont volt az életemben, hogy az első je-

gyem 3-as volt, amit egy kémia rögtönzésre kaptam Ercsei Gyula tanáromtól. 

Ez úgy ért, mint a villámcsapás! Arra gondoltam, hogy elbujdosok valahova, 

távol a szüleimtől, távol az ismerősöktől, hiszen ott a távolban is meg lehet élni, 

elvégre nem mindenki végez líceumot ebben az országban, és azért vígan meg-

él. De mielőtt erre az ismeretlen útra térnék, előbb kinyírom a tanár bácsit, hogy 

soha többé ne okozzon ilyen mély fájdalmat a diákoknak,- határoztam el mele-

gében. A búsulás is olyan, mint a kilyukasztott labda, idővel összezsugorodik. 

Otthon beszámoltam a történtekről, muszáj volt, mert Édes azonnal észrevette, 

hogy valami nincs rendben, akkor még nem tudtam színészkedni, később né-

hányszor sikerült elfedeznem az érzelmeimet, vagy édesanyám tette magát, 

hogy nem látja a szemembe a gerendát, erre már nem tudok választ adni. Egy 

kiadós szidással megúsztam, de meg kellett ígérjem, hogy többé ilyen nem lesz. 

Oh, de még hányszor volt ilyen, csak később nem szomorítottam vele szülei-

met, egyedül hordoztam a keresztemet. A sors iróniája, hogy két év múlva, 

mint barátok beszélgettünk a galambokról Ercsei tanárral, mert ő galambász 

volt a javából, és az utolsó két évben soha sem feleltem kémiából, de mindig 



196 

tízessel zárt le az év végén. Akkor örvendtem ennek az előjognak, de később 

sokszor bosszankodtam, hogy nem tudok szinte semmit kémiából, pedig egy-

szer-kétszer jól fogott volna az életben némi kémia ismeret. Életünkben sokszor 

előfordul, hogy egy előjog, a protekció, adott pillanatban örömöt szerez, dicse-

kedünk is vele, de később megbosszulhatja magát, és ellenünk fordulhat, vagy 

bánatot okoz. De egy olyan országban élünk, ahol a protekció már gyermek-

korban egy felmagasztalt, ajánlott csemege, ami után sokan óhajtoznak. S le-

gyünk őszinték, amikor minket helyeznek előnybe, akkor kevesen utasítjuk 

vissza, éppen azért, mert beleivódott a gondolkodásunkba, hogy a protekció 

nem elitélendő, hanem élvezendő. A kommunista rendszerben szinte minden 

ügyintézés a protekción alapult. S a protekciót lehetett örökölni, ha olyan csa-

ládba születtél, mondjuk vezető beosztású volt az apád, vagy a nagybácsi ült 

magasan a társadalom székében, vagy ki lehetett érdemelni, a kitartó, odaadó 

munkával, ez volt a kevesebbje, vagy le lehetett fizetni, ami a leggyakoribb 

megoldási mód volt abban a társadalomban. Szegény anyám is az utóbbit al-

kalmazta igen sok esetben, de soha sem a maga érdekébe, hanem minden eset-

ben a gyermekeiért. Később én sem vetettem meg ezt az „ügyintézést”, ha jobb 

nem volt, vagy becsületes úton nem lehetett az ügyeket intézni, akkor Édes 

módszeréhez folyamodtam, s mondhatom, csak kétszer nem sikerült eredményt 

elérnem! De,erről majd később. Kilencedikben örököltem a felvinci padtársa-

mat, Zalányi Zoltán barátom személyében, akivel, kisebb megszakításokkal, 8 

évet ültem ugyanabban a padban. Nem tudom, neki volt-e ebből haszna, nem is 

fogom ezt soha megtudni, de nekem számtalan előnyöm származott ebből, mert 

Zoltán egy kitűnő tanuló volt, s ugyanakkor önzetlen is, soha nem mondta azt, 

hogy nem segít, pedig egyszer-kétszer láttam rajta, hogy jobb dolga is volna, 

mint engem okosítani. Érettségi után Zoltán elvégezte a számítástechnikai 

egyetemet, ha jól tudom, akkor Váradon élt és dolgozott néhány évet, majd 

lelépett az országból s Ausztráliában telepedett le. Mostanában beszélgetünk a 

Scypeon, s elmesélünk egyet-mást az életünkről, családunkról, munkánkról, 

eredményeinkről. Biztosan tudom, hogy jó körülmények között él, hogy meg-

becsülik a tudását, hogy megszokta az Ausztráliai életformát, de… A hangjá-

ban, szavai mögött ott lappang a honvágy gyötrő, sokszor fájó érzése, amiről 

valószínű, hogy nem szeret beszélni, de amitől egyetlen igazi erdélyi magyar 

sem tud szabadulni. De a honvágy nem betegség, tehát nem is kell kezelni, 

magától meggyógyul, vagy magunkkal visszük a sírba, ami mindent megold 

majd. A „Bethlen Gáborban” rend és fegyelem uralkodott. Én nem voltam bent-

lakó, mert Décse alig tíz kilométerre van Enyedtől és a buszjárat aránylag pon-

tos volt a két helység között. De a bentlakó osztálytársaimtól hallottam,  

szinte minden nap, hogy a bentlakásban is rend és fegyelem uralkodott. Az 

órákat rendesen megtartották a tanárok, sőt volt olyan tanár, aki a becsengetés 
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pillanatában már ült is a katedra mögé. Az ilyesmi minket bosszantott, de nem 

tehettünk ellene semmit. A pontosság dolgát azért hangsúlyozóm, mert jóval 

később én is tanítottam egy iskolában, ahol félórás késéssel mentek az órára a 

tanárok, amit a nebulók szerettek, de a szülők nem díjazták ezt a magatartást. 

Már említettem, hogy az első osztályfőnökünk Pálfy Gyula, fizika tanár volt, s 

maradt kilenc és tízedik osztályban. Az osztályfőnöki feladatok közé tartozott a 

diákok körében folytatott közvélemény kutatás, hogy ki mi szeretne lenni a 

líceum végzése után. Névsor szerint álltunk fel és mondtuk el, hogy hol szeret-

nénk továbbtanulni. Egyik tanár, a másik mérnök, a harmadik kutató, stb. de 

senki sem akart munkás vagy kollektivista lenni, érdekes. Amikor rám került a 

sor, mondtam, hogy én lelkipásztor szeretnék lenni, tehát a Teológiára felvéte-

liznék. Na, ez égből villámcsapás volt szegény tanárnak, mert erre nem gondolt, 

de a nagy baj az volt, hogy a jelentésében be kellett írja, hogy van egy eszelős 

diák, aki ezt a retrográd mesterséget választaná, tehát a materialista nevelést én 

sarokba dobva, elrontottam a tanár statisztikáját. Kivörösödött és azt mondta,- 

talán a történelem egyik legnagyobb butaságát ejtette ki a száján-, hogy tizene-

gyedikben a táblán bebizonyítja, hogy nincs Isten. Nocsak, Einsteinkám, meg-

feledkezett az ígéretéről, de én egy találkozó alkalmával kértem, hogy utólag 

ejtse meg ezt a bizonyítást, mert ha sikeres, akkor Nobel díjat fog érte kapni. 

Megsértődött, de én is meg, amikor a táblán játszott az Istennel! Még emlék-

szem egy osztályfőnöki órára, ahol szintén fekete pontot szereztem. Az volt az 

oszi kérdése, hogy ki jár vasárnaponként templomba? Én tudtam, hogy az osz-

tály 70 százaléka eljárogat a templomba, hiszen ezt és ehhez hasonlókat, meg-

beszéltünk egymás között. De mit látnak szemeim, csak Horváth Anci és én 

ismertük be a nagy bűnt, hogy igenis járunk templomba. Ennek a beismerő 

vallomásnak nem lett semmi következménye, valószínű az oszi a jelentéséből 

minket, eltévelyedetteket kifelejtett, mert mi „beszpurkáltuk” / bemocskoltuk / 

volna a jelentését. Én olyan családban nőttem fel, ahol a templomban járás 

rendszeres volt, ahol minden étkezés előtt elmondták az imát, utána pedig a 

hálát, ahol ritkán hallottam káromkodást, - néha Gyula tatám nem igazán di-

csérte a szentekkel, de ez nem volt nála gyakori- s ahol soha sem volt szégyen, 

hogy hívő reformátusok vagyunk. Én a keresztyén mivoltomról soha sem 

mondtam le, pedig jó pontnak jegyezték volna fel a dossziémban. Ilyen irányú 

megnyilvánulásom még egy volt, de ennek már volt következménye, mert ki-

dobott a tanár az óráról. Egy Zilahi nevű, amúgy a bort igen kedvelő tanár, 

tanította a filozófiát. Balcescuról szövegelt s megjegyezte, hogy materialista 

gondolkodó volt. Erre én hangosan azt mondtam, hogy én ezt kötve hiszem, és 

már repültem is. De később, az volt a benyomásom, hogy Zilahi tanár úr inkább 

tisztel a bekiáltásom miatt, mint haragudott. Két párhuzamos kilencedik osztály 

volt az én időmben, hol vagyunk ma ettől, amikor egy osztályra való is alig jön 
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össze. Ha jól emlékszem 39-en voltunk egy osztályban és tízedikig mindent 

egyformán tanultunk, tízedik után választani kellett a humán, vagy reálirányza-

tú osztály között. Én a reált választottam, pedig nem voltam egy született ma-

tematikus, inkább az irodalmat kedveltem. Mi vitt rá mégis, hogy a reált válasz-

szam? A reálosztályoknak mindig jobb híre volt, komolyabban folyt a felkészü-

lés és komolyabb volt a társaság is. Pedig a matematikával már hadilábon áll-

tam. A matematikatanárunkról szeretnék itt megemlékezni, aki azóta az örök-

kévalóságban oktatja az oktalanokat matematikára. Demény Zoltánnak hívták. 

Alacsony, kissé hajlott hátú, furcsa járású és orrhangon beszélő férfi volt Dömi 

bácsi, ahogy kedveskedve nevezték a diákok. A negyvenes években már 

Enyeden tanár, amit onnan tudok, hogy egy régi történetben magát, mint tanár 

szerepeltetett. Teszek egy kitérőt, mert fontosnak tartom a történetet, s semmi 

kétségem nincs afelől, hogy Dömi bácsi igazat mondott. Volt az osztályunkban 

egy Herman István nevű gyerek, a nagysármási református lelkész fia. Volt 

neki sütnivalója, de tanulni, főleg matematikát, nem szeretett. Később belőle is 

lelkész lett! Kihívja Dömi bácsi a táblához s István elkezd halandzsázni, mert a 

feladathoz hozzá sem szagolt. Na, erre felment a tanár cukra, helyére zavarta 

Istvánt, de lábon állva meg kellett hallgassa a következő történetet. –„ Édes-

apád/ Herman János id. / abban az időben érettségizett, amikor 100 magyar 

diákból alig tíznek sikerült a román vizsgája. Mert a dél erdélyi magyarokat 

úgy vágták a román nyelv és irodalomból, mint Szalai a szappant. Enyeden 

1943-ban a vizsgáztató bizottság elnöke a nagy Tudor Vianu, bukaresti iroda-

lomkritikus, s nyelvész professzor volt, akitől úgy féltek a diákok, mint az ör-

dögtől. Édesapád egy órán át vizsgázott, felelt a kérdésekre, s akármennyit 

forgatta a bukaresti, mindenre tudott válaszolni. Tudor Vianu nyilvánosan elis-

merte, hogy hosszú tanári tevékenysége alatt, nem találkozott Hermanhoz ha-

sonló értelmes diákkal. De az az érzésem, - mondja Dömi bácsi-hogy az alma 

néha messze elgurul a fájától.” 

Katona Sándor 

 

 

 

A fa roller  

 

Családom egy újabb élettörténetet szeretném elmesélni nektek. Ez az eset a 

nagypapámmal történt meg Komlón, nagyon régen, több mint ötven éve már. 

Ahogy papámtól hallottam, akkoriban, a hatvanas évek elején nem voltak 

sem plázák, sem multik, a hőn áhított termékeket nem lehetett csak úgy meg-

vásárolni egyik napról a másikra, jobban mondva egyik óráról a másikra, 

hiszen ma már pár kattintással megvehetünk bármit a neten. 
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Nem, bizony! Akkor még jó ideig lehetett álmodozni, hosszú hónapokig 

tervezgetni, hogy mi is lesz, ha végül a miénk lesz, gondolatban sokáig láttuk a 

jövőbeni élményeinket, és nem utolsó sorban össze is kellett spórolni az árát. 

Így volt nagypapám is. Vágyott egy rollerre. Alsós volt, pontosan már nem 

emlékszik Ő sem, hogy hányadikos, amikor egy tavasszal kitalálta, hogy Ő is 

szeretne egy rollert.  

A lakótelepen volt már egy fiúnak, de az a fiú ritkán járt le a térre, mert a 

szülei zeneművészt akartak faragni belőle, ezért nagyon sok időt kellett gya-

korlással töltenie a zongora mellett.  

Pedig milyen gyönyörű volt a fiú rollere! Lakkozott, csiszolt faváz, tömör 

gumikerekek, a kormányán filcből fogantyúvédő, és ha ráállt, csak gurult, 

hangtalanul. A papámnak egyszer megengedte, hogy ráléphetett, hajtotta pár 

métert, de a fiú azt bizony már nem engedte, hogy a dombról leguruljon.  

Pedig az lenne az igazi! A domb tetejéről legurulni, a roller magától su-

hanna, ezt gondolta papám. Tudta, hogy ha egyszer neki lesz rollere, bizony 

ki fogja próbálni, le fog gurulni a domb tetejéről. Ez a gondolat foglalkoztat-

ta, ezért áhította annyira. 

Rágta a szülei fülét, hetente, naponta emlegette nekik, hogy rollert kér. 

Aztán az egyik kora nyári péntek délután az apukája, amikor a munkából 

hazaért, egy papírba csomagolt valamit cipelt be a lakásba. Tudta, hogy az az 

övé! Kibontotta, lefejtette róla a papírt, és igen, a roller volt az! Gyönyörű 

volt! Érezte a fa illatát, simogatta, fülig ért a szája, és legalább tízszer megkö-

szönte. Milyen csodás érzés volt! Végre! 

Másnap délelőtt Ő volt az első, aki a ház mögé ért, de túl sokáig nem kel-

lett várnia, és jöttek a többiek is. Minden barátja csodálta a rollert, ő pedig 

büszkén állt mellette. Először a téren és a járdán hajtotta, majd amikor úgy 

érezte, hogy már gyakorlott, elindult felfelé a dombon. A szíve a torkában 

dobogott, annyira izgult. Itt az idő! Most leszáguld fentről, bizony le! 

Egyszer csak megindult. A többiek lentről lélegzet visszafojtva figyelték. 

Azt mondta a nagypapám, hogy olyan csodálatos élmény volt, szinte, mint a 

hullámvasút, csak siklott a levegőben.  

Aztán egyszer csak nagyon begyorsult, annyira, hogy már szinte nem tudta 

irányítani a rollert, a többiek is érzékelték ezt, lentről kiabáltak, hogy fékezz, 

Tibi, fékezz!  

De már késő volt, a roller megállíthatatlanul száguldott, végig a dombol-

dalon, és végül a domb alján a rózsabokor állította meg. Mindenki futott, 

nagyon megijedtek. Oda rohantak, és látták, hogy a papám a bokorból kászá-

lódik kifelé, a sebei véresek. Ennek ellenére Ő felpattant, és az volt az első 

dolga, hogy a rollerét kihalászta a bokorból.  
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Illetve a volt rollerét. Mert széttört. Először el se hitte. Ennyi volt?! Hogy 

történhetett ez, hisz ez volt az első nap, amikor használta. De nem volt mit 

tenni, az új fa roller bizony kettétört. Szomorúan a hóna alá csapta és elindult 

vele hazafelé.  

A szülei alaposan leszidták, de nem ez volt a legrosszabb. Nem is a sajgó 

sebek, amik csak hetek alatt gyógyultak meg. A legjobban az fájt a nagypa-

pámnak, hogy soha többet nem kapott másik rollert. Soha többet.  

Kauder Aida 

 

 

 

Nagymamám élete 

 

Nagymamám 84. születésnapjára készítettem ezt az írást, mely hangfelvétel 

alapján készült, néhol megőrizve a kiejtést. Dédszüleim meséi, nagymamám 

emlékei és életének történetén keresztül fogadják sok szeretettel annak a régi, 

babonákkal, félelemmel teli, múlt század eleji világnak pár szeletét: 

 

Rankl Mariska vagyok, 1934-ben születtem Csőszpusztán. Milyen volt az 

életem? Volt abba jó, is rossz is bőven.  

Anyukám cseléd volt az Alsóperei  

Nádasdy kastélyban, apukám pedig  

a Felsőperei gazdaságban dolgozott 

mielőtt összeházasodtak, és elköltöztek 

Csőszpusztára. Ott kaptak a gazdaságtól 

egy szoba-konyhás cselédlakást, ahol 

születtünk, és gyerekeskedtünk mind a 

hat testvéremmel.  

Apukám, akit papának is hítunk,  

sokat mesélt gyerekkorunkba, s mi tátott 

szájjal félve hallgattuk - és persze min-

den szavát elhittük. Volt, amit én is 

láttam, vagy látni véltem, így szent 

meggyőződésemmé vált a hiedelem:  

Boszorkányok pedig vannak. 

Apukám tudta, hisz mikor még legén vót, a faluban minden éjjel futkosott 

egy gyönyörű fekete ló, aki a boszorkány volt, és minden éjjel megnyomko-

dott álmában egy embert, aki nem tudott felébrenni, csak nyöszörgött, meg 

jajgatott álmában. Egyszer aztán összefogtak az emberek, mert tudták, ha egy 

kantárt bal kézzel, fordítva a lóra sikerül dobni, akkor az nem tud elfutni.  

Szüleim 
Kerner Anna 1905-1991 
Rankl Pál 1897-1971 
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Így is lett. A lovat befogták, megpatkolták, de elszabadult és elfutott. Reggel 

mikor a suszter hazaért, látta ám, hogy a felesége még ágyban van, nyakig 

betakarózva, és nagyon rí. A kezén, és a lábán ott voltak a patkók, így tudó-

dott ki, a szégyen, hogy ő volt a boszorkány… 

Egyszer meg csináltak a legények Luca széket. A papa is. 13 napig ké-

szült, minden nap faragott rajt valamit, mert karácsony szent napján kellett 

elkészülnie. Akkor este fogta a Luca széket, egy zacskó mákot, úgy ment az 

éjféli misére. Mielőtt a pap befejezte volna a szent beszédet, a papa felállt a 

székre, körülnézett, és meglátta, hogy a boszorkányok háttal ültek az oltárnak. 

De azok is észrevették ám! Szegény nagyon megijedt, rohant hazáig, de a 

boszorkányok nem tudták utolérni, mert az elszórt mákot mind egy szemig 

össze kellett szedniük. Épp hazaért, bezárta az ajtót mikor odaértek. Rángat-

ták a kilincset, meg zörgették az ablakot. Fenyegették, hogy nehogy el merje 

mondani senkinek, mit látott, mert széjjeltépik… 

A boszorkányok meg tudták az újszülöttet is rontani, amíg nem volt meg-

keresztelve, ezért a falubeli legények szoktak a kisbabákra vigyázni. A papa 

is elvót egyszer. Hát amind ott űtek a kiságy mellett, nagy robajjal kivágódott 

a szobaablak. Hamar kézbe vették a gyereket, és takaróval, meg a testükkel, 

eltakarták. Surrogás, meg csoszogás hallatszott, mintha mezétláb járkált vóna 

valami a szobába. Nem láttak semmit, mert a gyertyák elaludtak. Nagy sikí-

tás, meg röhögés vót, aztán becsapódott az ablak, talán ki is tört. A boszorká-

nyok nem tudták megrontani a babát, mert ők megvédték azzal, hogy ott vol-

tak. De vót olyan kicsi is, akit úgy rontottak meg, hogy lófarok nőtt a 

fenekire. Arra már nem emlékszem, hogy vették le, valószínű leoperálták, 

mer vót a faluba egy lány, akit félseggű Katinak csúfoltak, és az a szóbeszéd 

járta róla, hogy kiskorába megrontották… 

Mikor apukámék fiatal házasok voltak, Csőszön laktak a cselédlakásban. 

Hát ottan egy éjjel arra ébredtek, hogy a kutyák nagyon vonyítanak az udva-

ron, és a konyhában éktelen nagy lárma van. Mintha valaki mindent összetört 

vóna, a poharak, lábosok csörömpűtek, ők meg el nem tudták képzelni mi 

lehet az. Nagyon megijedtek, de a papa fogta a fejszét, ho’ most kimegy, és 

agyon üti aki ott van. Amikor kinyitotta a szobaajtót, akkor a bejárati ajtó 

nagy durranással becsapódott, a boszorkányok meg röhögve sikongattak az 

udvaron. Sehol senkit nem láttak, és odabe is minden a helyén vót, semmi 

nem törött össze, csak a kutyák ugattak virradatig… 

Én is láttam egyszer… Nem tudom hány éves lehettem, olyan 5-6 forma, 

mikor apukámmal a kert végébe vótunk, ő talán kapált, én meg ott játszottam. 

Egyszer csak megláttam egy aranyszínű kis tyúkot a csibéivel. Nem tudom, 

talán 10 vót, - egy csapat - ahogy a gyaloguton gyüttek. Szóltam apukámnak, 

hogy mi az, de gyorsan behúzott a ribizlibokor mögé, és szót, hogy - csönd 



202 

legyen - megmutatta, hogy csitt.  Ott sétáltak el előttünk, de én még mindig 

emlékszem rá, olyan gyönyörűek voltak. Nagyon megijedtem, úgy féltem, 

mint a rosseb. Rítam mind a fene, mikor apukám mondta, hogy ez volt a bo-

szorkány, és nem szabad ilyenkor beszélni, mert akkor nekem ugrik, és kika-

parja a szemem… 

Amikor kinőtt rajtunk valami szőcsing, vagy csomó, vadhus vagy ilyesmi, 

akkor azt el szoktuk keríteni, vagy lószőrrel elkötni. Nekem is vót a térdem 

hátulján egy barna borsónyi kinövés, azt anyukám egyszer elkeritette. Kimen-

tünk teliholdkor a sarokra, ahun az utak elágaznak, és anyukám egy apró-

pénzzel, bal kézzel, háromszor körbekerítette. Közben megkérte, hogy vigye 

el rólam ezt a bajt, mert elcsúfítja a testemet. Ezután megköpködte a pénzt 

háromszor, és a háta mögé hajította. Nem vót szabad megnézni hova esett, és 

soha semmit nem szabadott felvenni, mert nem tudhattuk ki mit dobott el 

vele. Pár nap múlva elmúlott rólam, úgy hogy észre se vettem mikor esett le. 

Aztán jóval később egy asszony rá akart venni, hogy vegyek fel egy 10 forin-

tost az útszélről, de én tudtam, hogy azon átok van, mert a Náni néném 

keritette le a szőcsingjét a homlokáról. Kislány vótam, de nem vettem fő neki, 

hiába kért. Hú de mérges vót. Persze, hogy rám száljon az átok, pedig a 10 

forint nagy pénz volt ám akkor még… 

6-8 éves lehettem, mikor egyszer az öcsémmel ültünk a házunk előtti lép-

csőn, mikor odajött hozzánk Panni néni. Nagyon öreg volt, a legtöbb gyerek 

félt tőle, de mi szerettük a meséit hallgatni. Miközben mesélt, meglátta, hogy 

az öcsém lába feje tele van szemölcsökkel. Kis ideig nézte, hallgatott, aztán 

így szólt: Menjél kisfiam, fogjál egy kisbékát, ilyenkor nyári zápor után úgyis 

annyi van, mint a mák. Nem tudtuk mire vélni a dolgot, kicsit aggódtunk, 

hogy meg akarja enni, de nem ez történt. Visszaültetett bennünket a lépcsőre, 

majd jobb kézzel megfogta öcsém lábafejit, ballal, pedig a kisbéka hasával 

háromszor körbekerítette a szemölcsöket. Közben motyogott valamit arról, 

hogy az öcsém hivatalos egy lakodalomba, és kérte a kisbékát, hogy ezt a 

csúfságot vigye el a testéről, mert így nem tud elmenni. Ezután ránk szólt, 

hogy nem szabad utánanézni hova esik, és a békát a háta mögé hajította… Pár 

nap múlva már nem voltak meg a szemölcsök… 

Ma már azt mondják ilyen történetekre, hogy kitaláció. Lehet, hogy igazuk 

van, de akkor igaznak tűnt minden. Sokat féltünk, mégis jó gyerekkorunk volt. 

Apukám sokszor elvitt gombászni, vadcseresznyézni, vadkörtézni, mert 

nem vót más gyümölcs, csak amit az erdőbe szedtünk, olyankor kétkerekű 

kordén hordtunk haza makkot az állatoknak. Anyukám egy héten egyszer 

szokott kenyeret dagasztani, mikor fűtötték a kemencét. A házunktól nem 

messze volt egy kis kemenceház, két búbos kemencével, s abban sütötte  

egyszerre a kenyerét az összes asszony. Még megvan az út mellett, de már 
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beomlott a teteje, éppen úgy, mint a tejcsarnoké, ahová tejért jártunk. A tó 

sincs már meg, ami a kereszt mellett volt, aminek a vize sose apadt el. Ott 

szoktunk a partján a nagy fák alatt fotbalozni, babázni, játszani. Mindig be-

kentük magunkat sárral, olyanok voltunk, mint a disznók. Előfordult, hogy az 

állatok ott ittak, mink meg közöttük fürödtünk. És persze mezétláb jártunk. A 

Vadász Bözsi volt a barátnőm, azok kétszobás lakásban laktak. Az apja pat-

kolókovács volt, aki úrnak tartotta magát a szegények között, mert nem az 

istállóba dolgozott, mint apukám. Sokszor elmentem hozzájuk játszani, és 

nem engedett be, mert én szegény leány voltam. Pedig egy házban laktunk, 

csak ők a végén, mi meg az elején. Az én apám díszes hintóval hordta az ura-

kat meg a papokat Perébe, meg Nánára, mégse hordta fönn az orrát, hogy ő a 

parádés kocsis… 

A Pali bátyám, három évvel volt idősebb, mint én, de ő alacsony volt, én 

meg nőttem, mint a bolond gomba. Amikor birkóztunk én mindig benyom-

kodtam az ágy alá. Velem mindig incselkedett, nagy kópé volt, de ügyesen 

tudott muzsikálni már kiskorába is, amikor még alig bírta el a harmonikát. 

Lopva tanút, mindig az ágy alatt gyakorolt, mert a papa nem adta neki oda. 

Esténként apukám mindig kiűt a házvégibe muzsikálni, meg énekelni, mink 

meg rögtön táncútunk, míg ilyen kislányok vótunk. Bennünket nem köllött 

erre tanítani. Mink mások vagyunk. Ez a mulatós sváb vér mindegyőnkben 

benne van. Én is tudtam harmonikázni, csak kis gombossal szoktam. Azzal 

azért volt nehezebb játszani, mert a nótákat ki köllött lökönni, nem úgy, mint 

a másikon. Ott húzni, és billentyűzni kell. Még most is megvan valahol pár 

síp, mert mi szoktuk megjavítani, ha eltört valamelyik. Egy füzetbe föl is 

vótak azok a régi nóták írva, amiket tudtam. Lehetett 40-50 is. Cimbalmozni 

is tudtam, de nem volt mivel, ezért el szoktunk menni gyalog az erdőn 

körösztül Nánára, apukám testvéréhez gyakorolni. Apukám harmonikázott, a 

testvére citerált, én meg alig értem föl azt a nagy cimbalmot, mégis úgy ütöt-

tem, öröm volt hallgatni. Később vettünk egy dobot, cintányérral, amit na-

gyon megszerettem. Úgy tudtam dobúni, mind a rosseb.  

Csőszpusztán nem volt ivóvíz, csak az erdőbe két kút, onnéd hordták a vi-

zet lajtos kocsival. A kocsisoknak mindig kellett egy segítség, ha mentek 

vízért, én is sokszor elkísértem apukámat. Rendes épített kutak voltak, kirak-

va kőből, nagyon mélyek, és deszka volt a tetejükön. Kanalas kútnak híták, 

mert egy nagy kereket köllött tekerni, amin kis vályúk vótak, mint a három 

decis poharak fektetve. Azokon jött fel a víz, ami egy olyan ereszcsatorna 

félébe öntve egyből a hordóba folyt, a másik oldalon meg üresen mentek le a 

kis bödönök. Nehezen lehetett tekerni, az apukám dóga vót, én meg igazítot-

tam a csövet, hova folyjon. Szép volt, és érdekes. Féltem tőle, mégis szeret-

tem oda járni… 
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De jó is volt akkor, pedig szegények voltunk, mégis vidámak, és boldo-

gok, egészen a háborúig. 

Kisprumik Anita 

 

 

 

A hős üknagypapám 

 

Ezt a történetet a nagypapámtól hallottam, mikor ellátogattunk a debreceni 

hősi temetőbe. A papának fontos volt, hogy megmutassa testvéremnek és 

nekem ezt a helyet. Kiderült, hogy Ő szinte minden évben eljön ide Veszp-

rémből, és anyukámat nagybátyámmal együtt többször elhozta ide már gyer-

mekkorukban is. S vajon miért? Elmesélem. 

A Bakony közepén, egy kis faluban, Dudaron lakott Simon János a felesé-

gével, Kovács Ilonával és gyermekével, Simon Jánoskával. Fia pár hónapos 

volt, mikor egy nap megjött a hír, hogy el kell mennie katonának. Ez éppen 

1914-ben, az I. világháború kezdetén történt. Elbúcsúzott családjától, és szo-

morúan, de büszkén indult a csatába, hogy védje hazáját. Ez a küzdelem ke-

rek négy évig tartott. Ez idő alatt kétszer érte az a szerencse, hogy hazaláto-

gathatott szeretteihez. A háború végén, 1918-ban hideg, ködös időben hazafe-

lé tartott Erdélyből, amikor a románok elvették tőle meleg kabátját és csizmá-

ját. Így kellett útját folytatnia. Mikor Debrecenbe ért, sajnos kórházba került. 

Ott kiderült, hogy hastífusza van, és legyengült szervezete ezt már nem bírta. 

Végigharcolta a világháborút, de a betegséget nem győzte le. Nagyon fiata-

lon, 29 éves korában meghalt. Feleségét még tudták értesíteni férje elveszté-

séről, aki öccsével együtt el is indult Debrecen felé. De Budapestnél vissza 

kellett fordulniuk, nem engedték őket tovább, mert akkor még zűrzavaros 

idők voltak. Viszont évekkel később fia felkereste a sírját. A feljegyzésekből 

tudta meg, hogy édesapját pontosan mikor temették el, református szertartás 

volt, és kik vettek részt rajta. A pap, az énekes kórus tagjai és néhány kórházi 

ápoló búcsúztatták el. Megnyugodott, hiszen édesapjának becsületesen meg-

adták a végtisztességet.  

Fia elmesélte történetét az ő fiának, az én nagypapámnak, ő pedig gyer-

mekeinek és unokáinak. Simon János az én üknagypapám volt, és már értem, 

hogy a papa miért vitt el minket a debreceni hősi temetőbe. Mikor arra járunk, 

menjünk be, s helyezzünk a sírjára egy szál virágot, emlékezzünk rá, hogy 

még sokáig éljen! 

Kiss Anna 
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Nagyszülői példamutatás generáción át 

 

A DMK, Főnix Irodalmi Kör-rel egy alkalommal a CSALÁD fogalmát ele-

meztük. Említésre került, hogy a témában irodalmi Életmese –pályázat van 

meghirdetve 2018 évre, családi történetek megírására.  

 

A család évezredek óta társadalom alapegysége, önkéntes és leszármazási 

közösség, amely a társadalom újratermelődését szolgálja, és nélkülözhetetlen 

funkciói vannak. Ezek a funkciók és a család szerkezete is a történelem során 

változnak. 

A nyugdíjas korosztály egy részének még megadatott, hogy a Millennium 

előtti és az I. és II. Világháborút megélt felmenőivel beszélgethessen, hogyan 

élték meg a családban az életidejük alatti történelmi és sorsfordító eseménye-

ket, mit jelentett számukra a család. Fontos a visszatekintés, mert a körülmé-

nyekkel a család intézménye is jelentősen megváltozott.  

A házasság és a családalapítás természetesen elvárt és törvények és szent-

ségek által irányított életforma és intézmény volt, amely a megélhetéshez is 

szükséges dolog volt, a tulajdon működtetését és megtartását és az önellátó 

gazdálkodáshoz szükséges munkaerőt is biztosította. Azon leszármazottak-

nak, akiknek jutott terület a családi birtokból, saját iparkodásukon kívül a 

házasságkötés adhatott tulajdon növelésre, szerzésre esélyt. A kistelepülése-

ken együtt élt a rokonság, a személyes együttműködés jól működött. Így vi-

szont a rokonok közötti házasságot elkerülendő, a legényeknek más faluból 

kellett feleséget keresniük.  

 

Apai nagyapám Kiss Sándor, Kismarján született, a község valószínűleg bo-

kortanya településből alakulhatott ki, majd mindenki Kiss vezetéknevű volt, 

nagyapám megkülönböztetésül Sz. Kiss Sándor lett. Igaz, hogy a falu Bocskai 

István privilégiumlevele által mezővárossá lett, mivel a Bocskaiak földbirto-

kosok is voltak ott, ettől még négyszáz lelkes település maradt. Nagyapámnak 

is máshol kellett feleségnek valók keresnie. 

Nagyanyám Dull Eszter Hegyközpályi község lakosa volt. Szépen követte 

nagyapámat, de a jövőről saját elképzelései voltak. A család jövőjét nagyvá-

rosban képzelte el. Többnyire rá tudta beszélni nagyapámat a szükséges ten-

nivalókra, és ő meg is tette, amit kellett. Nagyszüleim a szülői ház és föld 

eladásával alapozták meg saját megélhetésüket. Budapestre költöztek, és mi-

vel az ő idejükben még nem volt általános nyugdíjellátás, nagyapának a pos-

tánál kellett elhelyezkednie, mert a postások, a szolgálati idő letelte után 

nyugdíjat kaptak. A paraszti sorból váltottak állami megélhetésre, a dédpapát 
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persze magukkal kellett vinniük az új életbe. 97 éves koráig élt velük. Ez így 

volt természetes és ők elfogadták, a szülők a vagyon örökbehagyásával gyer-

mekeik gondoskodására bízták magukat, illetve elvárhatták, hogy gyermekeik 

majd személyesen gondoskodni fognak róluk.  

A levélhordó postásság Budán a hegyen, gazdag negyedben kemény, de 

borravalós szakma volt. Pestlőrincen telket vettek, építkezésbe fogtak. Nagy-

anyám eladta bokáig érő haját, vadmacska bundát vett az árából, úriasszony 

lett. Terveibe az I. Világháború durván beleszólt, de csak hátráltatni tudta, 

megakadályozni nem. 

Persze, előzményként, nagyapámnak harcolnia kellett az első világháború-

ban, részt vett a szerbiai bevonulásban, ahol állítólag a magyarok 

„vérenkeztek”. Ő erre másképp emlékezett, mint a történészek. Nagyapám 

úgy mesélte, hogy a bevonuláskor a szerb lányok, és asszonyok virággal, 

kenyérrel, borral eléjük mentek. Barátkoztak velük és bekísérték őket a falu 

főterére, ahol aztán a templomtoronyból a pópa géppuskatüzet nyitott rájuk. 

Persze kénytelenek voltak visszalőni. Véletlen folytán általában minden tör-

ténelemből tanult eseményre másként emlékezett, és ezt el is mondta, hogyan. 

Persze ő csak a saját történetét ismerte, amit megélt, a tanított történelmet 

nem, ez szolgáljon mentségére. 

A monarchiának sikerült nemzetközi együttműködéssel elveszítenie a haza 

kétharmadát, és több millió magyar állampolgár hazáját és tulajdonát. Ahhoz, 

hogy a Trianon után magmaradt kis Magyarország a hazájuk lehessen, először 

is otthont, házat és megélhetést kellett teremteni felmenőimnek és honfitársa-

iknak. Így az életmódváltásra a gazdasszonyi bölcsességen kívül a sors és a 

történelem is kényszerítette őket, ugyanis a kérdéses szülői tulajdonok Tria-

nonnal a határ romániai oldalára kerültek. Átnézve látni is lehetett a területet, 

csak odamenni nem lehetett. 

Apai nagyszüleim tanulatlan, szorgalmas emberek voltak, tudták, hogy a 

hatalomtól jót nem várhatnak, gondoskodtak magukról. Elhitték, hogy a mun-

ka és szorgalom meghozza gyümölcsét. A főváros és az ország is fejlődött. 

Megünnepelték 1936-ban a Millenniumhoz, a Pozsonyi csatához és az I. Vi-

lágháborús hősökhöz fűződő emlékművek átadását a Hősök terén. Kispolgári 

életet éltek, de boldogultak. Pestlőrincen nagy házat építettek. Felnevelték 

apámat és nővérét. Apámat bejuttatták a postához, persze már érettségizett 

hivatalnok-ként, nem levélhordóként. 

Ekkor készült el a hajdúszoboszlói hőforrás, amely csodálatos termálvizé-

vel a későbbi gyógyfürdő alapja lett. Az öregek a lőrinci házat nagynénémre 

és családjára hagyva Hajdúszoboszlón telepedtek le, bízva a megnyitott fürdő 

miatti fellendülésben. Ott is sikerült szép nagy házat építeniük, amibe  

már a fővárosban dolgozó apám fizetését is beépítették. Megkezdték a fürdő-
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vendégekre alapozott szállásadói és panziós tevékenységüket, az udvari külön 

bejárattal rendelkező házrészt albérletbe adással hasznosították. Szorgoskod-

tak, boldogultak, albérlőket tartottak, fürdővendégeket fogadtak. Nagyapám 

megkapta a nyugdíjat és egy 25 éves jubileumi aranygyűrűt a postától. Nagy-

anyám igazi gazdasszony volt, nem egyszerű háztartásbeli. Az ő kezében a 

ház és udvar gazdasággá nőtte ki magát. Lakásban vendégszobák, a pincében 

raktár és műhely volt, a padlás magtár lett. Nagykapu volt a szállítmányok 

fogadásához. Zöldségeskert, baromfiudvar és disznóólak is tartoztak a portá-

hoz. A Kösely egyik ere nyílt vízfolyásként szolgált a vízi szárnyas tartáshoz, 

és az árokpart a friss zöldtakarmány megtermeléséhez. Gyarapodott a gazda-

ság és a család is. 

 

Persze a történelemnek megint közbe kellett szólnia, kitört a II. Világháború. 

Kezdetben ez sem okozott gondot, 1938. november 2-án Észak-Erdélyt 

visszacsatolták. Apámat nem sorozták be, mert újjá kellett szervezni a magyar 

közigazgatást, és persze a postai hírközlést is. Nagyváradra küldték, ahol 

megismerkedett anyámmal, aki a Szlovákiába szakadt felvidéki elitből szár-

mazott el. Anyai nagyapámat, mint rendőrkapitányt 1919-ben Losoncon lelőt-

ték, félárvaként nőtt fel. Akkoriban nem volt életbiztosítás magyar hivatal-

noknak lenni arra felé. Nagybátyja, aki jegyző volt is így végezte a Feled-i 

kastély pincéjében. A történések sem akadályozták meg szüleimet a házas-

ságkötésben, sőt én és öcsém is Nagyváradon születtünk. Aminek ott nem 

sokáig örülhettünk. 

1944 októberében a szovjetek és a románok megszállták Erdélyt, a család-

nak menekülnie kellett. Ezt is saját erőből kellett megoldani, mert vonatköz-

lekedés nem volt. Egy kézi kocsit toltak-húztak szüleink, amin értékeik és 4 

hónapos kisöcsém foglaltak helyet. Nekem, mint kétéves nagyfiúnak gyalo-

golni kellett. Szerencsére olyan lassan haladtak, hogy mire Hajdúszoboszlóra 

értünk, az ott táborozó orosz katonák a fronttal továbbhaladtak. 

Szerencsére Hajdúszoboszlón nagyszüleim jobban éltek. Nagyapám előre 

tudta, hogy a megszálló oroszok az ő házukban fognak szállást találni. Vi-

szonylag szép, nagy ház volt, és a Fehér Galamb kocsma mellett helyezkedett 

el. Tudta, hogy az oroszok, ha inni akarnak, nem szállásolhatnak be a kocs-

mába, mert akkor az bezár, és nem lesz hol inni. Persze, messze sem akartak 

lenni a kocsmától. Így nagyapám felkészült a házuk megszállására. A disznó-

kat november elején levágta, a zsírt kiolvasztotta, a húsokat lesütötte az ol-

vasztott zsírba, bödönökbe tette. A többit megfüstölte. A disznóól mögött 

ásott egy vermet, lefedte, csapóajtót tett rá, majd a trágyadombot átvillázta a 

tetejére. A takarmány kukorica a padláson volt egy kézi darálóval, a puliszka 

ellátás biztosítására. Nem volt vízvezeték, csak ásott, falazott kút. Nem volt 
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hűtőszekrény, de nem is hiányzott mert áram sem volt gyakran. A víz és 

élelmiszer ellátás zavartalan volt. A mi időnkben a mostani emberek ezt nem 

élnék túl.  

Nos hát, szüleim mivelünk jókor érkeztek oda, még volt disznóhús és ku-

koricadara, a túlélőkészletben. Ki lehetett böjtölni a helyzet normalizálódásá-

ig, ami dátumszerűen nem is igen határozható meg, mert a háborút a béke 

helyett az állami hiánygazdálkodás, begyűjtés, és minden magántulajdon és 

élelmezésre használható anyag megvámolása, illetve elkobzása követte, ami a 

háztáji állattartásra és készletezésre is kiterjedt. A család hasznát vette az 

öregek hadi tapasztalatának.  

A világ igen nagyot változott, szüleim, nagyszüleim az én kisgyermek ko-

romban még többgenerációs családban éltek. A többgenerációs családmodell 

szépen működött. 

 

A postának is működnie kellett, szüleim Debrecenbe jártak dolgozni. Minket, 

gyerekeket a nagyszülők neveltek a munkára, iskolás korunkig. Amikor Deb-

recenben lakást kaptunk a régi Dobozi bérházban, kis család lettünk. Az önál-

lóságban aztán született még egy húgunk is. Ettől kezdve is mindhárman a 

nyarat „Szoboszlón” töltöttük, unokatestvéreinkkel és szüleikkel együtt. Hú-

gunk iskolás koráig ott is lakott. Anyánk sokat betegeskedett, másrészt, mint 

osztályidegen származású megbízhatatlan egyént időnként elbocsájtották a 

postától. Nem zavart senkit, hogy kétéves korában meghalt apja a rendőrkapi-

tány, akinek beosztása miatt ebbe a származási kategóriába került. Lassan 

puhult a proletárdiktatúra. Anyánkat mindig visszavették a postára, nem kel-

lett, nem is lehetett máshol elhelyezkednie. Valahogy harag nélkül tudok visz-

szaemlékezni ezekre az időkre. Mindent megszépített a „többgenerációs csa-

ládmodell”. Sőt megszoktam a munkát. Egyik legszebb emlékem, hogy isko-

láskoromban nagyapámmal együtt a Bánomkert szőlőben végigdolgozott nap 

után az öregúr meghívott egy korsó sörre. 

Nagyon takarékos ember volt, aki egyedül soha nem ivott volna egy sört 

sem, pláne korsóval, barnát 2,70-ért. Biztosan nem is tudta, hogy pohárral is 

adják, azt kért, amit a többiek ittak. Ez komoly elismerése volt munkatelje-

sítményemnek, ma is büszke vagyok rá. 

 

Mi ma is élő szereplők, az egykori gyermekek. Később éltünk mint mások, 

tanultunk, dolgoztunk, házasodtunk, gyereket neveltünk, külföldre mentünk, 

hazajöttünk, vagy kint maradtunk, párszor elváltunk, megint házasodtunk, 

építkeztünk, együtt laktunk, szétköltöztünk, újrakezdtünk, nagyszülők lettünk.  

A többgenerációs család, mint intézmény válságba jutott, ma már nem 

tisztelik és haszontalannak tartják az öregeket, de mi kontinenseken keresztül 
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is tartjuk a kapcsolatot egymással, és szeretettel gondolunk a nagyszüleinkre, 

és a velük és egymással töltött közös időre. A család, mint vérségi kapcsolat 

ma is a legfontosabb kötelékünk. Még a szerelemnél is fontosabb, pedig annál 

nem fontosabb semmi, csak a szeretet. 

Kiss Sándor  

 

 

 

Egy családi történet 

 

Ez a történet a nagyszüleim egyik fiatalkori élményéről fog szólni. Siklóson 

1963-ban filmsorozatot forgattak, melynek címe A Tenkes kapitánya volt. 

Ebben szerepelt a nagypapám is! 

Abban az időben a városban több helyen hangosbemondó volt az utcákon. 

Ezen mondták be, hogy statisztákat keresnek egy film forgatásához. A fiata-

lok közül sokan jelentkeztek, a nagypapám, a húga, és a legjobb barátja is. 

Még fizetést is kaptak érte. A tömegjelenetekben szerepeltek, de kaptak jel-

mezt, és a sminkesek bajuszt ragasztottak a fiúknak. A lányok a siklósi asszo-

nyokat alakították, akik még a labancokkal is szembeszálltak, és kiűzték őket 

a várból. A fiúk katonáknak vagy parasztoknak voltak beöltöztetve. Sokszor 

egész nap forgattak, nagyon-nagy élmény volt nekik, hogy a filmesekkel dol-

gozhattak. Az egész város tele volt színészekkel, stábtagokkal, sok siklósi 

közelebbről is megismerkedett velük. A főszereplőt, Zenthe Ferencet nagyon 

szerették a városban, többször járt itt utána is, utcát is elneveztek róla. 

A nagymamám anyukája az 1960-as években a siklósi vár éttermének  

főszakácsa volt. A filmforgatás idején ő főzött a szereplőkre, rendezőre, opera-

tőrökre, stábtagokra. A forgatókönyvíróval, Örsi Ferenccel, a rendezővel és 

feleségével jó barátságba került. Én sajnos nem ismertem a dédimamámat mert 

meghalt, mielőtt megszülettem, de ezt a történetet sokszor mesélték nekem. 

Büszke vagyok rá, hogy a papám szerepelt a legelső magyar filmsorozat-

ban! Igaz, hogy fekete-fehér film, és ma már elég régimódi, de sok évig na-

gyon sikeres sorozat volt! 

Kormány Péter 
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Nagyapám igaz története 

 

Kedves és szeretett nagyapám, Kormos Nándor, aki saját elmondása szerint 

megjárta a poklok-poklát, ma már sajnos nincs az élők sorában. 2006 júniusá-

ban örökre lezárta sokat látott könnyáztatta szemét a halál. Úgy él az emléke-

zetemben, olyan valóságosan és tisztán, ahogy kicsi lánykaként ültem vele 

szemben, bámultam sudár és egyenes alakját, melyet nem tudott megtörni az 

a sok szenvedés és nélkülözés sem. Olyan nagyapa volt ő, amilyen csak kevés 

él e nagyvilágban. Büszke vagyok rá, hogy ismerhettem és büszkén vallom 

magamat az unokájának. Hosszú téli estéken, a meleg kályha mellett, amikor 

elfáradt a sok játék és móka után, mindig érdekes meséket mondott nekem. 

De nem elégedtem meg a tündérmesékkel, sem pedig a mesebeli történetek-

kel, én az életből vett történeteket és meséket szerettem volna tőle hallani. 

Figyelmesen hallgattam a meséit és a történeteit, az akkor még számomra 

megérthetetlen történeteket, amelyek mindegyike végül a valóság mezejére 

lépett és visszaemlékezéssé változott. Akkor még nem értettem, hogy miért 

könnyes nagyapám szeme ezeknek a meséknek a végére. Csak most, amikor 

már felnőtt fejjel megismertem ezt a fejezetet a magyar emberek történelmé-

ben, igazán talán csak most értettem meg, hogy mitől csuklott el a nagyapa 

hangja, s miért kellett nekem hosszú perceket várnom, hogy fátyolos hangon 

folytatni tudja ezeket a történeteket. Most leírom mindazt, amit tőle hallottam, 

úgy, ahogyan ő mesélte nekem: 

Az a nap is úgy indult, mint a többi. Mi, falusi emberek az elvégzendő fe-

ladatainkra gondoltunk. Kint dolgoztunk a háztájiban, végeztük a mindennapi 

teendőinket. Dobolást hallottunk, nem is egyszer. Kidobolták, hogy 20 éves 

kortól, egyes helyeken 18 éves kortól 50 éves korig mindenki jelentkezzen 

háromnapi eleséggel munkára. Mindenki becsülettel jelentkezett, de szóltak 

is, hogy a községháza elé kell mennünk azonnal. Mi, engedelmes emberek, 

ennek eleget is tettünk. Tudatták velünk, hogy még aznap, egy-két órán belül 

készen kell állnunk, mert háromnapi munkára megyünk. Nem ellenkeztünk, 

felesleges is lett volna, mert a parancs, az parancs. Különben sem gondoltunk 

semmi rosszra. Háromnapi élelem volt kitűzve, hogy annyival kell jelentkez-

ni, meg meleg öltözettel. Hát mindenki azt mondta, hogy a három napot kibír-

juk. Elég szegény volt a magyarok alatt a világ sora, elég szegényesen men-

tünk el egy házi szőttes pokróccal, azzal takaróztunk, magunkra vettük. A 

háromnapi élelmet összeraktuk. Én a testvéreimmel, Vilmossal és Janival 

mentem el a családból. Becsületes, engedelmes emberek voltunk, de meg is 

fenyegettek bennünket, hogy aki nem engedelmeskedik, annak meg lesz a 

méltó büntetése, talán még ki is végzik. 
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Gyülekeztünk, várakoztunk, találgattunk, de biztosat senki sem tudott. Hit-

tük azt a három napos munkát. Nagyon nehezen hagytam itt a családomat, 

feleségemet és két kicsi fiamat. Innen persze már nem volt lehetőség haza-

menni, vártunk az indulásra, Azokat,akik ruszinnak vagy szlováknak vallották 

magukat, azokat persze nem vitték el. Én és a testvéreim ezt nem tettük meg, 

sőt református hitünket is megtartottuk: nem vallottuk magunkat sem pra-

voszlávnak sem pedig katolikusnak. 

Aztán elindultunk. Gyalog mentünk. Első nap Tiszaújlakig, majd 

Tiszaújlakról Beregszászig. Ott vett át bennünket a szovjet hadsereg. Innen 

Munkácsra hajtottak minket, Munkácsról pedig Szolyvára. Szolyván bevittek 

bennünket a hadifogolytáborba. Megfürdettek, és a barakkok padlásaira pa-

rancsoltak. November végén indultunk, december elején érkeztünk Szolyvára, 

a hidegtől, a gyaloglástól igen sokan legyengültek közöttünk. A fürdő után a 

dermesztő padláson rengetegen megbetegedtek. Két-három nap múlva azokat, 

akik talpon tudtak maradni, ezres csoportokba osztották és elindították. Mar-

haszállító vagonokba raktak bennünket és elvittek. Embertelen körülmények 

között utaztunk, de még akkor nem sejtettük, hogy lesz ettől még sokkal ne-

hezebb és rosszabb is. Egy-egy vagonba nyolcvan, kilencven embert is bezsú-

foltak. A vonaton valami moslékfélét adtak enni, víz még inni sem volt, nem 

pedig mosakodásra. Elszaporodtak a tetvek, szükségletünket is ott végeztük 

el, ahol tudtuk, a vagonokban. Aztán az úton végig abban a bűzös vagonban, 

saját vizeletünkben utaztunk. Sokszor órákat, de volt, hogy napokat álldogál-

tunk egy-egy helyen. De azt se tudtuk, hogy hol vagyunk, csak úgy a vagon-

nak a nyílása közt nézelődtünk. A vagonok zúzmarásak voltak, fáztunk, dide-

regtünk. Víz hiányában és kínunkban azt a zúzmarát nyalogattuk. Utazásunk 

alatt a halottakat nem volt hová tenni. Ott hagyták közöttünk. Egy-egy megál-

ló alkalmával aztán jöttek a katonák és szó szerint kidobálták őket a vagonok-

ból. Volt, hogy valamelyik szerencsétlen még élt, de az is erre a sorsra jutott. 

Mire megérkeztünk, addigra volt olyan vagon, ahol negyven-ötven ember 

maradt életben vagy még ennél is kevesebb. 

Szamborba értünk, ahol két napot töltöttünk. Akkor már úgy két hete le-

hettünk úton. Fáradtak, koszosak, elgyötörtek és betegek voltunk. Szerencsére 

én és mindkét testvérem átvészeltük ezt az utazást és együtt kerültünk el az 

Urálon túlra, ahol aztán tábort vertünk. Én a testvéreimmel egy fakitermelésre 

kerültem. Nehéz és kimerítő volt a munka, mert hajnaltól késő estig kellett 

megállás nélkül dolgoznunk. Reggel kaptunk enni meg este, és ez így ment 

napról-napra, ilyen egyhangúan. Egyszer az egyik társunk megpróbált elszök-

ni onnan. Reggel négy órakor volt az ébresztő, amikor is ki kellett sorakoz-

nunk, hogy megszámolhassanak bennünket. Persze észrevették, hogy hiány-

zik valaki. Háromszor is átszámoltak bennünket és keresni kezdték az illetőt, 
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aki a farakások közé bújt. Rövid időn belül megtalálták és mindannyiunk 

szeme láttára úgy megverték, hogy háromnapi szenvedés után belehalt a ve-

résbe. Ezek után már senki nem mert szökésre gondolni. Magunknak kellett 

deszkából felépíteni a lágert, egyszerű fapriccseken aludtunk. Nagyon sokan 

voltunk egy helyiségben. Velem ott volt a két öcsém is, amiért naponta hálát 

adtam az Istennek, hogy legalább együtt lehettünk. Az őrök nagyon vigyáztak 

ránk, beszélgetni is csak ritkán nyílt alkalmunk. Igaz, nem is nagyon tudtunk 

miről beszélni, esténként a jajszó és az imádság hangjai voltak hallhatóak. 

Tisztálkodásra még mindig nagyon kevés lehetőség nyílt: tíz naponként me-

hettünk fürdeni. Ilyenkor meztelenre kellett vetkőznünk, a ruhánkat kimosták 

és fertőtlenítették, ugyanúgy, mint az ágynemünket. Enni csak nagyon keve-

set kaptunk, s amit adtak, az is nagyon egyhangú volt: 20 dkg barna kenyér, 

amelyben búzalisztnek nyoma sem volt, híg leves meg egy-egy kis kása ké-

pezte a bőséges fejadagot. Az idő múlásával ez persze hogy egyre kevesebb 

lett a számunkra, folyton éhesek voltunk, s az erőnk napról-napra rohamosan 

fogyott. Felütötték a fejüket a különböző betegségek úgy, mint a tífusz, tüdő-

gyulladás és az elégtelen táplálkozásból és embertelen életkörülményekből 

fakadó gyomorbetegségek. Az egyik fogoly olyan súlyos mértékben kapta el 

a hastífuszt, hogy szinte állandóan ment a hasa. Darabosan távozott belőle a 

vér. Kimenni persze nem volt szabad éjszaka, ezért ott végezte el a dolgát 

közöttünk a fekhelyén. Hatalmas és állandó gyomorgörcsök kínozták. Szeren-

csétlen egész éjszaka üvöltött a fájdalomtól, egyfolytában segítségért kiálto-

zott, de nem segített rajta senki: mi nem tudtunk, az őrök pedig nem akartak. 

Aztán könyörgést és imát hallottunk, szegény beteg ember kérte a Szűzanyát, 

hogy szabadítsa meg őt a szenvedésektől és szólítsa már őt magához az Úr. 

Reggel aztán jött valami orvosféle ember, aki kiadta a parancsot: vigyék a 

halottasházba. Soha többé nem hallottunk róla, mert az őröktől nem volt sza-

bad semmit kérdezni. Hullottak az emberek, mint a legyek. El voltunk kese-

redve, féltünk, hogy sohasem láthatjuk viszont a szeretteinket. Még a betegek 

és a halottak sem részesültek kegyelemben. A legyengült, csonttá fogyott 

emberekkel nem törődött senki, nem voltak gyógyszerek, alig-alig volt orvosi 

ellátás, a halottakat közös és jeltelen sírokba vagy inkább gödrökbe vájták, 

mint a döglött kutyákat. Volt olyan is, hogy a kínok között fetrengő ember 

kicsavarodott, deformálódott testrészekkel halt meg. Ilyenkor eltörték a kezét 

vagy a lábát, hogy minél többen férjenek el a gödrökben. Majd ezek fölé a 

gödrök fölé fákat ültettek vagy lakósátrakat húzattak, hogy még a helyükre 

sem emlékezzen senki. 

Elhatároztam, hogy erős leszek, és mindenképpen megpróbálok hazajutni 

az én kis falumba. A nehéz napi munka után, ami gyakran 16 órát is tartott, a 

kevés élelemtől, amihez jutottam fáradtan, zúgó fejjel feküdtem le minden 
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este, imádkoztam az Istenhez, hogy könyörüljön rajtunk és kicsi gyermekei-

men, hogy ne kelljen nekik apa nélkül, árván felnőniük. 

Sokan a táborban kivetkőztek emberi mivoltukból: loptak, verekedtek, 

árulkodtak. Sokan közülünk a kilátástalan, reménytelen napok egyhangúságá-

ba beleőrültek. Egy napon munka közben egyik fogolytársunk hirtelen össze-

esett és egész teste remegett. Szájából patakként ömlött a hab: epilepsziás 

rohamot kapott. Olyan is volt, aki meztelenre vetkőzött és úgy táncolt az er-

dőben, mert megbolondult. Ne gondold, drága gyermekem, hogy ezek a jele-

netek minket hidegen hagytak, Nagyon is megviseltek bennünket, de sajnos 

tehetetlenek voltunk, és az volt a legrosszabb, hogy mindezt végig kellett 

néznünk úgy, hogy nem volt módunkban segíteni. Rettegtünk, hogy nehogy 

mi is erre vagy hasonló sorsra jussunk. Szerencsére nekem sikerült embernek 

maradnom és soha nem tettem olyat, amit megbánhattam volna. Soha nem 

emeltem kezet egyetlen embertársamra sem, hanem inkább ott és úgy gon-

doskodtam és segítettem a testvéreimnek és a falubelijeimnek, ahol és ahogy 

csak tudtam. Szerencsémre mindig is szerettem a pontos és becsületes mun-

kavégzést, mely ott is meghozta számomra a gyümölcsét. Vigyázóink észre-

vették, hogy megbízható és becsületes vagyok és gyakran küldtek a konyhára 

segédkezni. Onnan aztán mindig kivándorolt valami a bajtársaimnak is, de 

mindig vigyáztam rá, hogy erre senki ne jöjjön rá. Kerestem a falubeliek tár-

saságát is, próbáltam velük tartani a baráti viszonyt, hátha az ő segítségükkel 

élő ember tudok maradni. A konyhai munka mellett egy fakitermelésen dol-

goztam, ami kitöltötte minden percemet, így nem sok időm maradt a barátko-

zásra. Az ott élő emberek nem voltak egyáltalán gazdagok, csak egyszerű 

munkásemberek. Nem tekintettek minket ellenségüknek, szerintem nagyon is 

sajnáltak minket keserű sorsunk miatt. Végül barátságot kötöttem egy helybe-

li családdal, akik bár elég szegényes körülmények között éltek, mégis nagyon 

sokat segítettek rajtam és általam testvéreimen és barátaimon. Földet művel-

tek, kecskéket tartottak. Rendszeresen juttattak nekünk csekélyke kis élelmük-

ből és az elrongyolódott ruhadarabjainkat is kicserélték egy kicsit jobbra. Cse-

rébe mi besegítettünk nekik a kerti és a mezei munkákba, amikor csak tudtunk. 

Ahogy teltek a napok és a hónapok, egyre reményvesztettebbek lettünk. 

Sokan közülünk megháborodtak, depresszióba estek vagy végeztek maguk-

kal. Az is megtörtént, hogy ezek az elkeseredett emberek egymásnak estek és 

egymást gyilkolták meg. Hogy vágytam-e haza? Hogy élt-e bennem egy ki-

csinyke remény? Igen, nagyon vágytam haza és bizakodtam. De annyi időn 

keresztül mondogatták nekünk, hogy „szkoro domoj”,(nemsokára haza), hogy 

már nem mertem hinni benne. Aztán láttuk, hogy valami történni fog, mert 

egy kicsit kezdett az addigi rend és fegyelem lazulni. Aztán végre megérke-

zett az a várva-várt parancs. Mindenkinek ki kellett sorakozni az udvarra, 
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persze azt nem tudtuk, hogy miért, mert nekünk nem mondták. Ott aztán 

kezdték kiválasztani az embereket, de hogy milyen alapon, azt máig sem tu-

dom. Rám és a testvéreimre akkor és ott nem került sor, mi még ott marad-

tunk. Akkor mondták, hogy a kiválasztottak még aznap elindulnak haza. Mi 

kérdezni sem mertük, hogy velünk vajon mi lesz, és hogy esetleg mi is mehe-

tünk-e? Zúgó fejjel, szinte lázasan forgolódtunk a fekhelyünkön, mert minden 

nagyon bizonytalan és félelmetes volt. Dadogó szavaimmal imát rebegtem, 

hogy hadd mehessek én is haza. Álmatlanul töltöttem azt az éjszakát és iri-

gyeltem azokat, akik már úton voltak hazájuk felé. Reggel aztán végre ránk is 

sor került. Kidobáltak elénk mindenféle tisztának nem mondható ruhát, 

mondták, hogy öltözzünk át. Aztán adtak egy kis kenyeret meg valami löttyöt, 

aminek már nem emlékszem az ízére sem. Vagonokba raktak minket, hetven-

nyolcvan ember is volt benne. Nagyon hosszú volt az út és nagyon lassan 

haladtunk. Egész úton a sírás fojtogatta a torkomat örömömben. hogy azzal a 

néhány túlélővel végre én is hazajuthatok. Otthon még nem is sejtették, hogy 

hamarosan hazatér a férj a feleséghez, az apa a gyerekeihez és a fiú a szülei-

hez. A vonaton főztek nekünk valami kásafélét, de én már akkor mindent 

megettem, pedig szinte mindig odaégették, mert füst és bűz volt a vonatban. 

Az utolsó kilométerekre már nem is emlékszem, lecsukott szemhéjaim alól 

peregtek az öröm könnyei. Próbáltam magam elé képzelni két pici fiam arcát, 

akiket nagyon kicsin, két, illetve négy évesen hagytam otthon. Azon gondol-

kodtam, hogy vajon milyenek lehetnek? Vajon megnőttek-e? Megismernek-e 

engem vagy esetleg én felismerném őket? 

Végre megérkeztünk Tiszaújlakra. A vonatból kiszállva hálatelt szívvel 

csókoltam meg azt a földet, amelynek a levegője megrészegített és melegség-

gel töltött el. Nem hittem, hogy még valaha láthatja szemem ezt a csodás 

vidéket. Onnan én már szaladtam, rohantam, szinte repültem egészen hazáig. 

Útközben meg-megálltam, hogy megnézzem, mi változott a távollétem alatt. 

Leírhatatlan az öröm, amit rég nem látott kisfalum, Tiszabökény láttán érez-

tem. Otthon nem tudták, hogy megyek, mert az én falumba mind együtt men-

tünk haza, már akik életben maradtunk. Otthon a feleségem éppen mesét 

mondott a fiaimnak, mikor betoppantam közéjük. Nem tudtam megszólalni, 

olyan heves érzések kerítettek hatalmukba. Életemben talán még sohasem 

voltam olyan határtalanul boldog, mint amikor magamhoz ölelhettem az én 

kis családomat. 

Hosszú időn keresztül gyötörtek még rémálmok, az átélt borzalmak emlé-

ke csak nem akart elhalványodni. Ez a valóság, amit mondok neked, drága 

gyermekem. Ezek nem szép mesék, de kell, hogy mindig emlékezz rájuk, 

mert több tízezer ember szenvedett ezekben a táborokban. Több tízezer ember 

ajkán szólhatott vagy szólt ez a fohász: „Ezer fogoly küldi imáját az égbe, 
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Hallgasd meg hát, Uram, kérésünket végre. Könyörögve kérünk, segíts haza 

minket, Bűneiben szenvedő fogoly népeidet. Mi Atyánk, Úr Isten, ki fenn 

vagy az égbe, Hallgasd meg hát sok–sok kérésünket végre.” Ne csak emlé-

kezz ezekre a mesékre, de add tovább majd gyermekeidnek és unokáidnak is, 

ha eljön az ideje. Ha azt látod, hogy valaki nem becsüli, eldobja a kenyeret, 

akkor figyelmeztesd, hogy nagyapád és több ezer éhes ember képes lett volna 

embert is ölni egy falatnyi kenyérért. Ha valaki emberből barbárrá változik, 

akkor említsd meg, hogy az igaz emberek a lágerekben is emberek tudtak 

maradni. Ha valaki elhagyja és megtagadja hazáját és nemzetét, akkor szólítsd 

meg bátran, ne hagyd szó nélkül, hogy ne tagadja meg a gyökereit, ne szé-

gyellje a származását, harcoljon magyarsága mellett, a magyar nemzet fenn-

maradásáért, ahogy mi is megvívtuk a magunk harcát. Megbűnhődtünk, pedig 

csak annyi volt a bűnünk, hogy magyarnak születtünk. Én büszke vagyok a 

származásomra, magyarságomra és református hitemre. Örülök, hogy magyar 

emberként, hitben és sorsommal megbékélve éltem le az életem és úgy is 

halok meg, ha eljön az ideje.” 

Hát ez volt a nagyapám életmeséje. Talán egyszer eljön annak az ideje, 

hogy meséljek a gyerekeimnek ezekről a borzalmakról, hogy jobban megis-

merhessék a magyarságukért elszenvedett sérelmeket. S ha a hangom elcsuk-

lik mesélés közben, amikor majd mesélek nekik a nagyapámról, a küzdel-

mekkel és szenvedésekkel teli életéről, az az emlékek súlyától és a büszkeség-

től lesz egyaránt. Mert büszke vagyok arra, hogy olyan nagyapát adott nekem 

a Jóisten, akitől csak jót és szépet lehetett mindig tanulni, aki emberségre és 

becsületre próbált nevelni. Ha módomban állna, akkor küldenék hozzá egy 

üzenetet, melyben ez állna: Drága nagyapa! Minden szavadat és mesédet 

megőriztem és hirdetni fogom, hogy mindenkihez eljuthassanak a történeteid. 

Azért, hogy soha többé ne válhassanak emberek ezrei mások szenvedő áldo-

zataivá, s a magyar emberek soha többé ne szenvedjenek azért, mert magyar-

nak születtek. Ígéretemet megtartom, emlékezetünkben örökké élni fogsz”. 

Kormos Bernadett 
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65. születésnapomra 

 

Hitem: Soha nem adom fel, szívem erős. 

Az idén hatodik alkalommal veszek részt a Csíksomlyói Búcsún. Békesség 

költözik a lelkembe, népünk összetartozásának helye ez. Álmaim, céljaim 

vannak, még ezer dolgom van. Itt mindig számba veszem, mi dolgom még a 

világon? Első alkalommal 2012-ben Gyimesközéplokon a barátainknál száll-

tunk meg. Gyimesközéplok Hargita megyében a gyimesi csángók havasi 

szórványtelepekből álló települése a Tatros völgyében található. Házigazdánk 

otthona is a Tatros patak mellett áll. Ha igazán csendre, pihenésre vágyunk, 

ide kell jönni. Körbe a gyimesi hegyek. A nyugodt életük már-már próbára 

tette az én örök mozgó énemet. Csíkszeredáról megjöttek a komáék, fél egy 

körül Ildikó, a háziasszony ki is találta maradjanak ott ebédre, ami délután 

ötre el is készült. Számomra különlegesség volt az erdélyi ételek megkóstolá-

sa. A zakuszka vagy a fuszulyka, pityóka leves finom íze szinte utánozhatat-

lan. Ildikó boldogan mutatta be a kemencét, ahol minden héten megsüti a 

családnak a finom burgonyás kenyeret. Este kértem Ildikót: a cserépkályhába 

be kellene tüzelni, mire ő mondta: de hiszen ők már nem fűtenek. Megjegy-

zem: reggel kint két fok volt, bent 13 fok és május. Gyimesközéplokról hajna-

li négy órakor indult el a keresztalja, a Csíksomlyóra igyekvő zarándokcso-

port, a búcsús közösség. Barátaink 17 éves fia is ment, és invitált bennünket, 

hogy menjünk, de hát a lustaság győzött, mi kocsival mentünk. Ha nincs sár, 

általában az emberek toronyiránt mennek fel a hegyre, leginkább „libasor-

ban”, fegyelmezetten. Nincs tülekedés, nincs vita, csak jóízű beszólások. A 

szentmisén megható jelenet, amikor ismerős, ismeretlen köszönti egymást, 

békességet kívánva. Ettől csak az meghatóbb, amikor a szentmise végén több 

százezer ember énekli a magyar és székely himnuszt. Sok gyereket hoznak ki: 

a pici pelenkástól kezdve minden korosztályt „Annak a nemzetnek van jövő-

je, amelynek gyermekei vannak”- mondta a gyulafehérvári érsek a pünkösdi 

ünnep üzenetével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az itt élők mindent 

megtesznek a hagyomány és a magyarság megtartása érdekében. Másnap 

Gyimesbükkre a történelmi Erdély egyik legkeletibb településébe mennek a 

zarándokok. Gyimesbükkön a Rákóczi-vár romjai alatt, néhány méterre a 

hajdani román-magyar határtól áll a hajdani Magyar Királyi Államvasutak 

egyik legkeletibb, 30. számú vasúti őrháza. 2007-ben, amikor itt jártam 

„csak” magyar nyelvű falfirkákkal volt tele. 2008 pünkösdjére az épületet 

nemzetközi összefogással felújították, majd több ezer ember jelenléte mellett 

ünnepélyes keretek között adták át. Itt találkoztunk 2012-ben három csángó 

fiúval, akik vakargatták a fejüket, mondván hiányzik a pénzük egy CD le-
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mezhez. Kipótoltuk a pénzüket, bár először nem akarták elfogadni. Aztán a 

következő évben újra találkoztunk velük, csángó népviseletben voltak, és 

szavaltak az egyik ünnepségen. Örömmel üdvözöltek bennünket. A. Norbival 

facebookon azóta is tartjuk a kapcsolatot, Gyulafehérváron végzett, ma már 

dolgozik. Soha nem felejti el a magyar ünnepeket, ez az alig húszéves éves 

fiú úgy ápolja a magyarság tudatot, mint senki más. Színes a csángó, a szé-

kely nyelvjárás, fordulatokban gazdag. Néha mi is vakargattuk a fejünket, mit 

is akarnak mondani. A legjobban az tetszett, amikor arra kértek bennünket: 

aztán a szekérről le ne csepegjünk, amivel felmentünk a Hargitára. Második 

alkalommal Szentegyházán szálltunk meg, a vendégszeretetéről híres Emőké-

nél. Harmadik alkalommal és azóta is Tusnádfürdőn, az Olt folyó mentén 

fekvő kis üdülővárosban szállunk meg. Ez bizonyul a legjobb helynek, mert 

innen lehet megközelíteni legrövidebb és leggyorsabb úton a búcsú helyszí-

nét. A szívélyes fogadtatásunk azzal kezdődött, hogy a kocsiból vegyünk ki 

minden ennivalót, mert a medvék, ha megérzik a szagot feltörik az autót. 

Mivel Brassó nincs túl messze Tusnádhoz, és még nem jártunk ott, de sokat 

hallottam róla oda mentünk az első nap. Édesapám barátjára Bedő János bá-

csira gondoltam, aki itt született és oly sokat mesélt Erdélyről, Brassóról, 

Brassópojánáról. Arról, hogy bár imádta Erdélyt, nem akart román katona 

lenni és átszökött Magyarországra és itt telepedett le. De mindig visszatért, 

megértettem, miért utazott ide még 90 évesen is haza: Brassóba. Gyönyörű 

fekvésű város, nagyon szép történelmi belvárossal. Negyedik alkalommal 

fedeztük fel a legrövidebb utat a búcsú helyszínére. Tusnádfürdő felől nem 

kell bemenni Csíkszeredára, hanem egy székelykapun keresztül haladva 

Fitódra menni. Nincs araszolás, pillanatokon belül az oltárnál lehetünk. Az 

ötödik alkalom egy kicsit rázósabb volt, mert a párom elhagyta a kocsi kul-

csát a búcsún. Mindenki kereste, ismerős-ismeretlen, mikor egyszer halljuk: 

négy kulcs is van az oltárnál. A párom rohant le, de akkorra elvitték a kegy-

templom melletti kolostorba. Lement, várakozott, én hívtam, ideges voltam. 

Mondja, mindjárt meglesz, hozzák, amúgy meg találkoztam Jánossal. Sok 

kedvem nem volt humorizálni, de azért rákérdeztem: Milyen Jánossal? Hát 

Áder Jánossal, a köztársasági elnök úrral. Na, legalább az egész délutáni fe-

szültség oldódott egy kicsit, és a kulcs is meglett. Ebben az évben, májusban 

újra megyünk, ami a fiatalok, az ifjúság búcsúja lesz. Nagy öröm számunkra, 

hogy párom középső fia is velünk tart az ő párjával. Lelkileg feltöltődünk, és 

hozunk nyírfaágat is, amit itthon a temetőbe szeretteinkhez viszünk ki.  

„… Minden sötét éjszaka után reggel jön, minden kétségbeesés után bé-

kesség, minden halál után feltámadás, mely fénnyel és békességgel tesz téged 

magad is fénylővé és áldássá.” 
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Utazásaim: Örök mosoly a szememben 

Imádok utazni. Magyarország szinte minden szegeltében, Európa 16 országá-

ban jártam. Azt, hogy milyennek látom a várost, a tájat, az attól függ, hol va-

gyok. A tengerpartok hasonlóak, hiszen bárhol, szegényebb vagy gazdagabb 

országba járunk a nyaralók, turisták számára minden kényelmet megadnak. 

Ezek a tengerpartok kicsit egyformák luxus szállodáival, hasonló apartmanjaik-

kal. Az utca emberét beljebb, a fényen túl lehet meglátni. Én, ahol lehet, ki-

használom a lehetőséget, és megpróbálok bepillantani a mindennapok életébe. 

Egy olasz piac sok mindent elárul az olasz emberek mentalitásáról. A fil-

mekből oly jól ismert hangoskodó olaszokat itt jól meg lehet figyelni. Szá-

mukra a csend nyomasztó, maga a halál. Érdekes hogy az olaszok számára a 

stressz szó ismeretlen. Könnyedek, vidámak, pörgősek. Az igazi olasz család-

ban két-három generáció él együtt. A déli harangszó után rögtön megindul az 

autók, motorok áradata, amelyet egyetlen cél vezet: hazafelé. Ilyenkor még a 

piros lámpa sem számít, nem győztünk ugrálni a dudáló-tülkölő autók elől. 

Az asztalnál nem vénülünk tartja a közmondás, így erre az eseményre mindig 

szakítanak időt. 

Görögország: aranyló part, kék tenger, fehér márvány, szirtaki, tavernák. 

Az igazi Görögország azonban ennél több, és egészen más: jelen a múltja és 

ellentmondásos a jelen. A középkorban éreztem magam egy zarándok helyen, 

ahol megdöbbentő, középkorba illő vezeklést láttunk. A Tempé völgyében 

jártunk, amely az Olimposz és az Ossza-hegység közötti mély völgy. A régiek 

úgy tartották, hogy Poszeidón Petraiosz szelte ketté a hegyet. A völgy Apol-

lón kultuszhelye volt. A mítosz szerint a Piniosz folyóban megfürödve tisztult 

meg Püthon megölése után. Talán az esemény emlékére zarándokcsoportok 

keresik fel a völgyet. Ott jártunkkor nagyon sokan voltak, valószínű vezekel-

ni. Egy anya, aki néhány órája szülte meg gyermekét, alig vonszolva magát 

véres ruhájában ment a forráshoz. A család pár órás gyermekét vitte utána. 

Vajon mit tehetett szegény asszony? Vagy az az anya, akit négykézláb hajtot-

tak át a völgy hídján. Meg voltunk botránkozva, de alig tehettünk volna bár-

mit is. Természetesen mi is megmosakodtunk a forrás vizében.  

A táj szépsége mindig megragad. Csodálatos volt a behajózás Elba szige-

tére. Úgy gondoltam talán álmodom, mert ilyen szépség csak ott létezik. De 

álomszerű volt, amikor Svájcban mentünk fel a Jungfraura. A buszban egy-

szer csak csend lett. A tavaszi napsütés után felhők között jártunk, egyre több 

hó volt, s amikor kiszálltunk hógolyózni is lehetett. Városok közül Párizs, 

Róma, Prága, Velence maga a csoda.  

2007-ben jártam először Erdélyben, előtte csak átutazóban. Amikor Bulgá-

riába utaztam a családommal Románián keresztül, annyi rossz élmény ért, 
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nem vágytam vissza menni. Nem kaptunk benzint, Bukarestben aludtunk az 

utcán, amikor a fiam még csak hét éves volt. Soha nem felejtem az a szívszo-

rító látványt, amikor egy kis gyerek lábacskáját láttuk csak kikandikálni a 

kukából, mert ennivaló után kutatott. Nagyváradon kéregetők szidalmaztak, 

amiért azt mondtam nem értek románul, ami igaz is. A határon tizenkét órát 

várakoztunk, mire átengedtek bennünket. Akkor megfogadtam: többet nem 

megyek, pedig negyven kilométerre lakunk a határhoz. Ma már nagyon bá-

nom. 2007-ben viszont nyertem egy pályázatot és tíz napot tölthettem kint. 

Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Csíkszereda, Kézdivásárhely, Gyer-

gyószentmiklós bepillantást engedett az erdélyi városokba, Torockó jellegze-

tes tájai, Székelyföld hegyei, fenyvesei, vizei, a magyarság legtávolabbi része 

a Gyimesek megmutatták, hogy „Önmaga ellen vétkezne, aki-e gyönyörű táj 

megtekintését elmulasztaná.” Erdély egy-egy szép templomát ismertük meg 

Magyarvalkón, Magyarvistán, Bögözön és Gerencén. A templom még ma is a 

falu, a város lakóinak és baráti köreinek találkozó helye. Mise után megvárják 

egymást rövid beszélgetésre. Ma is eszembe jut a gyergyószentmiklósi lel-

kész, aki még akkor is felindultan mesélte, hogy amikor nem szavazta meg az 

ország a kettős állampolgárságot, egy fél évig nem játszották a Magyar Him-

nuszt, és azon a napon mindenki sírt. Szentegyházán hallgathattuk a 140 tagú 

Gyermekfilharmónia hangversenyeit. Hol éppen próbára, hol pünkösdi mű-

sorra tértünk be, mindig szíves volt a vendéglátás. A Haáz Sándor zenetanár 

által betanított amatőr iskolai rézfúvós-együttes, vonós-együttes és iskolakó-

rus közösen szólaltatott meg pár részletet ismert művekből. És az utolsó mű-

sorszám mindig a magyar és a székely himnusz. Mindig elsírtam magam. A 

székely ember sorsát a fa határozta meg egész élete folyamán a bölcsőtől a 

sírig. A székely kapuk gazdag faragású műremekek. Szerencsére nemcsak 

múzeumban találhatók meg, hanem Székelyföldön mindenütt. A csernátoni 

Haszman Pál Néprajzi Múzeumban székely kapuk, székely házak, vízimalom, 

a székely népi építészeti örökség egy-egy jellegzetes típusa található meg. A 

múzeum rendhagyó intézmény, élő múzeum. Haszman Pálnak – aki szülei 

munkáját folytatja - 2013-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést 

adományozták munkája elismeréseként, aki vallja:“Mert azt tanultam minde-

nütt, azt láttam minden nagy nemzetnél, hogy az apák dolgát folytatják az 

utódok...” Nagy élmény volt vele találkozni, előadását hallgatni. 

Tirol-csodálatos. Háromszor jártam a Lech folyó völgyében, Reuttétől 

Steegig van mit felfedezni. A hegyi legelőkön szeretek bóklászni. Elmondták 

a tulajdonosok, hogy a kolomp hangjáról ismerik fel a tehenüket. Gyalog 

mentünk fel Gramaisba, Ausztria legkisebb önálló községébe, ahol kb. 50 fő 

él. Télen szinte megközelíthetetlen. Templom, temető, iskola, bolt, tej gazda-

ság. Már készültek a télre, szénát gyűjtött még a pap is. A környező hegyek, a 
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kristálytiszta levegő egy étterem teraszán ülve felejthetetlen. Mostanában 

Karintiába és Salzburgerlandba jártunk a párommal. Megmásztuk a Goldeck 

hegyet, hajóztunk a Millstatti tavon, félelmetes volt a víztározó Maltatal-

Kölnbrein-ben, csodálatos a Gosau-tó és a gleccser, nagy élmény egy 

hüttében sramli zenét hallgatni, kedves kis falu Annaberg, ahol már többször 

megszálltunk.  

Más a csoportos utazás és más az egyéni. Ha egyénileg utazom több idő 

van egy-egy helyen nézelődni, esetleg visszatérni. Csoportos utaknál jobban 

kiderül, hogy magyarok vagyunk, és nem mindig volt ezzel kapcsolatban jó 

élményem. Elba szigetén azért kellett több belépőjegyet fizetnünk a Napóleon 

Múzeumban, mert nem voltunk az EU tagjai. / ez 1998-ban történt / Párizsban 

pedig nem tudták hol van Magyarország. Ezek egy kicsit letaglózzák az em-

bert. Persze a pozitív élmény azért több.  

Utazásaim során sokféle „leg” történt velem. Mint ahogyan korábban leír-

tam, legmegrázóbb élményem a Tempi völgyében volt a különös zarándoklat 

láttán. Horvátországban Makarskában a háború utáni élni akarás, újrakezdés 

látványa volt megható. (2001-ben jártam itt) Leghumorosabb eset Rómában, 

Vatikánvárosban történt. A Szent Péter téren pápai audencia volt. Már hóna-

pokkal előtte be kellett jelentkeznünk, ezrével gyűltek az emberek. A Föld 

minden tájáról sok ember gyűlt össze. A biztonsági előírások szigorúak vol-

tak, pl. az üdítős üvegek kupakját le kellett venni, ezt külön ellenőrizték. Már 

tele volt a tér emberekkel, minden szék foglalt volt, s kb. egy órás várakozás 

után megérkezett a pápa. A tömeg zúgni kezdett, s mindenki felállt, úgy tap-

solt, s nyilván látni akarta a pápa mobilon érkező II. János Pál pápát. Én ma-

gam sem akartam ebből kimaradni, így észrevettem egy üres széket, gondol-

tam felállok rá, így jobban fogok látni. Igen ám, de azért nem ültek rajta, mert 

törött volt, így miután én ráálltam hangos puffanással le is estem róla. Abban 

a pillanatban a tömeg engem nézett, de biztos a testőrök is. Olyan lila foltok 

keletkeztek rajtam, jó néhány hétig csak „pápafoltoknak” neveztem. Később 

nevettünk rajta, de abban a pillanatban nagyon megijedtem. Legképtelenebb 

esetem – 19 évesen - akkor volt, amikor személyi igazolvánnyal léptem át a 

Bolgár - Román határt és utána nem akartak visszaengedni. Legkellemetle-

nebb, amikor Bukarestben elfogyott a benzinünk és azon a napon már sehol 

nem kaptunk. A kocsiban kellett éjszakáznunk. Legfantasztikusabb hely Gö-

rögországban a Meteorák, Ausztriában Gramais és Hallstatt egy felső-

ausztriai barokk kisváros az Alpokban, a Hallstatti-tó partján. Legkedvesebb, 

legszerényebb, kiváló vendéglátó emberekkel Székelyföldön találkoztam. Így 

érzelmileg legjobban Erdély, Hargita, a Gyimesek, az ottani emberek érinte-

nek meg. Legvidámabb napom Hamburg mellett egy vidámparkban volt, ahol 

kipróbáltam a fejjel lefelé forgást is.  
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Amikor hazafelé az országhatárt átlépem a gondolatom mindig az: hazaér-

keztem. A haza iránt érzett szeretet megmarad, s ha jelképesen is, de az or-

szághatárt akkor is átlépjük. Belépünk oda, ahol születtünk, ahol éltünk-

élünk, ahol emberi kapcsolataink vannak, ahova népünk történelme köt ben-

nünket. Soha nem maradnék idegen országba, bármennyire tetszik is, mert ott 

sohasem lehetnék igazán „otthon”, és úgy gondolom mindig „idegen” marad-

nék az ottaniak szemében.  

„Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született.”  

(Tamási Áron) 

Kosina Józsefné 

 

 

 

Viával a világ 

(Válogatás) 

 

Muzsika (Celldömölk, 2016. június 12.) 

Gyerekkorom megkopott emlékeinek színes csokrát mintegy képzeletbeli 

piros masniként fogja át a szomszéd Jóska bácsi hegedűjének merészen szár-

nyaló hangja. Ahogy a Sághegy szívet dobogtató két vulkanikus kúpjának 

látványa, éppen úgy a kedves Öregúr muzsikája is megszokott részévé vált 

hajdanvolt mindennapjainknak. Ha nem is milliószor, de százszor biztosan 

végighallgattam a „Millió, millió, millió rózsaszál” című nótát zenész szom-

szédunk előadásában, míg gyakorolta lakodalmas repertoárját. Sajnos már 

egyre ritkábban, de hála Istennek még mindig előkerül az a híres hegedűvonó!  

Via a minap kíváncsian hegyezi füleit mikor a semmiből felcsendül valami 

számára ismeretlen eredetű beazonosíthatatlan hang. A dobot, a gitárt, a száj-

harmonikát és sípot, sőt!, a hegyi kürtöt is ismeri már zeneszerető hírében álló 

Porontyunk, de a hegedűhöz eddig még nem volt szerencséje. Via izgatottan 

ugrik fel és lép oda Apuhoz. 

- Papi, hallod? Mi ez? Figyelj, mi ez a furcsa hang? Pssszt! - emelkedik a 

kis ujjacska a csodálkozástól résnyire nyílt szájacska elé. 

- Hegedűszó, Kislányom - mosolyog rá Apu.  

- Honnan jön? – faggatózik rendületlenül a mindent tudni akaró kisokos.  

- Jóska bátyám zenél, tudod? – világosítja fel Papi a kis érdeklődőt.  

- Megkeressük a hangot, Papi?- és Via válaszra sem várva már indul is a 

bejárati ajtóhoz. 

Apu nem kéreti magát sokáig, rögtön ugrik imádott Unokája első szavára, hogy 

kielégítse Viusunk tudásszomját. Papi és Unokája kézen fogva sétálnak át a 
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szomszédba, csak ők ketten, holott a Kicsikém meglehetősen tart a nagyhangú 

Szomszédúrtól, mindig ügyelve rá, hogy jó néhány lépés távolság legyen kette-

jük között. Mik vannak!, nagy úr a kíváncsiság! Pár perc múlva én éppen úgy, 

mint kislánykoromban, Anyuék nappalijában helyet foglalva fülem és lelkem 

kitárva várok, Via pedig a fürdő ablak alatti árnyékos kerti padon ülő Édesapám 

karjaiba simulva, izgatottságtól csillogó szemeit a furcsa hang forrására és an-

nak gazdájára szegezve, várja a választ kérdésére: mi ez a hang? 

- Most csak neked muzsikálok Kislányom, jó? Látod ez itt az én hegedűm 

és itt van a vonóm is. Jóska bátyád szeret ám téged, aranyos Kisgyerek 

vagy. Na, most figyelj! Egy, kettő, há’ és! – s máris szárnyra kap a nyári 

lágy szellő hátán egy sosem hallott ritkaság, a „Boci, boci tarka”.  

Drága sokat látott Muzsikus, a szívem is beleremeg kedvességedbe, köszö-

nöm, köszönöm szépen a kedves gyerekdalt! Via fülel, figyel, szinte szempil-

lája se rezdül, s megbabonázva hallgatja az egyre bővülő rögtönzött előadást.  

- Tudod, ez a muzsika, kislányom. Majd ha megnősz, ígérem, hogy Jóska 

bátyád neked is elhúzza a saját nótádat a lakodalmadban, jó? – teszi le az-

tán a hangszert a jó Öreg. 

Ezt az ígéretet már hallottam valahol cirka harminc évvel ezelőtt, s hát nem 

Jóska bácsin múlott, hogy nem lett belőlem Mennyasszony! Kisváratva kéré-

semre Mama is megjelenik a színen, mármint Jóska bácsi udvarán, s hamaro-

san hazakíséri kissé megszeppent Lánykánkat. Mire belépnek a bejárati ajtón 

már újra kézbe kerül a pár percig megpihenő vonó, s a felcsendülő hegedűszó 

hangja betölti az egész nappalit és emlékeimben kutató szívemet. Via pedig 

hirtelen odaperdül szeretett Nagyija elé és mély áhítattal átitatott vékonyka 

hangon halkan csak ennyit suttog: 

- Mami, Muzsika… 

 

Lomtalanítás extrákkal (Leányfalu, 2017. április 30.) 

Na végre! Végre lomtalanítás! Nem mondom hogy egy lottó 5-ösnek nem 

örülnék jobban, de ahhoz előbb szerencsejátékoznom kéne, nem csak az élet-

tel, hanem az életben is! Így most pusztán beérem egy lomtalanítással. Habár 

nem vagyok az a kidobós fajta, de belátom időnként nem csak a fejünkben, 

hanem a házban és a házunk tájékán, sőt, erre felé még „túl a sövényen” is, 

fene egye meg! A „fene egye meg” indulatszó értendő az illegálisan házunk 

környékére lerakott tárgyak és a lerakó személyek mindegyikére. Komolyan 

mondom, az embereknek sok esetben annyi eszük sincs mint Apu Pöttyös 

kotlósának. Azt, hogy valaki mindenféle le nem bomló dolgokkal képes 

szennyezni a környezet, hát azt nem kommentálnám, minek is… Azonban a 

levágott ágakat se kéne az üresen kongó vízelvezető árok peremvidékére hor-
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dani, minimum jó mélyre le kellene hajítani őket, hogy a természet végezze a 

dolgát és megegye, egy kis lebontás nem árt annak az amúgy semmirekellő 

hajdanvolt csapadékterelő mesterséges ásománynak! De egyesek még erre 

sem képesek! Ha egyet elkapok közülük, én lehordom, az tuti, méghozzá 

mindenféle értelemben véve. Erről ennyit.  

Szóval lomtalanítunk. Kár hogy erről az aktuális végrehajtási nap előtt 24 

órával szerzek tudomást, mert ha előre értesülök eme jeles eseményről, akkor 

biztosan másképpen szervezem a most éppen folyamatban levő, mindent el- 

és felsöprő nagytakarítást. Hát ez van, ezt kell szeretni… Azt mondják „jobb 

később, mint soha”, habár szerintem ez nem minden esetre húzható rá… Na 

de! Kanyarodjak szépen vissza a lomtalanításhoz. Az egy dolog, hogy „túl 

későn” tudatosult bennem a lomtalanítás ténye, az „egy dolog” másik oldala 

pedig az a felállás, hogy Gyerkőc mellett ez nem is olyan egyszerű. Nem 

mondom, hogy lehetetlen, mert, ahogy a Mi példánk is mutatja, igenis lehet-

séges, de az biztos, hogy semmiképpen sem nevezhető hétköznapinak. Hát, 

„Gyerkőc mellett” ez a teljesen természetes folyamat tartalmaz némi önmagát 

is, azaz a válogatást fenntartó és mégis egyedivé varázsoló mozzanatot, eze-

ket gyűjtőnéven „extráknak” kereszteltem el. Lássuk csak! 

A kezdő némafilm kockája: Viktor pusztakézzel, Via téli kesztyűben, Én 

pedig munkáskesztyűben araszolunk a nem éppen akadálymentes kertünkön 

át a pirinyó sufnink irányába. Az első „extra” a téli kesztyű használata vala-

mint az „Anya minden kis barlangba jusson egy ujjacska” buzdítás. Aztán 

Piroska nyomdokán letérünk a helyes útról, majd a letérést követően második 

„extraként” megjelölném, azaz meg is jelölöm a virágszedést. Nevezetesen 

százszorszépet szedünk, amivel mi igenis kesztyűs kézzel bánunk, mígnem 

formás kis „szép csokorba gyűjtjük őket, hogy Apa örüljön”. Apa örül is, mi 

is eshetne jobban ilyenkor? Hú, ez kissé ÍróNiKuss volt, elnézést Kincsem, 

egy szeretetcsokor mindig jól esik, innen kérek elnézést. Aztán ha már az 

udvar ősfüvében egyszer csak hirtelen ott terem egy labda, akkor az ne csak 

heverjen, hanem guruljon is, szóval némi labdajáték is bekapcsolódik a nem 

éppen rendhagyó szortír-akcióba. Felhívnám rá a figyelmet, hogy a lomtalaní-

tás ez idáig még kezdetét sem vette igazán, még mindig csak az úton illetve 

útfélen haladunk. Elérvén célunkat katatunk-matatunk, és viszonylagos nézet-

eltérés mentes diskuráció után kiszavazunk pár nem kívánatos faelemet. Ezek 

közös kihordása a kivitelezhetetlen kategóriával egyenértékű „Gyerkőc mel-

lett”, mert Viusunk aktív részválla(koz)Ó mindenben, így a cipekedésben is 

szeretne segíteni. Szögek, kampók, szálkák, hm... Tehát Valaki hord, Valaki 

nem hord, hanem „gyerekezik”, azaz Via kezét fogva kipróbálja a sufni körüli 

„huuu de jó kockautat” mert tényleg, az aztán huuu de jó! Közben elterelő 

hadjáratként kérdez-feleleket játszunk. Aztán Valakimás hord, Valakimás 
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pedig mást csinál Valakimással. Következő „extra” műsorszám a „de szuper 

kard” vagy mondjuk a „micsoda nagy lufi, boldog szülinapot Apa” veszélye-

sebbnél veszélyesebb fadarabkák szóban forgó Gyerkőctől való elkobzása. 

Mellesleg lábilag gumicsizmában topog a KisHölgy, a legideálisabb extra-

lábbeli ilyen sima terepen! Szóval némi elkapó, megfogó Via-mentő/akció is 

párosul a szivárványszínű talpalókhoz. Aztán jön a csigafogás, mi más? 

Rendben, rendben, nem ironizálok… Azért sem, mert annak ellenére hogy 

már fél órája lomtalanítunk, annak ellenére öt perc alatt elvégezhető munkát 

se haladtunk előre, szóval és írással őszintén mondom én kezdem élvezni a 

dolgot. Nem az a megszokott "gyerünk gyorsan, tegyünk-vegyünk, essünk túl 

rajta"szabvány kivitelezés, hanem valami más, valami szokatlan, valami új, 

valami ValaMi. Tehát pakolás helyett az orgonabokrok és különböző sövé-

nyek tövében gubbasztva „házas csigákra” vadászunk, mert Apa szerint ott 

lapulhat egypár a legnagyobb valószínűséggel. Szeretem a csigákat. Múlt 

nyáron egy rövid ideig volt egy saját CsigaFiúm, aki nagyon a szívemhez nőtt 

és sokáig hiányérzetem keltett bennem a távozása. Tehát Apa és Lánya vadá-

szik és gyűjtöget, én pedig mindenféle hulladékokat halászok ki innen-onnan, 

és nagy erőbedobással hordom is ki őket az utcára. Közben a szememet a 

Családomon tartom és fülelek is tágra nyitott fülekkel. Megtudom, hogy a 

sikeres vadászat érdekében „szép ügyesen kell széthúzni az összehajló ága-

kat”, de a „fűben is lehet próbálkozni, ott is lapulhat egy-egy csigavér”. Per-

sze aztán nem csak hallástávolságon belül, hanem teljes testközelben is részt 

kell vennem a „csiga-biga gyere ki” éneklésében. Hát éneklünk is, miért is 

ne? Közben csigákat osztályozunk nagyság szerint, mert ugye mindig kell egy 

„ez itt az Apa, ez az Anya, ezek pedig a Kicsinyeik” családtag. Osztályozunk, 

rangsorolunk, énekelünk, jöhet a csigafutam! Váltás van, Viktor lomokat 

hord, mi futamozunk. Vián már nincs kesztyű, mert azzal nem könnyű „ebé-

deltetni a csigákat”. Ez is megesik, s jól is esik. Aztán persze be kell „pattanni 

a függőágyba”, szóval még nem is kezdek bele a munka folytatásába, máris 

felfüggesztem magunkkal együtt. A mindenit! Eddig hol volt ez a függőágy? 

Viusnak nagyon tetszik a ringatózás, kár hogy nincs kinn a 

szappanbuborékfújó! Ringatózunk, nevetünk, leesünk, dorgálunk, ringató-

zunk, nevetünk, Viktor hord és hord. Mi csajok integetünk az ég felé, mert 

már megint „ott száll a Kati Keri repülŐn”. Via lassan de biztosan megunván 

a dolgot inni kér, hát gyorsan befutok a házba „gyógyító szörpiért”. Ez is 

kipipálva. Reménykedem egy rövid alvásidőben, de nem, nincs szerencsém. 

Ez van.  

Hm, meg kell, hogy mondjam, benn már feszít kicsit az ideg, én szeretek 

haladni a munkával, nem pedig halogatni, ugyanis az „először a munka, aztán 

a szórakozás” priolista elvet vallom. Cserélek Viktorral, én dolgozom, ő  
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játszik, Via ki tudja mit csinál… Ah, Via „Anyázik”, igen, igen, nem aludt, 

kezd nyűgös lenni. Hallom fut, mit fut!, rohan utánam „Anya Te itt hagytál 

engem!” sírás közepette. Megállok, magamban számolok, 1, 2, 3, türelem, 

türelem… Via kicsi, éhes, fáradt, ha nincs is egyedül, de még csak kicsi 

„Vuk”, biztosan jobbat is el tudna képzelni, mint ezt az unalmas tevékenysé-

get. Tehát megállok, van pár kezem, pontosabban egy pár, egyikben a lomok, 

másikban a drága kis kéz, a harmadikkal nyitnám a kaput, de nem találom, 

még jó hogy van lábam is és Viának egy szabad keze extraként. Próbálom 

lerázni Viumat, de nehéz, igen csak ragaszkodÓÓÓ. Aranyom, még sír is, 

csupa könny a szeme, letörlöm. Aztán valahogy a mi Csemeténk újra 

vidámkodik, kapok egy „lila-illatú orgonát” és pár kísérő sort az „orgona ága, 

barackfa virága” dalból… És puszit, puszikat, innen-onnan, Mindenkitől. 

Örülök. Aztán dolgozom tovább. Mire visszatérek a kertbe a két Váradi a 

járdán kuksol. Na! Szuper, a munka hősei! Éppen buzdítanám őket mikor is 

„Anya, psszt, szép csendben csak!” figyelmeztetést kapok lábujjhegyen, 

csizma nélkül közeledő, izgatott arcú Lánykánktól. Szót fogadván a „Gyere 

Anya, csücsülj nyugodtan Apa mellé, ne cipelj, ülj le szépen” invitálásnak 

lehuppanok Viktor mellé a fűbe. Ah, nem lázadok, abszolút nem, pont erre 

érünk itt rá dologidőben, ücsörögni, azt kell! Mint kiderül „képzeld Anya 

beköltözött egy MadárAnya a kinti szekrényünkbe és vannak tojásai és meg-

ijedt tőlünk és most szép nyugodtan várjuk, hogy visszajöjjön, de psszt, na-

gyon csöndben kell lenned, ahogy nekünk is”. Hát megzabálom! Mindkettőt! 

Ülök nyugodtan, lassan belÜL is. MiCsoda szép is ez! A saját udvarunkon, 

nap- és árnyékfényben, orgonaillattal a lelkünkben, lelkünkben és karunkkal 

egymást átölelve MadárAnyára lesben ülve… Ülünk nyugodtan. Ülünk nyu-

godtan, míg Via úgy akarja, mert aztán Miss FutokTovább megunja ám a 

nagy ülést. Jövünk, megyünk, Valaki pakol, ValakiMás játszik ValakiMással.  

Fogy a türelem, most inkább Vius részéről, kicsi, éhes, édes fáradt kis Vu-

kom. Kezd furdalni a helyzet, de én végezni akarok azzal, amit el sem tervez-

tem, még muszájból ki szeretném dobni az IdeHordók által itt hagyott, soha el 

nem korhadó 4-5 tábla ablaküveget, csesszék meg, de tényleg! Via jön utá-

nam, sír, vigasztalom, de ő játszani szeretne velem, aztán meg segíteni ne-

kem… Egyre ingerültebb leszek, a combomig ér a gaz, azaz Viát a feje búbjá-

ig beborítja, vakondtúrások mindenfele, esünk-kelünk, mindemellett veszé-

lyes anyag a kezemben… Egyre ingerültebb vagyok, sírás és szidás, szipogás 

és ölelés, furdalva furdalás, hol van már az a madárkereső idilli hangulat? 

Viktor is jön segíteni, de őt is elküldöm, már elegem van az egészből, ma-

gamból is, miért őket bántom? Persze én nem aludtam délután, sőt, az elmúlt 

három évben alig aludtam, de ez nem az ő hibájuk… Tehetnek ők róla, hogy 

csak Mi vagyunk itt magunknak, Hárman, és így nem könnyű az Élet  
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sokszor? Á, hülye vagyok, a lényeg hogy Együtt Egymásnak Egymással 

Egymásért. De néha rohadt nehéz, hiányzik a Családom, a távoli-közeli Bará-

taim, egy kis nyugi, még a nyugalomban elvégzett munka is, nem beszélve az 

olvasásról, írásról, egy-egy koncertről… Ó Istenem mennyire vágyakozom a 

hegyekbe, ezer éve nem klettereztem! Annyi minden van félbehagyva vagy el 

sem kezdve, annyi mindent szeretnék csinálni… Én hülye, mit bőgök itt, ne 

már! Minden rendben, ezek az extrák nem kellenek, kinek hiányoznak? Fur-

dal, furdal, furdal, most meg megbántottam az Enyéimet, lim-lom tárgyak és 

lim-lom érzések miatt… Pedig nem is veszekedtünk eddig, holott a lomtalaní-

tás mindig nagy vitákba torkollik felénk! Ma, ma nem, azaz eddig nem… 

Mennyi szépség volt és tessék, pont az utolsó percekben kell itt kiborulnom?! 

Via sír a kezemet el nem engedve, csallánligetek között bukdácsolunk, Viktor 

tekeri a fejét és szomorú… Lim-lomok, nesztek! Ki veletek, durr, repül az 

ablaktábla… Könnyektől maszatos arcú Lánykámat noszogatom. „Viu, fuss 

Apához, nézd, vár Téged, kössetek kötényt és lepjétek meg Anyát egy kis 

isteni finom csokis palacsintával! Mit szólsz hozzá, jó ötlet?” - mentőőv be-

vetve. Tessék, ebbe jól beletrafáltam, Viukám elszontyolodott arcocskája 

hirtelen felragyog és kezemet elengedve rohan az Édesapjához.  

Míg visszafordulok az utolsó rohadt, bocsánat, elkorhadt ablakkeretért, 

amelynek az üvegét az imént hajítottam ki nyomasztó érzéseimmel együtt, 

míg visszafordulok hallom a „gyere Apa, süssünk Anyának palacsintát, hogy 

boldog legyen, de el ne áruld, titok, meglepetés” üdvrivalgást, amely szívem 

jegét megtörve utat enged a hála érzésének. Hálás vagyok a Sorsnak a szerető 

Családomért, kimondhatatlanul hálás.  

És még egy utolsó ablakkeret, puff, te szemét, ki veled, ne is lássalak! Ez-

zel végeztünk lomtalanítás némi extrával, jóval és rosszal, a jók maradhatnak, 

a rosszak mehetnek, a soha-viszont-nem-látásra! Na, egy-kettő, gyerünk pala-

csintát sütni! 

Kovács Beatrix 
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Névnapodra 

 

Felsütött a nap ma, 

Ez a Neved Napja! 

Ne lustálkodj, pattanj fel, 

Ünnepelni mindig kell! 

 

Énekel a kanári 

Ez a dal most megéri. 

Csokitorta, epres fánk, 

Örülj velem anyukám! 

 

Süssön ma a nap is, 

Legyen kék az ég is, 

Csipogjon a madár is, 

Legyél boldog Te is! 

 

Virágot az asztalra, 

Sok boldog névnapodra. 

Kedvenced a tulipán 

Neked édes Anyukám! 

Kovács Boglárka 

 

 

 

Amikor én kicsi voltam… 

 

Amikor én kicsi voltam, rengeteget kúsztam-másztam. Nem nagyon tudtam 

egy helyben maradni, szerettem új helyeket felfedezni. De mivel a ház nagy 

részét felkutattam, valami újdonságra fájt a fogam. El is döntöttem, hogy 

egyedül kimegyek az udvarra. Jól is ment minden, elértem az ajtóhoz, amely, 

mivel nyár volt, egy szita-ajtó volt. Én még túl kicsi voltam ahhoz, hogy ki-

nyissam, ezért más módszert választottam. Elkezdtem kapirgálni a szitát, jól 

is haladtam, és végül akkora lyukat ástam, hogy kényelmesen kifértem rajta. 

Egy darabig csak üldögéltem, mikor egyszer csak kijött édesanyám, és meg-

nyugodva, hogy megtalálta szeretett kislányát, bevitt a házba. 

Na, jó - gondoltam magamban -, anya, most te győztél, de én nem adom 

fel a játékot. Édesanyám mosogatni kezdett, én meg valami játékot kerestem. 

Eszembe jutott az a hangos, forgós, nagy és fehér gép, amit szimplán a  
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köznyelv csak mosógépnek nevez. Szóval elindultam a mosógép felé, hamar 

ott is voltam, és gondolkodás nélkül bemásztam, gondolva, hátha én is úgy 

fogok forogni, mint a ruhák. De nem, nem forogtam, és megint megtaláltak, 

és megint anya nyert, de akkor sem adtam fel. 

Pár évvel később nagyon érdekelni kezdtek a rajzfilmek, mesék. Sok mesében 

is láttam, hogy az emberek tudnak repülni. A mesében csak felmentek egy magas 

helyre, és leugrottak, majd repültek. Én úgy gondoltam, hogy ha repülni szeret-

nék, akkor ki van adva a parancs: keresnem kell egy nagyon magas helyet. 

Meg is találtam a tökéletes helyet, egy tárva-nyitva álló ablakot. Már láttam, túl 

kicsi vagyok ahhoz, hogy magamtól felmásszam, ezért odavittem az ablak elé egy 

széket, felmásztam rá, és egy darabig onnan néztem az udvart. Már felkészültem, 

hogy repülni fogok, de egyszer csak két kéz megfogott, és visszahúzott. Most, hogy 

belegondolok, örülök, hogy ezeket a játékokat édesanyám nyerte meg. 

Mint látható, én ilyen kúszó-mászó, izgő-mozgó kislány voltam, édes-

anyám kislány korában inkább kíváncsi és segítőkész volt. 

Édesanyáméknál nagy gazdaság volt, ezért ő nagyon szerette az állatokat, 

kivéve egyetlen egyet, amely nem más volt, mint a kakas. Ugyanis egyszer 

történt, hogy enni vitt a tyúkoknak. Még csak öt éves lehetett, amikor egyszer 

hirtelen a hátára szökött a kakas, és csipkedni kezdte, édesanyám meg sikol-

tozva rohant körbe az udvaron. Nagyapám felfigyelt a sikoltozásra, és a sep-

rűvel gyorsan leverte a kakast édesanyám hátáról. 

Hát a kakasokkal ha nem is, de a báránykákkal igen jó viszonyban volt.  

Mindig követte őt egy kisbárány, bármerre ment. De már olyan szorosan, hogy a 

házba is utána ment. Így történt egyszer, hogy édesanyám nem vette észre: a 

kisbárányka vele együtt bement a házba, és rápotyogtatta a barna bogyóit a  

szőnyegre. Amikor édesanyám észrevette, gyorsan felszedte, felseperte, és mint-

ha semmi sem történt volna, visszament játszani a báránykával az udvarra. De 

édesanyámat már ennél nagyobb meglepetés is érte, amikor meglátta, hogy a 

macska odafialt a szekrénybe. Nagyon féltette a cicákat, hiszen ha nagyapám (az 

ő édesapja) megtudja, biztosan haragudni fog. De összeszedte a bátorságát, és 

elmondta, hogy mi történt. A cicák megmenekültek, és a csűrben éltek tovább. 

Édesanyám szeretett nagyapám körül lenni. Nagyapám szabómester volt, 

és éppen otthon varrt. Édesanyám a gombjaival játszadozott, amikor egyszer 

csak megpillantott egy szép piros gombot, amely majdnem úgy nézett ki, mint 

egy cukorka. Édesanyám egy szempillantás alatt bekapta. A gomb édesanyám 

torkán akadt, és nem akart se le, se fel mozdulni. Nagyapám hamar észrevette, 

hogy gond van, és mivel a gomb nem jött fel a leányka torkából, nagyapám az 

ujjával lenyomta, és megmentette édesanyámat. 

Úgy látszik, azért mégis minden gyerek életében vannak „kalandok”. 

Kozán Anita 
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Patácska 

 

Amikor kicsi voltam, egy nap apukám egy borjúval jött haza. Szép, tarka 

szőrű, gömbölyű állatot láttam, akinek szelíd és félénk nézése annyira megha-

tott engem, hogy megsajnáltam. Hogyne félt volna, mikor egy teljesen új 

környezet fogadta őt. A kertünk melletti kis istállóba vittük, hogy otthon 

érezhesse magát. Még aznap nevet akartam adni neki. Apukám azt mondta, 

hogy előző gazdái Patácskának hívták. Úgy döntöttem, hogy maradjon to-

vábbra is Patácska a neve. Ki is írtam az istálló ajtajára, hogy ITT LAKIK 

PATÁCSKA! 

A szüleim azt mondták, hogy gondozhatom én is Patácskát, és vigyek neki 

minden nap egy veder vizet. Úgy is lett. Mikor az istállóba bementem és letet-

tem a vedret a borjú elé, egy szempillantás alatt kiszürcsölte belőle a vizet, 

aztán rámnézett és megnyalta a kezemet, éreztem, hogy most már barátok 

lettünk. Annyira köszönte, hogy gondozom, hogy mikor tehette tetőtől-talpig 

végignyalt. Csupa bocinyál lettem, de ez nekem nagyon tetszett! 

Minden nap, amikor jöttem haza az iskolából, azonnal szaladtam, hogy  

adjak neki vizet, de egy nap, mikor az istállóhoz értem láttam, hogy az ólajtón 

kívül van az egész hátsó fele. Ezen nagyon jót nevettem és még a szüleim is. 

Volt olyan nap is, amikor itatás után ott felejtettem a vedret, és mikor vissza-

fordultam érte, azt láttam, hogy beletette a lábát. Ezen is nagyon jót nevettünk. 

Patácska nap mint nap megnevettetett, nagyon aranyos kis boci volt. 

Ahogyan teltek a hetek, hónapok Patácska egyre nőtt, és olyan nagy volt 

már, hogy nem fért meg az istállóban. Végül a sors úgy hozta, hogy el kellett 

válnunk. Lakott a szomszéd faluban egy gazda, akinek az volt a munkája, 

hogy sok mindenkinek a tehenére és más háziállatára vigyázott, mert már 

nagyon megnőttek és nem tudtak az emberek időt szánni rájuk. Rábíztuk Pa-

tácskát is. Viszont nem búcsúztunk el örökre, mert sokszor meglátogatjuk. 

Azóta sok borjúja született, s mái napig jó anyuka. 

Nagyon sokat gondolok rá,de bennem még mindig az a kicsi boci képe van 

meg, aki felvidított nap mint nap, mikor itthon lakott és én gondoztam. 

Kőrösi Mátyás Zoltán 
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A menyasszonyi torta 

 

Már száradó, bordó, sárga, barna színekben játszó leveleket söpört és csörge-

tett az őszi szél, amikor kitűzték az esküvő napját. Nem dologidőben, hanem 

a nyugalmasabb téli hónapok egyik szombatján tartják, hogy a vidéken élő 

rokonok, ismerősök is be tudjanak utazni a városba – már aki teheti –, mert 

akinek nem futja utazásra és a város körül lakik, az begyalogolhat. 

Az örömanya már ekkor elkezdte összegyűjteni az ünnepi vacsora hozzá-

valóit. 

- Minden menni fog! – mondta halkan a sötét szobában ülő papának. - 

Csak a cukor! Azt lesz nehéz beszerezni! – sóhajtotta. 

- Az meg mihez kell? – kérdezte az öreg csak úgy foghegyről, hátra se  

pillantva. 

- Hát, a dobos tortához! 

- Ah! – horkant fel a férfi valóban megdöbbenve. – Cukorrépát tudok  

szerezni! Abból lehet melaszt főzni! 

- A tetejéhez valódi cukor kell! – lehelte alig hallhatóan az asszony. Ismerte 

a férfit. Tudta, hogy ezzel haragra lobbantja. Mégsem jött semmilyen válasz. 

A csöndön felbátorodva a nő folytatta: - Tudod, ez a dobos torta lenne a mi 

nászajándékunk a gyerekeknek, ha már másra jelenleg nem futja.  

Többet aznap nem beszéltek. 

Másnap reggel vette a nő a míves, kézzel hímzett kályhameleg bekecset, a 

bőrcsizmát és elindult. A férfi utána szólt: - Van mit levetkezned?  

- Igen. – hangzott a rövid, szálkás válasz. 

- Abban a cipőben fázni fogsz! 

- Nem! – mondta már valamivel lágyabban az asszony magához szorítva a 

csizmát és kabátkát. 

Még gomolygott a köd a sötét utcán. A belvárosból egészen a régi sorompóig 

gyalogolt, mert a nógrádi batyusasszonyok egy ideje nem tértek már be a 

városba, olyan kiáltó volt ott is a szegénység. Inkább mentek tovább délre a 

Dunához, a hajósemberektől várva a jó csereportékákat. 

Egy különösen apró nőtől sikerült a családi ereklyék ellenében zsírt, tojást 

és diót szereznie. A vékony teremtés megígérte neki, hogy két nap múlva, ha 

visszafelé jönnek, megpróbál kakaót is hozni, bár az igen drága lesz. Cukrot 

viszont még ő sem tud. 

Keserédes hangulatban lépkedett haza. 

- Van még idő! – legyintett este a férfi, de ezzel nem nyugtatta meg az asz-

szonyt. 
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Éjjel a nőnek eszébe jutott az a család, akiknek villájuk volt a szőlőhegy lábá-

nál. Évekkel korábban náluk szolgált. Hátha emlékeznek még rá és tudnának 

neki kevéske cukrot adni a tortához. Hosszan gondolkodott azon, mit vihetne 

ellenértékként. Az utolsó családi kincs is elkelt már, hiszen a nógrádi kofának 

ígérte a kakaóért. 

Másnap délelőtt az utcán hangosan kopogott a vékony cipő.  

Az idős nagyságos asszony volt már csak életben. Bár cukor nem volt a 

háztartásban, megesett szegény öregen a nő szíve és egész nap serénykedett a 

régi villában, kissé enyhítve a beteg egyedüllétből is fakadó panaszait. A nap 

végeztével - bár nem akarta elfogadni - egy aprócska porcelánszobrot kapott a 

valamikor jobb napokat látott villa tárgyi kincseiből. 

Nagyon értékes! - nézett rá jelentőségteljesen az öreg búcsúzóul és ráhaj-

totta a fiatalabb ujjakat. 

A kis figura ott lapult a markában, amikor az utcára lépett. „Milyen pici és 

mégis mennyire hideg!” - gondolta. „A cukor meleg lenne még papírzacskón 

keresztül is!” 

Egy régről ismerős családhoz betérve sikerült egy kiskanálra való cukrot 

szereznie, mert a cukortartó alján megkötve találtak még ennyit. Óvatosan 

felmelegítették, hogy ne olvadjon el, csak elengedje a dobozt. Boldogan te-

nyerébe zárta a kanálkát. Az alpakka langyos volt. Úgy érezte, mintha a szíve 

a kezében lüktetne. 

Otthon a férje nyitott ajtót. Egy bögrét szorongatott. A bögre majdnem 

színültig volt cukorral. Mindketten a szívük előtt tartották a kezüket és mind-

két kézben volt valami. A jelenleg számukra legnagyobb kincs. Csak álltak 

egymással szemben és mintha mindegyikőjük tükör előtt állt volna, ugyan-

azok az érzelmek futottak át az arcukon. 

Az asszony úgy tett, mintha nem vette volna észre férje gyűrűsujján a bemé-

lyedő szélesebb rovátkát. A jegygyűrű helyét. 

 

A nő a következő napokban az elképzelt öröm és boldogság perceit nyújtotta, 

amikor esténként a konyhaasztal mellett ollóval papírt csipkézett komótosan, 

aprólékosan a torta alá. Úgy jelent meg szeme előtt a torta, mintha a díszített 

papíron maga a jegyespár állna az oltár előtt. 

Az esküvő előtti nap délutánján rövid számadást készített, ahogy a torta 

hozzávalói a konyhaasztalon feküdtek. Minden alkotóelem külön-külön is 

aranyat ért. Hát még az összes együtt! És ezek átalakulnak, összeolvadnak 

egyetlen alkotássá. 

Remegett a szíve és a keze, ahogy elkezdte a tojás sárgáját szétválasztani. 

Nemsokára édes grillázsillat lengte be a kis konyhát, ami átúszott az elő-

szobába és lassan kúszva birtokba vette az egész lakást. 
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Milyen jó az illata! - bukkant elő a férfi és büszkén nézte a másnapi ese-

mény készülő szimbólumát, aminek létrejöttéhez nagyban hozzájárult. 

- Nem volt kevés a cukor, de akárhogy igyekeztem, a díszítésre mégsem 

futotta! - mondta a papának. 

- Pedig milyen ügyesen tudtad kanyarítani azokat a vékony szálakat egy-

kor! - simította végig szemével a férfi a nőt. Majd folytatta: - De ennek is 

örülnünk kell, hogy elkészülhetett! 

A még képlékeny, puha tetejű torta a spájz egyik kiürített polcára került, a 

szépen, ünnepélyesen előkészített tálcára, a sült hús mellé. 

A násznép csendesen, de jókedvűen, beszélgetve ülte körül az utcai szobá-

ban a nagy asztalt. A hús elfogyasztása után az örömanya összeszedte és 

egymásra rakta a tányérokat. Csak ő és a férje tudta, mi következik most. A 

nap, sőt, az elmúlt hetek fénypontja. A várakozás beteljesülése. Felfokozott 

lelkiállapotban, belső késztetésre még lassította is mozdulatait. Halkan, már-

már légiesen lépkedett. Egyszerű, de ünnepi szoknyája óvatosan, kis késéssel 

követte mozgását, ahogy átúszott a konyhába. Lerakta a tányérokat oda, ahol 

előző este megszületett maga a csoda. Elérzékenyülve, áhítattal, önmagában 

elképzelve a hatást nyomta le az éléskamra kilincsét. A spájz ajtaja hangtala-

nul nyílt ki. A konyhából beáradó fény áthatolva a befőttesüvegeken egyen-

ként láthatóvá tette a bennük rejlő gyümölcsszemeket. Ahogy belépett, és 

árnyéka rávetült a polcokra, úgy érezte, hogy a fény őt is átöleli. A távolság 

közte és a vendégek között a beszélgetések hangját tompa nesszé alakította. 

Mintha egy színpad mögött, a kelléktárban matatna. Mintha nem is lenne 

igaz, ami vele történik. Elmosolyodott. Most, ebben a pillanatban boldog volt. 

Nagyon boldog. Keze elindult a torta felé. A fénycsóva elhalványodó fátylá-

ban egy figura alakja rajzolódott ki a torta tetején. Az asszony megrémült, 

majd megdöbbent. Ugyanúgy, mint a vele farkasszemet néző, kényszerpóz-

ban fogságba ragadt szürke egér. 

Nagymamám leemelte szemüvegét és mielőtt még a könnycseppek formá-

jukból kilépve, kipattanva végigfolytak volna arcán, óvatosan letörölte őket. 

Sosem tudtam, hogy ilyenkor, az emlékezés perceiben az örömtől, a szomorú-

ságtól vagy maguktól az emlékektől érzékenyül-e el. Megkérdezhettem volna 

tőle, hogy milyen érzés volt egy ilyen korban, a negyvenes években Magya-

rország közepén menyasszonynak lenni, de nem tettem. Sajnos, már sosem 

fogom megtudni… 

Kőszeginé Balogh Erika 
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A csodaszarvas 

 

A kis erdei vasút vidáman kanyargott a hegyi úton. A Börzsöny termetes töl-

gyei, langaléta bükkfái, néhol kikandikáló kőrisei friss, ropogós zöld levelei-

ket lengették a vaskerekű kocsik elhaladtával. Ahogy mindig magasabbra 

mászott a szerelvény, úgy lett a piciny mozdony hangja egyre érdesebb és 

dohogóbb, mozgása lomhább, nehézkesebb. Vánszorogva húzta maga után 

terhét, mégse keseredett el, a pocakos, piros pozsgás, bajszos masiniszta báto-

rításként meg-megsimogatta - fél kézzel kinyúlva - a szépen festett kasznit. 

Az erdőből kiérve tömény vadvirágillat röppent át a kocsin, s mint egy kósza 

gondolat, a pillanat elmúltával már nem is volt érzékelhető. Az elénk táruló 

tavaszi rét látványa gyorsan feledtette az előbbi élményt, bár a kettő szétsza-

kíthatatlanul összetartozott és egyik sem létezett a másik nélkül.  

A kisvonat nyikorogva, recsegve, ropogva állt meg a füves terület köze-

pén. Csak mi négyen szálltunk le, majd a szerelvény azonnal indult is tovább 

varázslatos útjára, vissza az erdőbe. Integetve álltunk a fémesen csillogó sínek 

mellett és néztünk a viccesen ide-oda billegő kocsik után. Mintha táncolná-

nak, táncolva kötéltáncot járnának. - jutott eszembe a vonatot nézve, majd 

lassan a zörgés is elhalkult, s szépen elhalt. Elnyelte az újraéledt tavaszi erdő, 

s már csak a vas csíkok mellett nyújtózkodó fák leveleinek mozgása árulko-

dott a légáramlatról, amelyet az imént arra járó erdei vonat keltett. 

Csend lett. Mérhetetlen csend. És mégsem. Kellett hozzá pár perc, mire a 

városi zajhoz szokott fülünk felismerte a muzsikát. Az érintetlen természet 

zenéjét. A réten dolgozó méhek dongását, szöcskék lábnyomán visszapattanó 

fűszálak neszét, nagyobb testű, kitinpáncélos bogarak felröppenésének berre-

gését, harkályok gyors, ütemes kopogását és alig hallhatóan a patak csobogá-

sát. 

- Kispatak!- kiáltott fel 3 éves lányom. Menjünk a patakhoz!  

Mindannyian felszedelőzködtünk és elindultunk a hang irányába. A rét végé-

ben, már az erdőtől körbezárva folyt át a gyalogúton a tiszta vizű hegyi patak. 

A hóolvadástól és a tavaszi esőktől láthatóan kiszélesedett. A rajta való átke-

lést egy pár nagyobb kő biztosította azoknak, akik tovább szerettek volna 

haladni, de Kata lányom nem akart. Sőt, hallani sem akart a dologról. Teljes-

séggel megigézte a csermely látványa. A szélén leguggolt és még közelebbről 

vette szemügyre, ahogy a rohanó víz engedelmesen kettéválik a kövek előtt és 

fodrozódik a hátuk mögött. Nyolc éves fiamat már nem kötötte le oly nagyon 

ez a jelenség, így édesapjával együtt úgy döntöttek, hogy ők elindulnak túráz-

ni. Rövid megbeszélés és felszerelés átcsoportosítás után elindultak, mi ketten 

lányok pedig maradtunk.  
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Amikor a fiúk már pontként sem voltak láthatók a vékony erdei ösvény 

messzire nyúló kanyargós útjának vonalán, kicsit megborzongtam. Most va-

gyunk igazán egyedül - futott át a gondolat az agyamon, de elképzeltem, 

ahogy a Börzsöny különböző pontjain, turistautak szövevényes hálózatán itt 

is, ott is emberek túráznak, csodálják a növény és állatvilágot, magukba szív-

ják a gyógyító erdei levegőt minden apró alkotórészével együtt és feloldód-

tam a kislányomban való gyönyörködésben. A puha párnás kisgyermek kezek 

ekkor már apró ágacskák után kutattak, amiket aztán Kata a sebesen szaladó 

patakba állított, hogy megnézze, vajon az ő gallyainak is engedelmeskedik-e a 

víz. De nem volt elégedett az eredménnyel, mert az kevésbé volt látványos, 

így nagy kavicsokat kezdtünk keresni. Nem tartott sokáig a kutatás. Kicsit 

feljebb egy aranybányára bukkantunk, ami a termetes köveket illeti. Boldogan 

cipeltük lejjebb természeti megfigyelésünk tárgyait és óvatosan helyeztük 

őket a mederbe. Örömtől sugárzó tekintetét aztán rám szegezve bólintott a 

lányom, teljes volt a siker. A víz nem hogy kettényílt a kövünk előtt, de az 

oldalánál még fel is emelkedett és rácsapódott az eddig száraz, gömbölyded 

kavicsra. Egymás mellett guggoltunk. Én átkulcsolt térddel gyönyörködtem 

hol a gyermekemben, hol a patak robogó fodraiban és hallgattunk. Próbáltuk 

magunkba szívni az illat-hang-látványélményt, ki-ki a sajátját - és megélni a 

pillanat varázsát.  

Ebben a percben mintha megzörrent volna a patak menti bokorsor. Bár én 

arra néztem, nem láttam semmit, így újra Katára figyeltem, aki megbabonáz-

va csodálta az akadálynak engedő vizet, kifeszített pici tenyerét beleállítva. 

Nem szóltunk. Furcsa érzés kerített hatalmába, a hátam megborsózott. Hirte-

len felálltam és földbe gyökerezett a lábam. A bokrok mögül ugyanakkor, 

ugyanabban a pillanatban egy ló nagyságú sötétbarna szarvas lépett ki, pár 

lépésre tőlünk. Mellső két lába duzzadó izmain megcsillant a levelek között 

beszűrődő napfény, világosbarnára színezve azokat. Két hatalmas agancsa 

szabályos koronaként ült a fején, fekete szemeiben szinte visszatükröződött az 

áhított víz képe. Fejéke nélkül is magasabb volt nálam. 

Ha akarom, elérem. 

Ha akar, elér. 

Csak a patak törtető zubogása hallatszott. Lánykám oly mértékben elmé-

lyedt a játékában, hogy a körülöttünk történtekből nem vett észre semmit. Én 

és ez az elképzelhetetlenül termetes állat a pillanat tört részéig egymásra néz-

tünk, tekintetünk összefonódott. Majd hirtelen felkaptam a gyermekemet és 

szaladtam vele a tisztásra, - vissza nem nézve - ahogy a lábam bírta.  

Felkészületlenül, váratlanul ért a találkozás. Nem jutott más eszembe, Katát a 

pihenőhely fa asztalára raktam, én is felmásztam és ráborultam. Szívem a 

torkomban dobogott, a levegőt sípolva vettem és igyekeztem minél előbb 
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megnyugodni. Ekkor hallottam csak meg, hogy lányom már sokadszor teszi 

fel ugyanazt a kérdést: 

- Mi történt?  

- Egy szar-vas buk-kant fel a bok-rok kö-zött. - mondtam még mindig 

szaggatottan a zihálástól. 

- Egy szarvasbogártól ijedtél meg ennyire? - kérdezte alólam összegömbö-

lyödve.  

- Nem bogár! Igazi, nagy szarvas! - válaszoltam kicsit erélyesebben. 

- És mit csinált? - érdeklődött tovább az én kicsim. 

- Inni akart szegény. 

- Az miért baj? Ezért szaladtunk el ilyen messzire? Miért? Mellettünk nem 

tud? 

- Tudod, ez nem természetes dolog, hogy egy hatalmas vadállat ennyire 

megközelíti élőhelyén az idegent, az embert. Valószínű, olyan nagyon 

csendben voltunk, hogy nem hallott minket és mivel a szél sem fúj, nem 

érezte a szagunkat sem - próbáltam magyarázatot adni a történtekre ma-

gamnak is. 

- De én nem is vagyok büdös! És te sem! Persze, hogy nem érezte a sza-

gunkat! És a szarvas nem is vad! Az az oroszlán, de az itt nincs! - kelt ki 

magából a mindent tudó három éves. Majd folytatta: - Meddig fogunk itt 

kuporogni? Vissza akarok menni a kispatakhoz és inni, mint a szarvas! 

- Még egy picit várjunk, de már felülhetsz! - mondtam neki és én is fel-

egyenesedtem. Törökülésben ültünk egymással szemben a rücskös fa asz-

talon és azon gondolkodtam, hogy vajon megfelelően reagáltam-e le az 

eseményeket. Más mit tett volna a helyemben? Mi a helyes viselkedés 

ilyenkor? Miért nem készítettek engem erre fel egyetlen iskolában sem? 

Miért nincs viselkedési gyakorlatom minden egyes szituációra ennyi idő-

sen? 

Ekkor a kispatak irányából csörtetés hallatszott, s kibukkantak a fák árnyéká-

ból a fiúk. 

- Ti mit csináltok itt? - kérdezték megdöbbenve. 

- Anya egy nagy-nagy szarvast látott és ide szaladtunk - csacsogta a kicsi 

kezével közben a méreteket illusztrálva. 

- Ja, értem. És azért ültök az asztal tetején, hogy közelebb legyetek a szá-

jához! - vágta rá apa és mosolyogva megpuszilt minket. 

Kőszeginé Balogh Erika 
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Hej, te kismadár! Ne vidd el a búza kalászát! 

Aratás az 1950-es években 

 

Június végén, július elején szőkül a búza. A búzamező a természet egyik leg-

szebb csodája. Nyáron a sárguló, ringó, hullámzó búzatengert mezei virágok 

díszítik. A lila konkoly, a kék színű búzavirág és a piros pipacs. Csodás mezei 

csokrokat szedtünk belőle gyermekkoromban a virágvázákba.  

1958-59-ben voltam első osztályos. 28-an voltunk az osztályban. Pedagó-

gusnapra vittünk szeretett tanító néninknek, Oláh Lenkének az otthoni virágos 

kertünkből olyan virágokat, amelyek éppen akkor nyíltak. Volt az osztá-

lyunkban egy roma tanuló. Ők a falu végén az utolsó házban laktak. A szom-

szédjukban már kezdődött a búzamező. Ő onnan szedett egy szép mezei csok-

rot pipacsból és búzavirágból. Kicsit szégyenkezve adta át, és azt mondta én 

csak ilyet tudtam hozni. A tanító néni megsimogatta a fejét. Tudod, mondta, 

ez a csokor is ugyanolyan szép és kedves nekem, mint bármelyik osztálytár-

sadé. Majd egy lavórba vizet öntött, és abba rakta az összes szeretetcsokrot. 

Közepre tette a kisfiú virágait. Nézzétek gyerekek, milyen különleges! Ez az 

emlék örökre megmaradt bennem. 

1996-ban egy néptánc csoporttal kirándultunk Franciaországba. Ott meg-

néztünk egy kiállítást is. Egy fiatal grafikus házaspár alkotásait. A képek kö-

zött színes mezei csokor is volt akvarell technikával. Felidéződött bennem a 

felejthetetlen emlék. Megvásároltam a képet. Mindig jó volt ránézni. 2012-

ben az unokám 10. születésnapjára neki ajándékoztam. Leírtam hozzá a 

gyermekkori emlékemet is. 

Péter-Pálkor június 29-én megszakad a töve, ettől kezdve már csak érik.  

Feni a gazda a kaszát, hogy éles legyen. Ez nagy felelősséggel jár, fontos, 

hogy milyen vékony a kasza éle. Aztán „csapót” szerelnek rá, hogy a levágott 

gabonát szép sorba terelhessék. Kezdődhet az aratás. Az égő tűző napon, a 

legeslegnehezebb, embert próbáló nehéz fizikai, nyári munka. A mindennapi, 

az egész évi kenyér a tét. 

Az arató csapat ideális létszáma négy fő. Kaszás, marokszedő, kötélcsiná-

ló, kévekötő. Mindig a család létszámától függött, hogy hányan vannak egy 

csapatban. Ha csak ketten arattak, akkor kezdéskor 2-3 kéve gabonát levág-

tak, bekötötték és annyi kötelet csináltak, hogy az első rendre elég legyen. Ezt 

egyenlő távolságra leterítették. Az első rendnél a marokszedő le tudta tenni a 

markot. Visszafelé a marokszedő megcsinálta a következő rendhez szükséges 

köteleket, a kaszás bekötötte a kévét. 
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Falun a kalákában való aratás volt a jellemző. A rokonság összefogva ara-

tott. A sorrendet mindig a gabona érettsége határozta meg. Gyönyörű látvány 

volt, öt-hat kaszát látni, amikor egyszerre csaptak. 

Nálunk nagyapa volt a kaszás, Ő vágta a rendet. Nagyon fontos volt, hogy 

a levágott rész sorba dőljön, ettől lett rend. Utána ment a marokszedő Mariska 

néném a sarlóval, és nagy marékkal magához ölelt, szedett, egy-egy ilyen 

kupacot letett. Nyomában a kévekötő, Jani bátyám, aki kévébe kötötte. Amit 

lekaszáltak abból két marékkal kivett, fonalat sodort. Egy-egy ölnek a derekát 

átkötötte, szét ne hulljon, ez lett a kéve. 

Jani bátyám, hogy terelődjön a figyelme a nagy hőségről, a nehéz munká-

ról, szeretett dudorászni közben. Ilyen szövegű dalokat: 

Hej te kismadár! Ne vidd el a búza kalászát!  

Miből süt a kis angyalom pogácsát?  

 

A másik kedvenc dala az volt, hogy: 

Búza, búza, de szép tábla búza. 

Kihajlik a debreceni útra.  

Kökényszemű barna lány aratja, 

babájával keresztbe rakatja. 

 

Mit ér nekem a bogáti határ, 

ha nincs benne, akiért a szívem fáj. 

A bátori határ felé nézek, 

ott van akit igazán szeretek. 

 

Juliska mamám azt sem tudta, hogyan járjon kedvükbe, étellel az ő dolgosai-

nak. „Pistám, - ő volt a férj - drága gyermekeim! Ki ne dőljetek ebben a nagy 

melegben, a nagy munkában, nehogy leessetek a lábatokról” – mondogatta. 

Féltette az övéit. 

Reggelire az arató férfiak erős szilvapálinkát ittak. Hasalja húsos szalon-

nát, kolbászt, paprikát, paradicsomot, új vörös hagymát, szalonnás lecsót, házi 

kenyeret ettek. A húsadékot már a téli disznóöléskor készültek félretenni. A 

padlásra tették, hogy megmaradjon nyárig. Nagyon kellett vigyázni rá, őrizni, 

nehogy elcsipkedjék, el ne fogyjon, mire jön a nagy esemény, hiszen óriási 

volt a kísértés.  

Mamám ebédre finom frissen készített ételekkel próbált kedveskedni, hogy 

örüljenek az ételnek és legyen energiájuk is tőle. A csikóspórban keményen 

kellett tüzelni, hogy ebédre elkészüljenek a finom falatok. Mindenki nagyon 

korán kelt. Hűvösön kezdték az aratást, és a főzést is otthon. Délben harang-

szókor megálltak ebédelni. Mamám akkorára megfőzte, cserépedényekbe, szil-

kékbe rakta, hogy ne hűljön ki az étel és ő maga vitte ki a határba nagyapáék-
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nak. Gyermekekkel nem merte küldeni, nehogy elejtsék, kiborítsák, beporoz-

zák. Erre volt példa akkoriban. A gyerekek megbotoltak, elestek a hepe-hupás 

úton, az étel pedig kiborult. Egyszer elkísértem a nagymamámat és Böske né-

német. együtt vittük nagyapáéknak az ebédet. A harmadik osztályt akkor fejez-

tem be. Még kicsi voltam. A nagynéném Böske néni vitte az ételeket. Ő hí-

vott:,,Gyere velem kis Pincikém!” Mentünk hetedhét határon, árkon, bokron 

keresztül, jó sokat. Ő tudta az utat. Emlékszem egy helyen négy almafa is volt. 

Nagyon fanyar ízű volt a gyümölcs még akkor, de megkóstoltuk. Odaértünk 

szerencsésen az ebéddel. Amíg nagyapáék ebédeltek, mi elmentünk a búzaföld-

jük végére ahol volt egy kis patak, aminek a vize olyan tiszta, hogy lehetett 

látni a folyómeder alját. Csendesen folydogált. Belemártottuk a lábunkat, hogy 

hűsöljünk kicsit. Nagyon frissítő, kellemes volt a forróságban. Apró kis fürge 

zöld gyíkok osontak a patakparton. Egy kis csobogó, zubogó forrásvíz táplálta 

ezt a kisebb folyóvizet. Kristálytiszta, finom ízű, hideg víz ömlött belőle. A 

kezünket alátartottuk, megmostuk, majd a markunkból jól megszívtuk magun-

kat ezzel az „üdítő itallal” a pokoli hőségben. Az arcunkat is leöntögettük.  

Mamám a következőket főzte az ő dolgosainak ebédre:  

Levesek: Gulyás, habart paszuly füstölt hússal, krumpli, hús, meggy és 

borsóleves. 

A levesek után tengeri kásás töltött káposzta készült füstölt hússal. Csirke-

pörkölt nokedlivel. Az új krumplit megfőzte sós vízben, leszűrte, meglocsolta 

a kacsazsírban megdinsztelt apróra vágott új hagymával és petrezselyemzöld-

del. Mennyei eledel volt. Sült kacsával, uborkasalátával tálalta. 

Az uborkasalátát úgy készítette, hogy a frissen leszedett uborkát megmosta, 

meghámozta, legyalulta és kicsit megsózta. 20 percig állt a sóban. Ekkor levet is 

engedett. Utána kinyomkodta a léből, cukros, ecetes vizet öntött rá. Az a ropogós, 

apróra gyalult finom friss uborka cukros ecetes lében nagyon hűsítő finom volt. 

Ekkorra már a maguk által termelt zöldségek, gyümölcsök, baromfik, csirke, 

kacsa, liba, adták az alapanyagot a főzéshez. Mindenki magának termelt. 

Érdekes módon nagyon sokáig csak az uborkasalátát ismertük, mint salá-

tát. Majd csak az 1980-as években találkoztam olyannal, hogy krumpli, gom-

ba, cékla, francia, és egyéb saláták. Nem tudtuk, hogy olyanok is léteznek. A 

sógorom a debreceni Aranybika étterem hidegkonyháján dolgozott. Egyszer 

hozott egy hidegtálat ajándékba egyik ünnepre. Az egy csoda volt. Ott talál-

koztam más fajta salátákkal is. Kértem tanítson meg, hogyan kell elkészíteni. 

Miután megcsináltuk, minden kolléganőmnek megmutattam, megismertettem 

velük is. Örültek, nagyon érdekelte őket is. Abban az időben akkor még nem 

voltak ismeretesek egyéb salátafélék, legalábbis számunkra.  

Desszertnek palacsintát sütött, szilvalekváros fánkot, túrós bélest. Mamám 

nagyon jól tudott sütni, főzni. 
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Gyermekeinek, unokáinak, nekünk mindig hangsúlyozta, hogy mennyire 

fontos, hogy a férjeinknek mindennap frisset, finomat, változatosat főzzünk! 

Ez valamennyiünkbe belénk ivódott. Példát mutatott. 

Miután az aratók megebédeltek a hűvös fasorban, 12-től 2 óráig pihentek. 

Utána friss erővel újra hozzákezdtek. Igyekeztek, mert féltek az esőtől. Tud-

ták, ha jön az eső, megáll az aratás. Amikor esett, a búza eldőlt. Eső után, ha 

kisütött a nap, kicsit lengedezett a szél, hamar megszáradt és lehetett folytatni 

ezt a kegyetlen, fárasztó munkát. 

Mikor levágták a gabonát, kezdődött a keresztelés (kepélés). A kévéket a 

lerakott tábla közepére összehordták, és keresztbe rakták. Egy kereszt 18 ké-

véből állt. Alul volt a bujtató - (A legalsó kéve kalászát visszahajtották, hogy 

ne érje a földet.) - ezt papnénak hívtuk. Erre raktunk keresztirányba 4-4 kévét. 

A kereszt tetejébe került a papkéve, és ezt lekötözték, hogy a szél fel ne borít-

sa és a kalászokat is védte. A tarlót mindig felgereblyézték tarlógereblyével. 

Az összeszedett kaparékot vagy hazavitték az aprójószágnak, vagy bekötötték 

és a kereszthez támasztották. 

Behordás: A behordás általában családi összefogással történt. Lovas, vagy 

parasztszekérrel, - fakerék, ráf, lőcs, sarogja, vendégoldal, járom, igavonó 

állat a tehén volt - kinek mi volt. 

Egy közös területre - a szérűre - hordták a termést. Mindenki nagy kupac-

ba, asztagba rakta a saját termését. Széles, terjedelmes, több méter magas 

halomba. Ennek is megvolt a módszere, hogy hogyan kell úgy összerakni, 

hogy a kalászok eső estén ne károsodjanak. Így védték az esőtől, a beázástól, 

amíg megérkezett a cséplőgép. 

A gépet egy vaskerekű körmös Hoffer típusú traktor vontatta szérűről-

szérűre. Itt csépeltek. 

A cséplő csapat összetétele: Bandagazda, gépész, etető, zsákos, törekes 2 fő, 

asztagos 4 fő, rudas verő 2 fő, szalmahordó 2 fő, és egy vízhordó gyerek. 

Nagyon meggondolták, hogy kit küldjenek a cséplőgép dobjához, aki beledo-

bálja a kévéket. Ez nagyon felelősségteljes feladat volt. Sajnos ennek ellené-

re, ebben a faluban, Nyírbogáton abban az időben egy tragikus baleset is tör-

tént csépléskor, ami az embereket nagyon megrázta. Anyukám 85 éves, de a 

mai napig, sokszor meséli. 

A „dobos lány”, az „etető”, ő volt az, aki a kévéket rakta a cséplőgép dob-

jába, Nagy Etelkának hívták. Amikor a kévét dobta a gépbe, véletlenül meg-

csúszott. Ezért a rossz mozdulatért a karjával fizetett. A kévével együtt a gép 

a jobb karját letépte, összeroncsolta, eltűnt a karja. Fiatal, 22 éves, szép erő-

teljes kislány volt. Így élte le az életét fél karral. 

Soha nem ment férjhez. Fél karral is rengeteget dolgozott. Például paradi-

csomfőzéskor ült, a lábai közé szorította a nagy fazekat és fél kézzel előbb 
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mosta, majd amit megmosott, mancsolta bele a fazékba. Amit tudott mindent 

csinált. Nagy, népes család volt az övék. Minden tevékenység, amit elvégzett, 

fontos volt a családja számára.  

A cséplőcsapat kereste: minden fajta gabonából „részt” kaptak, amit egy 

közös gyűjtőhelyen tároltak. Befejezéskor „részosztást” tartottak. Ki hány 

napot dolgozott annyit kapott. 

Csépléskor a búzaszemeket zsákba rakták, ami a hombárba vagy kamrába 

került. Ha elfogyott a liszt, akkor vitték a malomba őröltetni.  

Erről is született népdal: 

Búzát vittem a malomba őrölni, cserélni, 

Míg a kocsis a lováról levette a hámot, 

Addig én a menyecskéből kivettem a vámot,  

Jaj, de jól megy a molnárnak, 

Néha-néha a más malmában is darálhat.  

 

Ezután jött a kenyérünnep, az Új Kenyér Ünnepe. Vasárnapi napon tartották a 

faluban, a falu házában. Megsütötték az új búzából őrölt lisztből a nagyon 

finom, friss, ropogóshéjú új kenyeret és közösen kóstolgatták, ízlelgették, 

ünnepelték. Örömünnep volt ez számukra. Pihenten, boldogan megnyugod-

tak, hogy vége az aratásnak, és íme, itt az új kenyér!  

Ha kenyér van, minden van, - mondogatták. 

A templomban, Isten házában a mi református vallásunk szerint követke-

zett az Úrvacsora sákramentuma, az új kenyér tiszteletére, augusztusban. A 

kenyér az Isteni gondviselés, az élet, a jövő, a megmaradás, a túlélés jele. 

Hálát adtak Istennek, hogy megsegítette őket. Hiszen a mai napig minden este 

elmondott fohászunkban, a Miatyánkban, a legelső helyen szerepel ez a na-

gyon fontos kérés!: 

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma! 

 

Az ünnepi Isten tiszteletet a Himnusz eléneklésével zárták. A közös ünneplés 

élménye, érzése mindig felemelő volt számukra.  

Miután befejezték az aratást, szegre kerültek a kaszák, a sarlók, alábbha-

gyott sajogni a tenyér, utána majd záróeseményként megünnepelték az aratást 

aratóbállal is. Nagyon szép koszorút fontak érett búzából. Ez volt a búzako-

szorú. Ezt a bálterem mennyezetéhez erősítették. Ez mintegy szimbóluma volt 

az aratásnak. 

Bizakodva várták a telet, hiszen a legfontosabb, az életet adó kenyér alap-

anyaga már a kamrában volt. 

Kremniczky Károlyné, Uri Piroska  
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Régi udvarlás! 

 

Én úgy gondoltam, megkérdezem mamát meg papát is, hogy hogy sikerült 

egymásra találniuk! 

Mama verziója: 

Papa régen egy húsboltban dolgozott, ott ahova mama mindig lejárt. Mikor 

papa kiszolgálta mamát mindig meghatódott! Egyszer mama megkérdezte a 

legjobb barátnőjét egyben a kolléganőjét, nem ismeri e valahonnan azt a dol-

gozót a húsboltban? Erre a barátnője ezt felelte: DE ismerem, hiszen az uno-

katestvérem! Mama ezen nagyon meglepődött, milyen kicsi a világ. Ezek után 

Andi (mama kolléganője és barátnője) elmesélte papának is, így rájöttek tet-

szenek egymásnak mamával! Géza papa minden nap szerelmes leveleket írt 

Edit mamának, utána feladta a postán! És felszaladt Andi és Edit irodájába a 

3. emeletre, és dobozos Orchideákat adott Mamának! Amikor elmentek vala-

hova mama és Andi, mindig ment utánuk és mesélte a sztorijait, amit persze 

kicsit elhantázott úgy, hogy ő jól jöjjön ki belőle, és nevessenek rajta! Végül 

összeköltöztek, Géza papa megkérte Edit mama kezét, és azóta is boldogan 

élnek! 

Papa verziója: 

Egy húsboltban dolgoztam, ahova mama mindig lejárt, annyira Sármosnak és 

Jóképűnek talált, hogy azonnal belém szeretett! 

Nyilván neki is meséltem a jó vicceimből, amik mindig igazak!!! Összeköl-

töztünk, megkértem nagyanyád kezét és az a legfontosabb, hogy azóta is 

ugyan olyan Vonzó és Elragadó vagyok  ! 

Kun Alexandra 
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Életmese 

 

„Akik közel jönnek hozzád, 

azokra több essék fényedből és melegedből, 

mint akiknek nincs szükségük terád.” 

   Weöres Sándor 

 

Az életmesék nem postán érkeznek. Az élet hozza őket terméseként egy-egy 

megtaposott útnak. Pillanatok, melyek fölött megáll az idő. Igazak, csak az 

idő tükre mutatja megszépített másukat. Kincsek, mert generációkat kötnek 

össze, beleszövődnek tudatunk legmélyebb rétegeibe, ahonnan tápláljuk to-

vább gyermekeinkben a család összetartó erejének hitét. 

Fárasztó munkanapok állomásaként el-elhangzott néhány történet. Mindig 

tudtam, hogy értékesek. Most érzem felnőttként, hogy mennyire azok. Apám 

mesélte. Ott ült az asztal egyik végén. Mindig örömmel mesélt, mintha ké-

szült volna, mindig akadt egy helyzethez illő történet. Általában nevetni kel-

lett a végén. Nem azért, mert elvárás volt. Egyszerűen az élet szólt vissza 

ezekből a mesékből. Olyan életmorzsák, melyekről azt gondolja az ember, 

vele is megtörténhetett volna. Gyerekként a nagyapjával elindultak a vasúti 

sínek mentén be a városba. Az apja küldte az öreget, vigye el a fiút orvoshoz 

kihúzatni egy fájós fogát. Az apám kicsi volt, dédnagyapám öreg. A nagy-

apám tekintélyes, szigorú. Órákba telt, mire beértek a városba. Apám fogát 

kihúzták. Az orvos megdicsérte a bátor legénykét. Mielőtt visszaindultak 

volna elcsigázottan a hosszú út fáradalmaitól, apám csak annyit kérdezett, 

nem húzná-e ki a doktor a másik fogát is egyúttal, mert nem szeretne megint 

ennyit gyalogolni. Nem lehetett ezen nem nevetni. Aztán eszembe jutott nagy-

apám szigora. Magas ember volt, derék és erélyes. Ha ő azt mondta, menni kell, 

gyalog, a városig, akkor annak úgy is kellett lennie. Aztán felidéztem a vasúti 

útvonalat, ahol sokat utaztam vonattal az egyetem felé. Az az útszakasz még 

akkor nem fedte fel titkát, de mikor ott siklott végig a vonat egyik megállótól a 

másikig, mindig éreztem, hogy hevesebben ver a szívem. A fák sűrűjébe végig-

fekvő vasút apám gyerekkorának helyszíne is volt. Az én gyermekkorom nyári 

helyszíne is. És a vasút mellett elterülő legelő… És a kapu… 

A kertajtó deszkái rést növesztettek az idők folyamán. Nagyapám már nem 

élt. Nagymamára volt bízva nyaranta a négy unoka: két fiú unokatestvérem, 

az öt évvel idősebb bátyám és én. A kertajtó gyakran csapódott be mögöttünk. 

Minden reggeli, ebéd és vacsora után a legelő gyepén töltöttük végtelennek 

tűnő vakációnk napjait. Elkoptatott labdát rúgtunk általában a legelőre felállí-

tott kapukra. Én is. Egy napon aztán megálltam a kapuban. A fiúk versenyt 

futottak a keskenyre szabott füves úton a legelőig. Ennyit hallottam: „Ne 
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menj, fiam!” Nem fűzött hozzá leckét, magyarázatot. Ahogyan a fiam szót 

kimondta, benne volt minden szeretete felém: Ne menj, mert szükségem van 

rád! Ne menj, mert nem győzöm a munkát! Ne menj, mert lány létedre nem 

illik! Ne menj, mert itt a helyed mellettem! A kapuban álltam néhány pillana-

tig, míg a fiúk hangját csak távolról hallottam, majd bezártam a kertajtót. 

Visszafordultam. Most is úgy érzem, ez volt életem egyik legfontosabb pilla-

nata. Néha fiamnak szólítom a kislányomat. Csak megszokásból, csak ösz-

tönből, csak szeretetből. Ő persze ezt nem szereti. Lány.  

Miden történet egy lépés önmagunkhoz. Felelet arra a kérdésre, hogy kik 

vagyunk. Nagyszüleim történetei, a közös történéseink, nevezzük emléknek, 

visszaigazolása életünk egyetlen értelmének: családhoz tartozni. Érzem az 

illatukat, hallom a hangjukat, érzem a hiányukat. A kertajtó jut eszembe. 

Amikor visszafordultam, más irányt vett az életem: megértettem a generációk 

közötti híd fontosságát. Apám meséi is hidak, és szívesen végigjárom őket, 

csak meg tudjak állni a fontosnak látszó teendőkkel terhelt mindennapokban, 

mint akkor ott a kapuban… 

Kun Tünde Beáta 

 

 

 

A városban 

Egyszer volt, hol nem volt, 

volt egyszer egy kocka erdő 

és a kocka erdő kellős kö-

zepén volt egy kerek rét. 

Ezen a kerek réten állt egy 

házikó, melyben három fiú 

éldegélt. 

 

Barnabás volt a legna-

gyobb, aki már tudott ol-

vasni. Bertalan volt a kö-

zépső, aki egy kicsit tudott olvasni, és nagyon gyorsan tudott gondolkozni. 

Botond volt a legkisebb és egyben a legcukibb. 

Történt egyszer, hogy a három fiú felkerekedett, hogy a közeli városban 

meglátogassák a nagymamájukat, annak születésnapja alkalmából. Indulás előtt 

Barnabás a hátizsákjába betette a kedvenc kísértetes könyvét. Bertalan finom 

csokis kekszet sütött a mamájának ajándékba, és azt tette be a zsákjába. Botond 

pedig bepakolta a kedvenc Majmocskáját, aki nélkül nem tud elaludni. 
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Miután összepa-

kolták a szükséges 

dolgokat a nagyok 

felpattantak a bicik-

lijeikre, Boti pedig a 

kismotorra és elin-

dultak a város felé. 

Az út nagyon 

hosszú volt, a gye-

rekek elfáradtak és 

ezért többször meg-

álltak, hogy pihen-

jenek és a lazítás 

közben egy kis csokis kekszet egyenek. Ezért a csokis kekszek száma roha-

mos csökkenésnek indult. 

Késő délután volt már mire megérkeztek a városba a nagymamájukhoz. A 

mamikájuk szerette volna megmutatni a kis unokáinak a frissen felújított 

templomot. Amikor elsétáltak az Isten háza elé, akkor döbbenten vették észre, 

hogy az emberek rémülten menekülnek a csodálatos épületből. A három fiú és 

a mamájuk nem értette, hogy a városlakókkal mi történt. 

De ebben a pillanatban a templomtoronyból félelmetes hangok szűrődtek 

ki. A kis csapat azon nyomban tanakodni kezdett, hogy vajon mi, vagy ki 

adhatta ki ezt a vérfagyasztó hangot. Barni elővette a hátizsákjából a kísérte-

tes könyvét, hogy utána olvasson, hátha megemlítik a városka templomát, 

mint kísértet tanyát. 

Berci izgalmában egymás után tömte be a csokis kekszeket. Boti pedig 

csendben figyelt és reménykedett, hogy neki is jut pár falat a kekszből. Miu-

tán Barnabás elolvasta az egész könyvét és megállapította, hogy sehol sem 

említi a szakirodalom a várost, megnyugodtak, hogy kísértetről szó sem lehet. 

Berci szívéről akkora kő esett le, hogy lassított a keksz evésén. 

A gyerekek és a mamájuk kupaktanácsot tartottak, hogy mitévők legye-

nek, hiszen a félelmetes hang továbbra is riogatta az embereket. 

Bertalan rávágta: Nézzük meg! 

Elővette mindhárom fiú a fejlámpáját és bemerészkedtek a templomba. 

Addigra már teljesen besötétedett és sötét felhők takarták el a sápadtan világí-

tó Holdat. Ahogy a srácok bent nézelődtek a hang ismét felhangzott. Hirtelen 

mindhárman a hang irányába néztek és a fejük fölött a fejlámpák fényében 

egy titkos csapóajtót láttak. 

Tudták, ha meg szeretnék fejteni a rejtélyt, fel kell ott mászniuk. Berci fel 

is húzta magát, Barni feladta Botit, majd maga is felkapaszkodott. Ahogy 
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felértek a lidérces hang közelebbről hallatszott. A gyerekek úgy érezték, 

mintha valaki a hátuk mögül figyelné őket. Ekkor megvillant egy félelmetes 

szempár. 

A srácok összenéztek és egy szempillantás alatt, szavak nélkül is meg-

egyeztek abban, hogy megfordulnak. Berci intett a fejével, Barni háromig 

számolt angolul és meg is fordultak. 

Abban a pillanatban 

ismét megvillant a titok-

zatos szempár a fejlám-

pák fényében. Barnabás 

nagyon halkan elmondta, 

hogy az imént olvasott 

egy olyan különleges 

kísértetről, amelynek 

csak szeme van és az a 

sötétben világít. A gye-

rekek nagyon megijed-

tek. 

Berci izgalmában ismét csokis kekszet majszolt. Boti teljesen kétségbe 

esett, hogy neki nem fog maradni egy falat sem és vadul kalimpálni kezdett a 

kezével. Ahogy a legkisebb mozgatta a karjait egy leeső nagy morzsa ráesett. 

A letört darab éppen a szempár elé esett. A szempár hunyorított és furcsa 

hangot adott ki. Majd hirtelen rávetette magát. A fiúk rémülten néztek össze. 

A félelmetes szempár közeledni kezdett. Ekkor Barnabás rávilágított és Berta-

lan meglátta a kísértetet és felkiáltott: Nahát, ez egy kismacska! 

Boti gyorsan hozzátette, hogy nyau. Barni lehajolt a cicához és megsimo-

gatta. Az állat hálásan dorombolt és bújt a gyerekekhez. A srácok jót moso-

lyogtak, amikor megértették a furcsa hangok eredetét. Csak a cica nyávogott 

és dorombolt. Berci berakta a zsákjába a macskát és elindultak a csapóajtó 

irányába. Amikor kiértek a templomból a mamájuk már nagyon aggódott 

értük. Bertalan levette a hátizsákját, hogy megmutassa a kísértetüket. Mami 

belenézett és egy gyönyörű kicsi cicát látott benne, akinek a bajszán az utolsó 

csokis keksz utolsó morzsája billegett. El is nevezték őt Sütinek. 

Mind a négyen felnevettek és mivel a szülinapi kekszből egy morzsa nem 

sok, annyi sem maradt, mami megkapta Sütit ajándékba. 

Még ott gyönyörködtek a cicába, odaért a helyi újság fotóriportere Dani, 

aki lefényképezte a gyerekeket Sütivel együtt. 

Miután a fénykép elkészült Botond elővette a hátizsákjából Majmocskát, 

amivel jelezte, hogy ő már szeretne hazamenni az otthonába aludni. Barni 

felültette a kisöccsét a bringája csomagtartóján lévő gyerekülésbe, Berci  
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felkötötte a kismotort az őp biciklijére és már indult is a három testvér haza a 

nagy kaland után. 

Néhány nap múlva levelet kaptak nagymamájuktól. Egy bekeretezett fény-

kép volt benne, amelyet Dani készített a templom előtt a fiúkról és Sütiről. 

A gyerekek nagyon örültek a képnek és ki is rakták a házukban a falra. In-

nestől kezdve, ha a képre néztek mindig mosolyogtak. Itt a vége, fuss el véle! 

Lajos Bertalan 

 

 

 

Tisztelet a forrásoknak! 

 

Kilencéves lehettem, édesapámmal a Gyűrűs oldalon lévő földünkön dolgoz-

tunk. Mivel a vizünk elfogyott, egyre inkább megszomjaztunk. Azt mondja 

édesapám: Gyere, mutatok valamit. S elindultunk egy vizenyős hely felé, ahol 

csigolyafűzfák nőttek. Hát az árnyékban, az ágak közt egy helyen víz csillan 

meg. Ez az, mondta édesapám, itt forrás van. S hát a göbő egyik oldalán tény-

leg vékonyan csorinkált egy agyagos lyukból a víz. Két követ tett oda, letér-

depelt rájuk, és a kezével megtisztította az elhanyagolt gödröt. A víz is vígab-

ban kezdett kifutni, és egykettőre kitisztult a kis földmedence tükre. Akkor 

apám újra lehajolt, és ivott a forrásból. Aztán mintha valami varázsszavakat 

mormolt volna. Felállva megtörülte a száját, és azt mondta: Na, igyál te is! 

Ittam, rendkívül finom volt, és éppen olyan hűs, ahogy kellett. Azóta sem 

felejthetem édesapám szavait: Látod, így kell megtisztelni a forrásokat. Tér-

den tisztítod meg, térden iszol belőle, és térden adsz hálát az isteni ajándékért. 

Gyakran eszembe jut ez a történet, amikor iszom a Pegazus patája fakasz-

totta forrásból. 

 

„Lőrincz József, hozzám!” 

Édesapám az első, és a második világháborúban is, szakaszvezető volt, büsz-

ke, hogy a székely, 82-es gyalogezredben szolgált. Vérében volt a katonai 

regula, és annak áldásaiból én is részesültem, még egész kisgyermek korom-

ban. „Lőrincz József, hozzám!”, „Vi-gyázz!”, „Jobbra át!”, „Balra át!”, „Hát-

ra arc!”, „Előre in-dulj!”, „Egy-kettő-három-négy!”, „Egy-kettő-három-

négy!”, „Állj!” – hangzottak a vezényszavak, s apám büszke volt a fiára, aki 

hibátlanul hajtotta végre a parancsokat.  

Csak egyszer került hiba a végrehajtásba. 

Kilencéves lehettem. Édesapám állatgondozó volt a közösben, a kollektív 

gazdaságban. Az alsó faluvégen sok nagy istálló volt, azokban dolgozott, 
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kettőben is. Egy nap oltották az állatokat, fejős teheneket, és így nem  

hajtották ki őket a csordába. Az istállók melletti nagy kertben, a Falu kertjé-

ben legeltették őket, egész nap, a „grezsdárok”, gondozók, és közben pálin-

kázgattak. Édesapám üzent haza, hogy hozzon a „legénke” egy kicsi ételt, 

mert megéhezett. Nemsokára vittem is a „kertek fölött” az elemózsiát. 

Amikor megérkeztem, az állatok a gyümölcsfák között legeltek, az embe-

rek az árnyékban beszélgettek. Édesapám bizonyára alkalmasnak érezte a 

pillanatot, hogy egy kicsit „bőcsködjön”, büszkélkedjen velem, mert, ahogy 

közeledtem, elhangzott a parancsszó: 

- Lőrincz József, hozzám! 

Meglepődtem, de azért kihúztam magam, és díszlépésben közeledtem. Azon-

ban, amikor közel értem, megláttam, hogy édesapám arca nem olyan, amilyen 

szokott lenni, nagyon elváltozott (az italtól, ritkán ivott). Megijedtem, és futni 

kezdtem ellenkező irányba. Ő is, veszve látva a nagy dicsőséget, utánam. 

Lehet, hogy utol se ért volna, de beleléptem egy gödörbe, elvágódtam, és ő 

átesett rajtam. Valószínűleg, dühében és szégyenében, húzott párat a fenekem-

be, derekamra. Nem is fájt, mert éreztem, nagyon megszégyenült miattam. 

Aztán végleg kimaradt a „Lőrincz József, hozzám!”. Nemsokára átszólítot-

ta az Úr egy másik világba, gondozónak. Ez volt a negyedik, és utolsó „ve-

rés”, amit Tőle kaptam. Áldott legyen a kéz, amely adta, azt kívánom, ott, 

haló poraiban is. 

 

Szellemjárás az „udorban” 

Nem voltam még olyan nagy fiú, csak annak szerettem volna érezni magam. 

Körülbelül nyolc éves lehettem. A falu szélén laktunk, természeti környezet-

ben. Egy nagy kerten kellett áthaladni, mikor bementünk a faluba. És ott is 

jöttünk vissza, egy ösvényen a Boja-kerten keresztül. Egyre több játszótársam 

lett a falubeli fiúk közül, akiket főleg az óvodából, iskolából ismertem. Délu-

tán, tanulás után a szüleim szívesen elengedtek játszani. Csak egy kikötés 

volt: „Gyere haza, amire a csorda jő!” Vagyis szürkület előtt, amikor is a 

marhacsorda jött haza, s ünnepélyesen végig vonult a falun. Akkorra minden 

valamire való családban otthon kellett, hogy legyen a gyermek. 

De a modern élet léket ütött az évszázados hagyományon. Akkor terjedt el 

Székelyföld falvaiban a mozi. Dályában, alig sötétedett, szólni kezdett a 

hangszóró, énekelte a legújabb, divatos énekeket. Hát egyik este úgy elbűvölt 

a hangszóróból áradó zene, hogy megfeledkeztem magamról, amire hazame-

net a Boja-kerthez érkeztem, már be volt sötétedve. Biza, féltem, egy nagy 

botot szereztem, és azzal ütöttem az ösvény földjét, a legválogatottabb szöve-

gekkel riasztottam a gonosz lelkeket. Nagy ívben elkerültem a disznópajta 
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sarkát, mert hát, mögötte bárki, bármi meg lehet bújva. És végre ott voltam az 

udvarunkon. Teljes sötétben, még, mint a szokás szerint, a konyhában sem 

égett a lámpa a felsőházban. Hát lefeküdtek volna a szüleim? Kopogtattam, 

semmi válasz. De hát nem azért olvastam annyi rémtörténetet, hogy fel ne 

találjam magam. Elhatároztam, hogy az „udorban” a szénapadláson töltöm az 

éjszakát. Visszamentem tehát a csűrbe, és kezdtem a létrán felfelé mászni. 

Hogy feljebb kerültem, látom, hogy az udorban, a széna fölött valami fehér 

imbolyog. Mindjárt a szellemekre gondoltam, óvatosan lejöttem a létrán. Vet-

tem a vasvillát, s a hegyét felfelé tartva másztam újra felfelé. Mert az is 

eszembe jutott, hogy a tanító bácsi azt mondta, nincsenek szellemek, ne fél-

jünk tőlük. Hát, amikor újra megláttam a széna fölött a fehérséget, a villát 

nagy erővel arra felé löktem, és egyből leugrottam, s ki a csűrből. Még hallot-

tam, hogy fent valami a szénára zuhant. Hát akkor már jöttek a szüleim a 

lámpással a ház irányából, hogy, no, mi baj van. Én bölcsen hallgattam, bevit-

tek, lefeküdtünk. Örültem, hogy a verődés a késői hazajövetel miatt elmaradt. 

Reggel, még az ágyban voltam, hallom az édesanyám hangját: 

- Te, Károly! A tegnap mostam, egy kicsit esett az eső, s a lepedőket az 

udorba terítettem a spárgára száradni. Hát képzöld el, az éjön valaki villát 

döfött belé, s leverte a szénába a lepödőt. Biztoson valami tekergő ment 

fel, hogy ott háljon. 

Én bölcsen hallgattam, és örültem, hogy a késői hazajövetel miatt a verés 

elmaradt. Megfogadtam magamnak, hogy ezután idejében jövök haza, és azt 

sokáig be is tartottam. 

Csak később mondták meg a szüleim, hogy ők a lámpát leoltották volt, de 

végignézték az én egész ténykedésemet. Csak azt akarták, hogy legyen emlé-

kezetes iskola, hogy mikor kell hazajönnie a gyermeknek. 

 

Ördögjárás a „felső házban” 

Akkor már csak édesanyámmal éltünk a pityókakerti szülőházban, édesapám 

két éve meghalt, itt hagyott. Tizenkét éves lehettem, igen kajtár, kíváncsi 

gyerek. Nem hagytak nyugton a házunk rejtelmei, nap közben, amikor egye-

dül voltam otthon, nagy szenvedéllyel kutattam a „középső” és az „első ház-

ban”, ahol sok szekrény és fiók dugdosta a kincseket. Egyik nap egy régi 

faliórát találtam. Mivel a szerelő szenvedély is utolért, rögtön szétszedtem, s 

annyira „megjavítottam”, hogy, ha felhúztam, a fogaskerekek elindultak, és 

zajt okozva forogtak – elég sokáig. Tetszett nekem a játék, s hát az, amit még 

kitaláltam. 
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Tavasztól őszig egy külön álló nyári „alsó házban”, „kicsi házban” lak-

tunk, egész nap ott tartózkodtunk, ott folyt le a piszkosabb munka, aludni a 

„felső házba” mentünk fel, este. 

Igen játékos kedvű gyermek voltam, sokszor megtréfáltam édesanyámat. 

Az időmérővel kapcsolatosan az jutott eszembe, hogy este, mielőtt felmen-

tünk volna lefeküdni, felhúztam az órát, és betettem a nyáron használaton 

kívül lévő vaskályha, „füttő” lerjébe. A főzésre-sütésre használt fémdoboz 

borzongatóan felerősítette az óra zaját. Aztán, amikor mentünk fel, engedtem, 

hogy édesanyám menjen elöl, kizárta az ajtót, benyitott… meglepetten állt 

meg. Hallgatózott. 

- Mi van, anyukám? – kérdeztem ártatlanul. 

- Na, gyere, hallgasd meg, ejsze az ördögök béköltöztek a házba. És imád-

kozni kezdett. 

Szegény édesanyám! Nagyot kacagtam, és megmutattam a szerkezetet a 

füttőben. 

- Jaj, fiam, hogy megjesztettél! – mondta, de nem haragudott.  

Másnap mindenkinek elmondta, hogy milyen csínnyel ijesztette meg a „drá-

galátos” fia. 

Áldott legyen az emléke, mindörökké!  

Lőrincz József 

 

 

 

Túléltem… 

 

Férjemmel ketten ültünk az autóban a közlekedési lámpa piros fénye előtt. 

Szemben velünk a főúton a megyei rendőrkapitányság épülete, balra a hon-

védség toborzóirodája egy tömör kőfal mögött. A lámpa csak nem akart zöld-

re váltani. 

- Hinnéd, hogy egy ilyen kerítést helyből átugrottam? – fordult felém – 

Igaz, ez már több mint negyven éve volt… 

Újra megnéztem a kerítést, és többet szerettem volna tudni a kivételes sport-

teljesítményről. Azonban mire megszóltam volna, váltott a lámpa. A kocsisor 

meglódult, s ő ezután már csak a vezetésre figyelt. 

 

Évek teltek el, valahogy nem merült fel újraa téma. Élete utolsó éveiben 

azonban megjött a mesélési kedve, leírta élete lényeges eseményeit. Beszélge-

téseinkben pedig egyre gyakrabban idézte fel azokat az eseményeket, ame-

lyek még megismerkedésünk előtt történtek vele: 
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Tudod, 1933 végén születtem, néhány hónappal Hitler kancellári eskütéte-

le után. Történelmi év volt, de a szüleimnek a kis hegyi falucskában az én 

érkezésem volt a nagyobb esemény, hiszen a nővérem után FIÚ érkezett. 

Apám nem volt tanult ember, csak a hat elemit végezte el, de gyönyörű kéz-

írása volt és természetes, tiszta intelligenciája. 

Jó eszű gyerek voltam, a kis falusi református iskola tanítója is javasolta a 

szüleimnek, hogy járassanak magasabb iskolába. De jött a háború, így már 

majdnem 12 éves voltam, mikor ’45 őszén beírattak a messzi nagyváros, Mis-

kolc nagyhírű, nyolcosztályos református gimnáziumába. Laktam kollégium-

ban, laktam albérletben. Miért is mentem gimnáziumba, mikor szerinted már a 

pelenkában is tudtam, hogy gépészmérnök akarok lenni? Nem is vezetett innen 

egyenes út a műszaki egyetem gépészkarára! Az első négy év elvégzése után 

tanulmányainkat „átminősítették” az általános iskola felső tagozatává. Ezután 

jelentkeztem a szintén Miskolcon levő patinás gépipari technikumba. A 600 

felvételizőből csak 120-nak sikerült bejutni! 1953-ban érettségiztem. Szüleim 

erejükön felüli áldozatot hoztak, hogy tanulhassak. Nem várhattam el tőlük 

további támogatást, noha feltett szándékom volt a diploma megszerzése.  

Egy romantikus ötlet miatt keveredtem messzire Miskolctól és szülőfa-

lumtól. Már végzős voltam, mikor megismerkedtem egy lánnyal, aki nagyon 

titokzatos volt, csak annyit árult el, hogy Salgótarjánban lakik. Megígértem 

neki, hogy hamarosan megkeresem. Technikumi osztályfőnökünk potenciális 

munkahelyek egész sorát írta fel a táblára, egyikük a salgótarjáni központú 

bányavállalat volt. Én azonnal jelentkeztem arra az állásra. Mondanom sem 

kell, soha többé nem találkoztam az említett kislánnyal. A fiúk édesanyjával 

viszont igen, 1955 őszén össze is házasodtunk. 

Kevés volt akkoriban a tanult ember, csak a bányaüzem legfőbb vezetői-

nek volt diplomája. Fiatal korom ellenére hamar vezető beosztást kaptam, így 

nem kerülhettem el a párttagságot sem. Eljártam a taggyűlésekre, tartottam 

marxista szemináriumot, de láthattad te is, hogy nálam a szakma mindig ma-

gasan az ideológia fölött állt. Kiemelt feladat volt a folyamatos termelés bizto-

sítása, nem fordulhatott elő a gépi berendezéseknél olyan meghibásodás, amely 

lényeges kiesést okozhatott volna. Feszített volt a terv, sokszor vasárnap is 

dolgoztunk, szabad szombatról akkor még álmodni sem lehetett. A Rákosi-éra 

idején szűkös anyagi körülmények között, de még nyugodtan, vidáman éltünk. 

Két dolgot nem lehetett következmények nélkül tenni: kritizálni a rendszert és 

szervezkedni ellene. Én egyiket sem tettem, így békén élhettem. Kitöltötte az 

életemet a szakmám művelése, később a családom bővülése. 

Gyermekkori célomat, a gépészmérnöki diploma megszerzését, természe-

tesen nem adtam fel. Sikerült elérnem, hogy 1956 tavaszán áthelyezzenek 

Miskolcra, az ottani bányászati tröszthöz. Ősszel beiratkozhattam az egyetem 
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gépészmérnöki karára, levelező tagozatra, hiszen addigra már egy kisfiút ne-

velő apuka lettem. 

Ekkorra már érezhető volt, hogy az emberekben egyre nő a feszültség,  

az elégedetlenség. Nem volt szólás- véleménynyilvánítási szabadság, az  

életkörülmények nagyon szerények, szegényesek voltak, és egyre inkább 

nehezményezte mindenki a szovjet csapatok jelenlétét. A diktatúra az ÁVO 

révén még rá is erősített mindenre. A hatalomnak nem tetsző egyéneket, csa-

ládokat éjjel vitték el, lakásukat, javaikat párthű emberek kapták meg. Ennek 

a rendszernek már semmilyen köze nem volt a szocializmushoz, a marxiz-

mushoz. A feszültség, a dac egyre nőtt, a rövidlátó politikai vezetés nem fogta 

fel, hogy ebből előbb-utóbb baj lesz… 

Ebben a feszült politikai légkörben kezdtem meg az egyetemi tanulmánya-

imat. Az emberekben felgyülemlett feszültség, a terror következményeként 

október 23-án kitört a forradalom, és gyorsan végigsöpört az országon. A 

hatalom ereje tudatában, de főképpen a szovjet csapatok jelenlétében bízva, 

meg sem próbált a néppel egyezkedni, a tüntetésekre sortüzekkel válaszolt. Ez 

sem félemlítette meg az embereket, harcok kezdődtek. A katonaság és a rend-

őrség nagy része átállt a felkelőkhöz, nekik is elegük lett már a diktatúrából. 

Az orosz csapatok kezdetben nem avatkoztak be, a fennálló hatalmat úgy-

szólván csak az ÁVO védte, így a forradalom gyors sikereket ért el. 

A miskolci eseményeknek én is részese voltam. Az egyetemen nagygyű-

lést tartottunk október 25-én, ahová a városból is rengetegen jöttek. Az akkori 

főbejárat tetejéről beszéltek a szónokok, pontokba szedték a követeléseket, 

amelyeket a tömeg nagy tapssal fogadott. A legfontosabb pont a szovjet csa-

patok rövid határidőn belüli kivonása volt, az időtartamra már nem emlék-

szem, csak arra, hogy a beolvasása utáni pillanatnyi csendbe bekiabáltam: 

„Azonnal!” A tömeg éljenzése, tapsa volt a válasz. Későbbi neves színművé-

szünk – te is láthattad több remek filmben, a tévében –, Nagy Attila elszavalta 

a Nemzeti dalt. A tömeg lelkesen és bizakodva oszlott fel, mi gyalog indul-

tunk haza. 

A lelkes kezdet azonban tragikus végkifejletbe torkollott! A gyűlés után 

több diákot letartóztattak és a megyei rendőrkapitányságra vittek. Állítólag 

még aznap el is engedték őket, de ezt sokan nem hitték el, így másnap hatal-

mas tömeg gyülekezett kiszabadításukra a kapitányság előtt. Mindenféle hírek 

terjengtek a városban és a tömegben, hogy már el is engedték a fiatalokat, 

vagy már ki is végezték őket… 

Az emberi jellem már csak olyan, hogy a rosszabbat könnyebben hiszi. Hi-

teles információ nem volt, így az elégedetlenség és a tömeg nőtt. Talán vala-

mi kis küldöttség is járt az épületben, amelynek tagjai terjesztették ugyan, 

hogy az egyetemisták már nincsenek ott, de ez inkább olaj volt a tűzre. Jöttek 
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az emberek, és a legtöbben saját szemükkel akartak meggyőződni az igazság-

ról, s nyomakodtak a bejárat irányába. A kaput őrző fiatal rendőr, félelmében, 

hogy a tömeg agyonnyomja, vaktölténnyel a levegőbe lőtt. Máig is szemem 

előtt vannak az apró, repkedő papírdarabkák! Ezt azonban csak a bejárathoz 

közel levők láthatták! A hátrébb állók, de főleg a rendőrkapitányság  

épületében levők, csak a lövést hallhatták! A tisztek közül valaki talán úgy 

vélhette, hogy a tömegből lőtt valaki az épület felé. Nem tudom., hogy végül 

ki adta ki a tűzparancsot, de pár másodperccel később már kinyíltak az emele-

ti ablakok,és géppisztolyokból lőni kezdtek, s kézigránátot is dobtak közénk. 

A tömeg fejvesztetten menekülni kezdett. Három irányba rohanhattunk volna, 

de valahogy legtöbben a szemben levő mellékutcát választottuk… Mellettem 

ketten is a földre zuhantak… soha nem tudtam meg, mi lett velük. Talán két-

tucatnyian is meghaltak. Ezt azóta sem sikerült pontosan kideríteni. Én sértet-

lenül megúsztam, valahogy átugrottam azon a kerítésen. Még nem voltam 23 

éves, a kisfiam alig múlt hathónapos. 

A véres események hallatára leállt a vasgyár és a többi nagyüzem is, a 

munkások teherautókon jöttek a kapitányság épületének megostromlására. A 

bennlevők helyzete kilátástalan lett, menekülni kezdtek az épületből, amelyet 

aztán a felkelők el is foglaltak. Állítólag bányászok is jöttek, akik felrobban-

tották volna az épületet, ha a rendőrök nem adják meg magukat. Ezeket per-

sze csak utólag hallottam, nem tudhatom a tényeket, de abban a felfokozott 

hangulatban ez is elképzelhető lett volna. 

Az viszont tény, hogy a laktanya parancsnoka azzal fenyegette meg a 

rendőrkapitányságot, hogy, amennyiben nem szüntetik be azonnal a tüntetők 

mészárlását, ágyúval kezdi lövetni a rendőrség épületét, már csak azért is, 

mert a lövések egy része a laktanyát találta el. 

A tüntetők elfogtak egy Gáti nevű tisztet, úgy emlékszem őrnagyi rangban 

volt. Állítólag ő adta ki a tűzparancsot. Magam is láttam, ahogy teherautó 

után kötve vonszolták át a városon. Soha nem felejtem el, hogyan kopogott a 

feje a macskaköveken. Már rég halott volt akkor. A Zenepalota mellett emelt 

szovjet emlékműre akasztották fel ezután, két másik társával. 

Ezek az események is megmutatják, hová fajul a korlátlan diktatúra. A 

tömeg egy idő után már nem bírja tovább az elnyomást, és az elszabadult 

indulatokból csak brutális, véres események következhetnek, minden félnek 

csak fájdalmat, szenvedést okozva. 

A forradalom győzelme után azonban fantasztikus nyugalom szállta meg a 

várost. A rendőrség gyakorlatilag feloszlott, önkéntesek, főleg egyetemisták, 

tartották fenn a rendet. Géppisztollyal felfegyverkezve járőröztek. Én ebben 

már nem vettem részt. S az erőszakot alapvetően elítélő szemléletem a sortűz 

után még erősödött. A családom mellett maradtam. 
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Érdekes, hogy az alatt a néhány nap alatt a városban semmilyen atrocitás 

nem történt: nem voltak lopások, senkit nem raboltak ki, nem törtek be kira-

katokat, még számottevő kocsmai verekedés sem volt. A szovjet csapatok 

megkezdték a kivonulást, és szabadság örömében szinte mindenki „megja-

vult”. Délutánonként tele volt a főutca sétáló emberekkel, barátok, ismerősök 

beszélgettek egymással jó hangulatban. A kommunista párt feloszlott, új 

kormánya volt az országnak, megindult a munka. 

Ennek az euforikus hangulatnak vetett véget november 4-e. Újabb szovjet 

hadosztályok özönlöttek be az országba, megkezdődött a forradalom leverése. 

Néhány helyen még fellángoltak a harcok, de ezek kilátástalanok voltak a 

hatalmas szovjet túlerővel szemben. 

Százezrek menekültek külföldre, ezrek kerültek börtönbe, százakat végez-

tek ki. Én az országot elhagyni semmiképpen nem akartam. Hála a bányász-

társadalom szolidaritásának a tüntetésekben való részvételemért csak egy 

fejmosást kaptam. A korábban felfüggesztett párttagságomat visszaadták, és 

ez megvédett a további zaklatásoktól is. Állásom is a régi maradt, sőt egyete-

mi tanulmányaimat is folytathattam évhalasztás nélkül. 

 

Azt a hihetetlen nemzeti összefogást, amit akkor tapasztaltam, azóta egyszer 

sem láttam. Talán 1848-ban lehetett hasonló! Kitüntetett életű az az ember, 

aki, ha csak ennyire kicsiny részben is, részese lehet ilyen eseményeknek! 

 

(2013 szeptemberében elhunyt férjem emlékére) 

M.Jósvai Éva 

 

 

 

Gyerekszáj – Éva 

 

Minden szülő őrizget gyermekei kicsi korából bájos mondásokat, találó meg-

állapításokat. Nem volt ez nálunk sem másképp. Ezekből szeretnék megosz-

tani pár gyöngyszemet. 

Lányom, Éva, Medárdkor született. Másfél évesen kezdett beszélni, azon-

nal teljes mondatokkal, a szavaknál szabályosan használva a toldalékokat – 

viszont erősen selypítve! Mire kétéves lett az összes betűt ismerte. Büszke 

volt nagyon a tudományára, sőt azzal is tisztában volt, hogy bizonyos hango-

kat nem tud még szabályosan kiejteni, így ilyeneket (is) hallottunk tőle: ej, 

mint jádió, a kis „r” esetében: ej, mint kisjádió, vagy ej, mint Jajos (édesapja 

keresztneve után). 
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Korán tavaszodott, így áprilisban már fagylaltozni lehetett. Egyik április végi 

reggelinél éppen arról beszélgettünk, mi legyen az aznapi program. Éva azon-

nal adott tippet: 

- Régen ettünk fagyit a babával! 

 

Kétéves már elmúlt, mikor édesapjával a szennyvízcsöveket szereltük hétvégi 

házunk pincéjében. Édesapja volt a mester, én a segédmunkás. Valami nem 

akart sikerülni, férjem mérgelődött. Éva az ajtóból csípőre tett kézzel nézte a 

küszködésünket, majd levonta a végső következtetést: 

- Anya nem érti csövet! 

 

Pár héttel később történt: szintén a hétvégi telkünkön nagy lendülettel szaladt 

az apjához: 

- Apa, találtam egy csavart a lépcsőn! 

- Ez egy facsavar, kislányom! 

Évának elkerekedett a két nagy barna szeme: 

- De apa, ez fémből van! 

 

Ősszel elmentünk a Vadasparkba, ahova nem sokkal korábban érkeztek 

kulánok, ázsiai vadszamarak. Volt a csapatban egy aranyos, kicsi kuláncsikó 

is, amely kíváncsian dugta az orrát a kerítéshez. Biztattuk Évát, hogy köszön-

jön a kiscsacsinak. Megtörtént: 

- Szia! Én a kisebb csacsi baba vagyok! 

 

Ekkor még nem volt kapálógépünk, a férjem ősszel mindig felásta a vetemé-

nyes földjét, hogy tavasszal könnyebb legyen a dolgunk. Lányunkban ez is 

hagyott nyomot. Valamikor késő ősszel, egy vasárnap délután westernfilmet 

néztünk a tévében, Éva elmélyülten játszott a szőnyegén mellettünk. A kép-

kockákon éppen sírt ástak a szereplők lelőtt társuknak. Éva felnézett a képer-

nyőre és megállapította a tutit: 

- Mint apa! 

 

Ősszel elkezdtem egy menedzserképzőt, így Éva még több időt töltött nyugdí-

jas édesapjával. Sokat sétáltak, boltba, piacra, postára, mindenhová együtt 

mentek. A Mikulás-csomagok összeállítása mindig az én feladatom volt. Fér-

jem így csak engem akart meglepni – vélhetően utalásként a nem tökéletesen 

modell alkatomra –, nem csokoládéval, hanem egy illatos habfürdővel. Még 

két-három hét lehetett Mikulásig, mikor ezt egy Évával közös portyán be is 

szerezte, a kenyér, tej és egyéb mindennapi holmik mellett. Elérkezett Miku-

lás estéje, lányunk a szobájában játszott. Csengetés: 
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- Kislányom, gyere. Itt járt a Mikulás, hozott neked csomagot! 

Éva nagy örömmel vette birtokba a halom édességet, együtt örültünk az örö-

mének. Így csak később vettem észre a bakancsomba csúsztatott ajándékot: 

- Nézd, Kicsim, milyen illatos habfürdőt hozott nekem a Mikulás!  

Lányom csak legyintett a mindent tudók magabiztos mosolyával: 

- Nem a Mikulás hozta, apával vettük a boltban… 

 

Már akkor megtanítottuk neki a saját nevét, a miénket, a lakcímünket, az élet-

korát, mikor elkezdett beszélni. Kezdetben olyan büszke volt erre, hogy min-

denkinek harsányan elújságolta a tudományát, sőt meg is kérdezte őket, vajon 

tudják-e ugyanezeket magukról! Természetesen ez a lelkesedés idővel alább-

hagyott, de a „tudomány” megmaradt. 

Általános iskolai ballagásra voltunk hivatalosak, ahol volt egy rokon  

kislány, aki Évánál közel egy évvel idősebb volt. Júliusban ünnepelte a szüle-

tésnapját. Ezt a lányom addigra már természetesen megtudakolta. Ennek a 

kislánynak tette fel az obligát kérdést az egyik idősebb rokon: 

- Kincsem, te hány éves vagy? 

A kislány annyira meglepődött a direkt kérdéstől, hogy nagyot hibázott: 

- Kettő – felelte zavartan. 

Ezt a „labdát” Éva természetesen azonnal lecsapta: 

- Akkor én vagyok a nagyobb lány, mert én már három vagyok! 

M.Jósvai Éva 

 

 

 

Karácsony este 

 

Karácsony volt. A nagycsalád, ilyenkor mindig összegyűlt dédmamáéknál. A 

házuk egy falu szélén állt, erdővel körbevéve. Nagyon szép látványt nyújtott, 

ahogyan a zord, téli időszakban az öreg fenyőfák hóval borított ágai, kissé 

meghajoltak. 

Amikor megérkeztünk dédszüleinkhez, a gyerekek még az udvaron marad-

tak, köztünk én is. Minden alkalommal egy termetes hóembert építettünk, 

melyhez dédi adott kiegészítőket: az orrának sárgarépát, fejfedőnek egy ódon 

vasfazekat, a kezébe pedig egy cirokseprűt kapott. Némi gyönyörködés után 

már nem érdekelt bennünket a hóember, hanem egy óvatlan pillanatban vala-

melyikünk mindig belekezdett a végelláthatatlan hócsatába. Nagyokat nevet-

tünk, olykor felszisszentünk a már-már fagyos golyók csattanásától.  

Aztán néhány óra elteltével ázva-fázva szaladtunk be a kis ház, meleg szobá-

jába, ahol körbeálltunk a díszes cserépkályha körül. Amíg a tűz ropogását 
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hallgattuk és élveztük a kályha melegét, a mi kis dédink forró teával kínált 

meg bennünket. Soha olyan finomat nem ittunk, mintha varázspor is került 

volna a teába, olyan édes volt az íze és az illata. Ilyenkor a gyerekek kissé 

fáradtan roskadtak le a kanapéra és hallgatták a felnőttek különböző története-

it. Legjobban azt szerettem, amikor dédpapa mesélt a saját gyerekkoráról. 

Akkor még olyan nagy telek voltak elmondása szerint, hogy a vastag hótakaró 

decembertől márciusig tartott, olvadás nélkül. Mindig felsóhajtott ilyenkor, 

hogy már csak mutatóban van jelen a hó.  

Dédpapa nem hagyott volna ki egyetlen alkalmat sem, hogy a fiú unokáit 

meg ne kérdezze „lányügyben”. Persze választ nem várt rá, hanem olyankor 

saját udvarlós történeteibe kezdett bele. Nagyon szerette a húsvétokat fiatal 

fiúként. Alkalom volt arra, hogy a lányokhoz közel kerülhessenek a legények. 

Mindig hozzátette, hogy nem úgy volt régen, mint manapság, hogy egyedül 

elmennek a fiúk, lányok ismerkedni, különböző szórakozóhelyekre. Megvolt 

annak a módja, hogy miként lehetett közelebb kerülni a lányokhoz. Ilyen volt 

a húsvét is. Húsvét hétfőn mindenféle finomsággal várták a lányok a locsoló-

kat. A kisfiúk festett tojást kaptak, a legények pedig virágot és pálinkát vagy 

bort. Húsvét vasárnap volt a fontosabb, mert ekkor locsolóbálba mentek a 

fiatalok ismerkedni. A lányok ilyenkor nagy izgalommal készülődtek, mert 

sokukat már itt illatos kölnivel locsolt meg az a legény, aki udvarolni akart 

nekik. A locsolóbálon csak szülői felügyelettel vehettek részt az eladósorba 

került lányok, de azért a leleményes fiatalok mindig találtak arra alkalmat, 

hogy kettesben maradjanak. Amikor ezt mesélte dédpapám, könnycseppek 

jelentek meg a szeme sarkában. Úgy éreztem, hogy néhány pillanatra vissza-

csöppent a régmúlt időkbe és átérezte annak minden csodáját. Kicsit megsi-

ratta a fiatalságát, a csibészségét, a szép emlékeket. Milyen furcsa arra gon-

dolni, méláztam magamban, hogy egyszer, majd én ülök itt a dédunokáimmal 

és én fogok az elmúlt dolgokról mesélni. 

Volt egy kedvenc történetem tőle. Minden alkalommal addig könyörög-

tünk neki, amíg el nem mesélte. Úgy szőtte a szavakat, hogy hiába hallottunk 

már legalább tízszer a történetet, tátott szájjal figyeltünk, időnként borzong-

tunk a félelemtől. Egy papról szólt a történet, aki egy téli estén, az egyik öreg 

tanya lakójához ment el látogatóba, mert régen látta a templomban. A pap 

sietősre vette a lépteit, mert hideg, északi szél fújta a havat az arcába és szere-

tett volna mielőbb vendéglátójánál átmelegedni. Furcsa, kopogó hangokra lett 

figyelmes. Megállt, körülnézett, de semmit sem látott, a hang sem hallatszott 

már. Továbbindult és újra felfigyelt a hangra. Gyorsított és hallotta, hogy a 

kopogó hang is begyorsított. Megpróbálta minden lelkierejét összeszedni és 

lassabban sétált a hideg éjszakában, erre a hang is lassított. Nagyon megijedt, 

akkor nyugodott meg kicsit, amikor meglátta a kis tanya ablakán pislákoló 
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fényt. Bement a kicsiny szobába és elmesélte vendéglátójának, hogy mi tör-

tént vele útközben. Majd mozgással ezt be is akarta mutatni. Ekkor jött rá a 

rejtély nyitjára, amin jóízűen nevetett. Ugyanis a földig érő, papi reverenda 

átázott a hótól, és a hideg széltől megfagyott. Ez adta a kopogó hangot. Ha a 

pap sietett, a fagyott reverenda is gyorsabban kopogott utána, ha pedig lassí-

tott, akkor lassult a kopogó reverenda is. Izgalmas történet, kicsit félelmetes 

is, főként úgy, ahogy a dédpapám a mély, rekedtes hangját hol fölemelte, hol 

teljesen elhalkította.  

Nagyon szerettem ezeket a karácsonyi estéket. A sok játék, az izgalmas 

történetek után olyan jó volt csöndesen üldögélni és nézelődni, gyönyörködni. 

Gyönyörködni a roskadozó asztalon, amely tele volt minden földi jóval, hi-

szen a dédmamám, már hetekkel az ünnepek előtt elkezdte a készületeket, 

hogy a kedvünkbe járjon. Az ínycsiklandó mézeskalács illata, amely semmi-

hez sem fogható. A forralt bor fűszeres zamata, melyből mi gyerekek is kap-

hattunk egy kortyot. A sültek, a saláták pompás látványa, szerintem ilyet 

szolgálnak fel a királyi palotákban is. Ezek az ízek és illatok az ízlelőbimbó-

inkat kényeztették, de ettől számomra sokkal fontosabb dolgok is voltak. Nem 

érdekelt a karácsonyfa alatt roskadozó ajándékhalom. Nem azért, mert engem 

nem töltött volna el izgalommal a kibontásuk. Hanem egyszerűen élveztem a 

pillanatot, hogy együtt vagyunk. Szerettem látni, ahogyan dédmama nem tud 

leülni egy percre sem, mindig etetett-itatott volna bennünket, azon fáradozott, 

hogy teljes elégedettségben legyünk. Szerettem látni, ahogy dédpapa morgo-

lódik a politikai helyzeten. Szerettem látni, ahogy az unokatestvéreim, kipirult 

arccal degeszre tömik magukat a süteményekkel. Szerettem látni, ahogy a 

fiatal asszonyok sugdolóznak és nevetgélnek valami olyan dolgokon, amit én 

még nem érthetek. Szerettem látni, ahogy a férfiak, olykor spiccesen egymás 

autóját méregetik fejben, kié a gyorsabb, a szebb, a fiatalabb. Szerettem látni, 

ahogyan minden jelenlévő családtag úgy érezte, hogy otthon van, békére talált. 

Ha egy tündér, akkor leszállt volna közénk, azt kívántam volna, hogy ez a 

néhány óra napokká, hónapokká, évekké nyúljon. Sőt, soha-soha nem érjen 

véget! Nem tudom igazán szavakba önteni, hogy mit éreztem ekkor, jóleső 

érzés volt, megfoghatatlan, nyugalmat árasztó. Talán két szóval tudnám ezt 

röviden kifejezni: Boldog voltam! 

Manó Sándor 

  



258 

Egy különleges házasság története 

 

Sok évvel ezelőtt, 1974-ben, a nagymamám vonatra szállt. Egy szlovák falu-

ból, Zuberecből utazott Szirénfalvára, egy magyar településre a barátnőjéhez.  

Az út furcsa volt számára, hisz ahol ő nőtt fel, ott hegyek vannak, amerre 

csak néz az ember, ahova pedig utazott az teljesen más vidék volt. Csak itt-ott 

van pár domb, de ezen kívül lapos terület. Ez egy teljesen új ès más világ 

lehetőségét villantotta meg előtte. 

Mikor befutott a vonat a megfelelő állomásra, mama leszállt, és elindultak 

Szirénfalvára. Ebben a faluban mindenki magyarul beszélt, az én szlovák 

nagymamám nem értette mit mondanak, és mások sem értették annyira jól 

azt, amit ő mondott. Nagyon érdekes és ijesztő is volt ez a helyzet. 

Mama eredetileg a búcsúra jött, ahol megismerkedett élete szerelmével: 

nagyapával. Ha kezdetben nehezen is, de megértették egymást. „Kézzel-

lábbal beszélgettünk ugyan, de ha az ember tényleg meg akarja érteni a mási-

kat, akkor annak megtalálja a módját"-mesélte nekem nagymamám. Nagyapa 

csehszlovák magyar embernek mondta magát. Ám csehül jobban tudott, mint 

szlovákul, mert Csehországban volt valamikor régen katona. Mikor mama a 

visszaútra készülődött, valószínüleg nagyon rossz volt elvállniuk, de megígér-

ték, hogy tartják majd a kapcsolatot telefonon és leveleken keresztül. Csak az 

utóbbival sajnos egy idő után akadt egy kis bökkenő. 

A leveleket nem nagypapám, hanem Ágica nénjém írta, nagyapa egyik 

testvére. Nagyapa csak mondta, mi legyen benne, és felügyelte a levél írását. 

De egyszer összevesztek. Nagyapa szerint valami nem volt helyesen megfo-

galmazva, Ágica nénje szerint pedig helyesen volt. Ezen annyira összekaptak, 

hogy Ágica nénje azt mondta, hogy ha nagyapa annyival jobban tudja, hát 

tessék, csinálja csak nyugodtan ő. Így hát nagyapa írta meg a levelet. Mikor 

ezt a levelet mamám meglátta, azonnal tudta, hogy itt valami nincs rendjén. A 

betűk óriásiak voltak és girbegurbák. A megfogalmazás pedig borzalmas. 

Rögtön szaladt, és hívta nagyapát, hogy erre bizony adjon magyarázatot. Ő 

szépen elmesélte, hogy az eddigi leveleket nem ő írta, hanem Ágica nénje. Ő 

csak felügyelte a levelek írását. „Hát, ha nem lettünk volna már akkor elje-

gyezve, akkor talán meggondolom magam, de lassan közeledett az esküvő" -

magyarázta nevetve mama.  

Az esküvőre Zuberecben került sor egy júliusi napon. Láttam képeket róla 

és csodás lehetett! Mama gyönyörű volt. Hosszú fehér ruhát és fátylat viselt. 

Egyszerű, de elegáns esküvői ruha volt. Két teljesen más nyelvet beszélő nép 

ünnepelt együtt gondok nélkül. Voltak, akik nem is értették meg egymás 

nyelvét, de ennek ellenére jól kijöttek egymással. Élvezték, hogy együtt  
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lehettek. „Olyan esküvő nem volt, és bizony nem is lesz soha. Akik ott voltak, 

és még élnek, a mai napig emlegetik, hogy olyan esküvőt még senki sem lá-

tott. Csodálatos volt. Mindenki táncolt, nevetett, jól érezte magát. Jó volt azt 

látni, hogy emberek ennyire megértik egymást.” Hát valahogy így gondolom 

én is. Nem muszáj, hogy az emberek tökéletesen értsék egymás nyelvét. Néha 

talán pont ez kell és ez a jó: ha valahol eltérünk a másiktól, és mégis jól kijö-

vünk vele. Megismerjük egymás kultúráját és tanulunk egymástól. 

Mikor nagymamám ideköltözött Nagyszelmencbe, akkor új életet kezdett. 

Gyakran gondolhatta azt, hogy az emberek róla beszélnek. Nagyon nehéz 

lehetett neki ez az időszak, de szerencsére voltak, akik sokat segítettek neki. 

Nagyapa testvérei: Ágica, Julika, Annuska és Kaca nénju nagyon sok min-

denben voltak mama segítségére, így mama lassan elkezdett magyarul tanul-

ni. Nagyon sokat tanult tőlük is, de azt mondja, hogy a legtöbbet Sanyi 

bátyjutól tanult, aki akkor még gyerek volt, és nagymamám kísérte gyógytor-

nára. Ő is akkor tanulta még a nyelvet, így ők ketten egymásnak segítettek a 

legtöbbet. 

Furcsa lehetett így élni. Egy teljesen más környezetben, teljesen más em-

berekkel és teljesen más nyelvvel. Mama és nagyapa rá a példa, hogy az em-

bereknek nem kell az, hogy egy nyelvet beszéljenek. Ha tényleg akarják, 

megértik egymást. És ez így van jól. Én ebben hiszek, hogy tényleg van igaz 

szerelem, ami még a nyelvi akadályokat is leküzdi. 

Matyi Virág 

 

 

 

Székelyvajai szólások 

 

Van Erdélyben egy kis falu Székelyvaja a neve. Édesanyám szerint a legszebb 

falu a világon, meg is értem hisz, ez az ő szülőfaluja. Én is egyre jobban kez-

dem megszeretni, mivel, hogy itt lakik nagymamám és ő nagyon sokat mesél 

erről a faluról, az itteni régi szokásokról, emberekről, viseletekről. Székelyva-

jában szorgalmas, dolgos emberek laknak, büszkék arra, hogy a környéken az 

ők falujuknak van a legnagyobb határa. Valamikor nem is olyan régen még 

népes falu volt, megdolgozták a földeket szorgalmasan nem volt parlagon 

maradva egy barázda sem. De sajnos most már Székelyvaja fölött is más sze-

lek fújnak. A régi népes faluban már egyre kevesebben élnek. Szomorkásan 

mondja nagymamám:- Kevesen vagyunk, a fiatalok kivándorolnak, akik meg 

itthon maradnak, azok nem vállalnak gyereket esetleg egyet, legtöbb kettőt. 

Már is elkezdi mesélni, hogy hogy volt a „régi szép időkben”. 
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Régebb az utcában úgy voltunk, mint egy nagycsalád. Osztoztunk egymás 

örömében, egymás bánatában. Nem volt akkor televízió meg telefon, hogy 

azzal szórakozzunk. Vasárnaponként, meg nyári estéken kiültünk a kapuba 

beszélgetünk. Mindenki hozta a maga, no meg volt úgy is, hogy a szomszéd 

történetét. Sokat voltak akkoriban együtt az emberek. 

Elmesélte, hogy az ő gyerekkorába bizony ritka volt az egy gyerekes csa-

lád, hanem 5-6 gyerek, sőt volt, hogy 9 gyerek is volt egy háznál. Ahol  

sok gyerek volt, ott nem jutott csak szűkösen a ruhából is és az ételből is.  

De soha sem panaszkodtak. Mindig ott volt a legjobb kedv, ahol sok gyerek 

volt az udvaron. Ha valahol látták, hogy szükség van, ott a szomszédok is 

besegítettek. Így történt ez Szabadosékkal is. Szabadosék jómódú család vol-

tak és nekik csak egyetlen gyerekük volt Sándor. A szomszédban viszont 

voltak gyerekek szám szerint 6-on.  

Disznóvágáskor Szabados Rózsa néni, így hívták az asszonyt, küldött 

Sándortól a fiától, kóstolót. A kóstolóban volt egy kicsi kolbász, egy kicsi 

májas, egy kicsi szalonna, ez utóbbi azért, hogy legyen mibe megsütni a kol-

bászt. A szomszédok örültek a kóstolónak és hozzá is láttak, hogy megkészít-

sék. De Sándor olyan jól érezte magát, a többi gyerek közt, hogy eszébe sem 

jutott hazamenni. Elkészült az ebéd, mindenki az asztalhoz ült. Amikor, az 

illem szerint ezt mondta a ház úra: „Szívesen láttunk téged is” Sándor látva, 

hogy a gyerekek milyen jóízűen esznek ő is oda ült az asztalhoz, és amit vitt 

annak egyrészét meg is ette. Nem gondolt arra, hogy neki úgyis van otthon.  

Attól fogva mikor visznek valakinek valamit és azt vissza is kérik, azt 

mondják Székelyvajában: „Ez is úgy csinál, mint Szabados.”  

Kíváncsi voltam, hogy történt-e még valami érdekes Szabadossal? Ekkor 

nagymamám elmesélte, hogy bizony igen, és elmondta, a következő történetet. 

Sándor addig járt a szomszédba, hogy ott bizony beleszeretet a nagyobbik 

lányba, Juliskába, akit csak Julának szólítottak. Akármennyire is volt jó asz-

szony Rózsanéni, azt csak nem szerette volna, hogy egy szegény lányt vegyen 

el az egyetlen fia. De Sándornak nem kellett más. Egyik alkalommal Sándor, 

egy kicsit felöntött a garatra, bánatában rá zendített a kocsmába erre a nótára: 

„Szegény a lány édesanyám, 

De gazdag a szerelme. 

Száz hold földnél is többet ér, 

A rám kacsintó fekete szeme” 

 

Így megtudta a falu, hogy Sándort tiltják Júlától. A tiltás ellenére csak össze-

házasodtak. Rózsanéni belenyugodt, de ő szerette volna azért irányítani a 

fiatalokat, amit Jula nem tűrt el. Julából bizony tűzről pattant menyecske lett. 
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Egy veszekedés alkalmával Jula mérgesen ráütött az asztalra, hogy nyomaté-

kot adjon szavának. Rózsa néni nagyon mérges lett. 

- Ezt az asztalt ne üssd- mondta Rózsanéni - mert ez az enyém! A tiéden 

még vígan fütyörészik a rigó. Vagyis a fa, amiből az asztal készülne, még 

az erdőn van. 

Ezután, ha azt mondták Székelyvajában, hogy „Az asztalán vígan fütyöl a 

rigó” azt jelenti, hogy hozomány nélkül megy férjhez a lány.  

Teltek az évek és Sándorból meg Julából ügyes jól gazdálkodó emberek 

lettek. János sok földet örökölt a szüleitől. Julával szorgalmasan, becsületesen 

dolgoztak. Volt is mindenük: lovak, kettő is, tehenek, juhok, tyúkok. Jó mód-

ban éltek. 

Egyszer csak jött egy változás. Jöttek a kommunisták. Akinek sok földje 

meg állatai voltak azoktól elvették mindenüket és azt mondták, hogy minden-

ki szívesen adta oda a vagyonát, vagyis beállott a „kollektívbe” ami magyarul 

mezőgazdasági termelőszövetkezetet jelent.  

Szabados nagyon nem akarta, „odaadni” az állatait, földjeit, amit az édes 

apjától örökölt. Amikor rákerült a sor és jöttek hozzá is az „agitátorok” vagyis 

akik próbálták meggyőzni, hogy írjon alá, hogy jószántából lemond a vagyo-

náról, félt nemet mondani, oda adni sem szerette volna, így hát úgy döntött, 

hogy elbújik a kertben levő kórórakás mögé. A feleségének azt mondta, hogy 

el ne árulja, mondja azt, hogy nincs itthon. Úgy gondolta, hogy így megsza-

badul az elvtársaktól. Az elvtársak sokáig maradtak, sokat kérdezősködtek 

Julától. Szabados úrnak nagyon elfogyott a türelme a várakozásba. Egyszer 

csak hallja, hogy nyikorog az ajtó, úgy gondolta, hogy a felesége jön szólni, 

hogy előjöhet, mert elmentek az elvtársak. Közben épp az elvtársak készültek 

elmenni. Kikiáltott a kórórakásból, anélkül, hogy kikukucskált volna: 

- Jula! Elmentek? 

Ezt azonban meghallották az elvtársak, és ők válaszoltak: 

- Jöjjön csak ki, nem mentünk el, itt vagyunk! 

Így hát mit volt mit tenni Szabados kijött a kórórakásból és alá kellett írja a 

belépő nyilatkozatott.  

Azóta, hogyha valaki figyelmetlen, azt mondják a faluban, hogy: „Figyel-

mes, mint Szabados a kórórakásban.”  

Nagymamám befejezte a mesélést. Rám kacsintót és így szólt: - No, elég 

volt a beszédből. Megyek és sütök az unokáimnak palacsintát. Nekem csak 

kettőnek kell sütnöm de, szívesen sütnék hatnak is.  

El sem tudom képzelni, hogy mekkora tállal kellett sütni egy hat gyerekes 

családban. De szívesen ülnék én is asztalhoz ennyi gyerekkel, és megoszta-

nám velük a finom szilvalekváros palacsintám.  
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Palacsintafalatozás közben azon gondolkodtam, hogy milyen jó is volt 

nagymamáéknak. Nem kellett szólásokat könyvből tanulni, hanem ők maguk 

átélték a történteket, és ismerték az embereket, akikkel megtörténtek. 

Menyhárt Kinga 

 

 

 

Visszamaradt napló 

 

Dédapám, Zsótér András 1905 szeptemberében született Jászjákóhalmán. A 

második világháborúban vonalépítő honvédként szolgált, ami azt jelenti, hogy 

lovas kocsival szállított telefonvezetékeket, illetve azt, amire éppen a kato-

náknak szüksége volt. Érdekesség, hogy ugyan lovakkal foglalkozott, de a 

lovaktól mindig is tartott. Eredetileg földművesként dolgozott, a feleségén 

kívül 3 gyermeke várta haza a szolgálati ideje alatt. 

Én már nem találkoztam vele életében, viszont hagyott maga után egy nap-

lót, amiben részletesen beszámolt életének erről a szakaszáról. Ebből a napló-

ból ragadok ki több részletet. 

1944 augusztusában hívták be, és az albertirsai híradósoknál szolgát. Írás-

ban vezette le a fizetéseit, ami igen csak változó volt. Az esemény ’44 de-

cemberében kezdődik, amikor is Kéttornyúlaknál járt, és annak a határában 

volt egy „hadi röptér”, ahol egy repülő nekirepült a vezetékeknek, és a dróto-

kat el is szaggatta. Ő a közelében volt éppen. Szerencsésen megúszta a bale-

setet, bár az történtek után ő is építette a megrongált részt. Hazafelé társaival, 

ahogyan írta, „találtunk 5 darab marhát”. Egyet felraktak a szekérre, és este 

már nyúzták is. 13-án nem kellett befognia, mert ment a lovat vasaltatni, el-

lenben délután már hívta a kötelesség, „mert egy marha megdöglött, és ki 

kellett húzatnia dögkútba”. A katonai táborban sok gondja akadt a bolhákkal, 

tetvekkel, amiket ő „partizánként” emleget. Rengeteget harcolt ellenük, de 

nem volt mit tenni, szappan nem volt, a sebes patakba meg hiába akasztotta ki 

a ruháját, a partizánok „jól megkapaszkodtak”. Éjjel csapott közéjük, és egyet 

el is kapott, amit mérete alapján így jellemzett: „körülbelő nagykorú lehetett”. 

Akkoriban az utcán hatalmas volt a felfordulás: „itt egy döglött ló, amott egy 

autó az árokba fordulva, a rengeteg nép menekül. Ez a helyzet. Az én háta-

mon is állandóan egymást kergetik a partizánok.” 

Akadt olyan idő is, amikor nem kellett dolgoznia. Olyankor is írt napjairól. 

Az egyiken magkapta a zsoldját, ivott fél deci bort, és a vacsora elmaradt: 

„egybe foglalták az ebéddel.” Munka idején utaztak Pápára, onnan Nagyalá-

sonyba, és Alsógörzsönyben szállt meg. Marcaltőre indultak, de a Marcal 
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folyó kiáradt, így sok helyen elérte a kocsi fenekét. 20-án ki tudta a ruháit 

mosatni, illetve ”szerzett” egy sörös ládát. Sok dolgot ”talált”. Néhány nappal 

később például 10 tojást. Családját sokszor emlegeti, hogy mennyire hiá-

nyoznak neki. Karácsony napján ebéd közben Miska fiára gondolt, aki gyak-

ran „nincs megelégedve a neki adott porcióval.” Karácsony másnapján  

egy István nevű társával megünnepelték a névnapot. Szilveszter este szerzett 

egy fél „veder” bort, amit meg is ivott. A naplóban az időjárás, a koszt, lakha-

tás (általában istállókban a lovakkal), a feladatok és a kalandok mellett a  

hazavágyódás, a családért való aggódás is helyet kapott: „…egész éjjel gon-

dolok arra a házikóra, ahol születtem és titeket hagytalak. Ugyanúgy van-e, 

mint mikor én is ottan voltam, nem-e tik is ezen a sorson éltek, mint én. Én-

nékem örömből, vagy boldogságból semmi sem jutott mióta eljöttem közüle-

tek.” 

Bár a háború végén 4-5 hónapot volt hadifogságban, szerencsésen - gyalog 

és vonaton - érkezett haza 1945 szeptember elejére, ahol családját, házát ép-

ségben találta. Hazatérte után hosszú évekkel később, 1978-ban halt meg. 

Mester Csanád 

 

 

 

Aranykalász 

 

Nyár van, rekkenő a hőség. Vonaton utazom, órák óta. Néha olvasok, aztán 

leteszem a könyvet, nézegetem a tájat. Könyv van éppen a kezemben, amikor 

szemembe csillan valami a sínek mellől. Az elrohanó tájból a learatott gabona 

helye, a tarló tűnik elő. Rajta az üres kalászból préselt, hatalmas gurigák. És 

hogy miért is kaptam oda a fejem? Mert a gurigák mintha aranyhuzalból len-

nének feltekerve. Szó szerint, sziporkázóan csillog a megtört, préselt aranyka-

lász. Nem tudom levenni róla a szemem. Szinte hihetetlen, hogy a gabonaszár 

képes ilyen fényesen ragyogni. Lehúzom az ablakot, és gyönyörködöm a nyár 

és a természet eme egyszerű és mégis drága adományában. Királyi fekhelye 

lesz majd annak az állatnak, melynek az aranyszalmából almoznak! A táj és a 

fenséges látvány, egyre inkább elmaradozik mellőlem, a vonat továbbrobog. 

A gondolataim is továbbgördülnek. Aratás. Én gyermekkoromban még láttam 

aratni a nagyapámat, vidéki férfirokonaimat. Most feltűnik előttem egy régi 

kép. A búzatábla szélén ücsörgök apám levetett kabátján, nagy a forróság, az 

izzó levegőben hangosan cirpelnek a tücskök. A kaszások hadirendben vo-

nulnak előre, dőlnek a szárak, elesnek a gabonaseregek. A meleg levegőben 

valami édes, különleges illat kering, amit felidézve most is az orromban ér-

zek. Megkérdik, szomjas vagyok-e. Valaki vizet tölt a bádogkanna fedelébe. 
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Iszom, és csodák csodája, a víz nem meleg, mint várná az ember, hanem kel-

lemesen hűvös és szomjoltó. Apám Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik 

piciny, határ menti falujából származott el a fővárosba. Míg a szülei éltek, 

gyakran jártunk haza hozzájuk. Emlékszem az elnyúló alakú, keskeny, ala-

csony házra, melyet egybeépítettek az istállóval, és melynek helyiségei földes 

padlójúak voltak. Nagyanyám ha takarított, előbb nyírfa seprűvel felsöpörte a 

padlót, majd vizet hintett rá, hogy ne szálljon a por. Gondolatban megjelenik 

előttem a fehérre meszelt falú konyha, mely egyben egyik-másik családtagnak 

a hálója is volt. A keskeny faágy fölött szentkép díszelgett, a mestergerendán 

a férfiak a borotválkozó szerszámot tartották, s a kútra jártunk vízért. Az ab-

lak szűk volt és kicsi, de a két ablakszárny között szoktam megtalálni húsvét-

kor a nekem szánt hímes tojást. A nehéz, durva faasztal körül fapadok voltak, 

és egy öreg, felnyitható tetejű láda tele volt a Kincses kalendárium régi szá-

maival. És persze a kemence! Az volt ám a valami! Nagy, fehér búbja, ásító 

fekete szája, gyerekként csodálkozásra késztetett, és némi tiszteletet is ébresz-

tett bennem. Mi Pesten már akkor is villanytűzhelyt használtunk. És mi került 

elő a kemencéből? Hát kerék nagyságú, ropogós héjú, foszlós bélű kenyér. 

Amikor nagyanyám megszegte, legalább háromfelé kellett vágnia egy szele-

tét, olyan hatalmas volt egy-egy ovális karéj. Az aranykalászból, aranybarna 

kenyér lett. Hozzá frissen fejt tejet ittam, amit előttem szűrtek meg, és habos 

volt, és édes, és meleg… Az én gyerekeim már sajnos, nem ismerik a tejet. 

Amit zacskóban és üvegben vagy dobozban látnak, az csak utánzat. Úgy 

szoktam mondani, az talán soha nem is látott tehenet. 

Vonatom lassan begördült a végállomásra. A gondolataim nem fogytak el, 

inkább csak kényszerűségből hagytam abba az ábrándozást, mert siettek elém 

a szeretteim. Furcsa, milyen gyorsan eltelt az unalmas vonatút a múltidézés-

sel, és milyen kellemes, szeretetteljes gondolatokat ébresztett bennem a nyár, 

a learatott búzamező, és a gurigává préselt aranykalász látványa. Jólesett. 

Mester Gyöngyi 

 

 

 

Karácsony a családunkban, régen és ma 

 

Karácsony közeledtével, a mamával iszogattuk megszokott délutáni teánkat, s 

beszélgetni kezdtünk arról, hogy miről is szólt régen ez a csodálatos ünnep és 

hogyan zajlik napjainkban.  

Régebben a legnagyobb örömöt az jelentette, hogy együtt volt a család, 

hogy mindenki ott ült este az ünnepi vacsoránál. Családunkban az esti vacso-

rát takarítás előzte meg, hogy tiszta környezetben várhassuk Jézus születését. 
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A takarítás mellett a délelőtti fő tevékenység a fa díszítése volt. Nem volt ám 

annyi dísz és finomság a fán, mint manapság, de mindenki ujjongott, amikor a 

fa fényben pompázott. A dédmamám készítette a szaloncukrot, nem boltban 

vásárolták, és selyempapírba csomagolták. A fadíszítés is közös tevékenység-

nek számított, minden családtagnak megvolt a maga feladata. Ki az égőket, ki 

a cukrot, ki pedig a nagyon szerény díszt rakta a fára. Alma és dió nem hiá-

nyozhatott a fáról. Mama elmondása szerint az is nagyon fontos volt, hogy ne 

csak a lakás legyen tiszta, hanem a családtagok lelke is. Így a családtagok 

gyónással és böjttel hangolódtak az ünnepre. Természetesen a vacsora nem 

volt olyan gazdag, mint manapság, nem volt annyi étel és ital az asztalon, 

viszont mindeki mindennek nagyon tudott örülni és hálás lenni. Sőt, a megte-

rített asztal is különlegességnek számított, ugyanis nem gyakran ettek megte-

rített asztalnál. Karácsonykor az asztal alá szalma is került, amely a betlehemi 

jászolt jelképezte. Amikor mindenki megvacsorázott, következett az ajándé-

kozás. De nem drága mobiltelefonok, elektronikus cikkek és hasonlók, hanem 

ólomkatona, mogyoró, dió, gyümölcs, esetleg egy pár kesztyű vagy saját kéz-

zel készített ajándék került a fa alá. A karácsonyfa mellett az egész család 

mindig elénekelte a Menyből az angyal című éneket és meghitt, békés hangu-

lat uralkodott a családban. 

A napnak a fénypontja az volt, amikor a család apraja-nagyja együtt indult 

el és vett részt az éjféli misén.  

Megegyeztünk mamával abban, hogy ma már sajnos ez az ünnep inkább 

az idegeskedésről szól, mindenki kapkod, rohan, az áruházak tele vannak 

emberekkel, s a kirakatok és a karácsonyi zene már hónapokkal előtte a kará-

csonyt idézi. Elvesztette a hangulatát és igazi keresztény üzenetét ez az ün-

nep, s a központjában nem Jézus és a család áll, hanem az internet, az 

okostelefon, az áruházlánc. Ma már azt is nehéz elérni, hogy az ünnepi vacso-

ránál ne nyomogassa valaki a telefonját, ne fényképezze az ételeket.  

Az éjféli miséken is kevesebben jelennek meg, mint régebben. Valahogy 

minden megváltozott, más a fontos, mint régen.  

Hát, teánkat elkortyolgattuk, s én megigértem a mamámnak, hogy mindent 

el fogok követni azért, hogy karácsony Jézusról és a családunkról szóljon, ne 

pedig holmi modern szokásokról.  

Metzner Dóra 
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Nagyapám mesélte 

 

Nagyapa már négy éve elköltözött az örök vadászmezőkre. Szigorú tekintetű, 

tekintélynek örvendő, tiszteletet követelő villanyszerelőnek ismerték, aki 

kérése még a nagymamám szemében is szent és sérthetetlen volt.  

Sosem törődött az anyagiakkal, ellenben szenvedélyének, a bütykölésnek 

élt, imádott szerelni, mindent megjavított, ami a keze ügyébe került, viszont 

megkívánta, hogy otthon mindig terülj-terülj asztalkám legyen, és mindene 

meglegyen, ami szükséges. Szenvedélyesen vezetett, sosem büntették meg 

annak ellenére, hogy szerette a sebességet, szabadnak érezte magát vezetés 

közben. Valószínű tőle örököltem az autók iránti rajongásomat, hiszen mióta 

leéri a lábam a pedált, bátran taposom az udvaron. 

Sokat incselkedtem nagyapámmal, aki nem egyszer még papucsot is do-

bott utánam, hogy magamhoz térjek. Én mindig fürgén kikerültem az efféle 

támadásokat, és vígan futottam tovább, megvártam, míg elszivárog a mérge. 

Amilyen szigorú és kimért volt az öreg, annál inkább szerette a családját, a 

gyerekeit, apukámat és az unokáit. Mindig büszkén beszélt róluk-rólunk a roko-

noknak, barátoknak, mi pedig csak úgy dagadtunk a büszkeségtől a háttérben. 

Esténként kártyázgattunk, beszélgettünk, nagyokat mókáztunk. Voltak 

könnyed, vicces történetek, viszont szívszorítóak is akadtak bőven. 

Most az utóbbiból mondok el egy kis ízelítőt. 

Történt egyszer, hogy a kisöcsémmel fociztunk. Mindig szerettük egymás 

vérét szívni, nagy labdákat íveltünk, cselezgettünk, míg be nem esteledett. 

Nem törődtünk a holnappal, élveztük a gyermeki csínytevéseket. Folyton 

piszkálódtunk, civakodtunk egymással a nagy korkülönbség ellenére is, így 

nyilvánítottuk ki a szeretetünket. Ha viszont kellett, mindig számíthattunk 

egymásra. Öcsém már középiskolás volt, villanyszerelőnek készült, 16 évesen 

ezt a szakmát választotta. Egy nap viszont felrúgtuk a labdát a tetőre. Öcsém 

engem zavart érte, de én mérgesen visszavágtam, hogy menjen ő, mivel ő a 

fiatalabb. Bosszúsan vette tudomásul, hogy amennyiben folytatni akarja a 

játékot, kénytelen felmenni a megrekedt labdáért. Alig vártam, hogy visszaér-

jen. Gyors lábú, fürge fickó volt az öcskös, csak úgy szaladt fel a létrán. Ne-

vetve kiáltottam utána, hogy igyekezzen. Ez volt az utolsó mosoly felé, és az 

ő cinkos mosolya felém. Néhány másodperc múlva egy kiáltást hallottam, 

csak nem jött senki. Rohantam felfelé szaporán, nem akartam hinni a sze-

memnek. Öcsém élettelenül feküdt a földön, kezén égésnyomokkal… egy 

szempillantás alatt véget ért minden. Én őrjöngve ráztam őt, hogy ébredjen, 

de hiába… egyetlen érintés a padláson, egy kósza vezeték… és áramütés.  
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A játék egyszer s mindenkorra véget ért. 16 évesen, egy leendő villanyszerelő 

álma megszakadt… soha többé nem játszottam azután focit. 

Ezt mesélte nagyapám… azóta már ő is hozzáköltözött, és talán együtt vi-

gyáznak ránk odafentről, ki tudja. 

Ma is őrizzük emlékét, kisöccse pedig fiatalon mosolyog ránk a faliképről. 

Megdöbbentő, hogy milyen kiszámíthatatlan a vég, véletlen baleset is milyen 

tragédiát okozhat. Sosem felejtem el ezt a történetet, remélem, velem és hú-

gommal sosem fog ilyesmi történni. 

Mogyoródi Szabolcs 

 

 

 

Egy emlékezetes karácsony 

 

Az 1950-es évek közepe felé történt. Gyermekkorom néma tanujaként úgy él 

bennem a bérelt hátsó szoba a felázott falak nehéz szagával, mintha nem is 

teltek volna el évtizedek. 

Karácsonyvárás izgalmában élt a falu népe. Reggelre ott volt a hó is. Nem 

volt nagy, csak pár centi, de sűrű pelyhekben egyre hullt még, hogy szikrázó 

fehérségével emelje az ünnep fényét. 

Szegény emberek voltunk, mint akkor sokan mások is. Kemence híjján a 

falu pékmesteréhez vittük kenyerünket megsütni, hogy azután anyám mérnöki 

pontossággal úgy osztja be, hogy egy hétig kitartson. 

Ropogósra sült nagy kerek cipó volt, melyhez csak anyám nyúlhatott. Mi 

gyerekek ott álltunk az asztal mellett sorban megmosott kezekkel s áhítattal 

néztük amint szeli a karaj kenyereket. De ezen a napon minden másként tör-

tént. Anyám sejtelmes arccal járt-kelt, időként a szekrénybe kutatott, majd a 

sámlin ágaskodva a polc legfelsőjén kutakodott. Majd felpakolta a kisebb 

testvéreimet s a nagymamámékhoz vitte. 

- Kislányom - szólt hozzám - haza bírnád-e hozni a péktől a kenyerünket?  

Szemem elkerekedett. Anyám ezt soha nem bízta másra. Elsőkézből akarta 

látni, milyen munkát végzett a pékmester. Nem-e sütetlen, vagy éppen túl 

barna. Akkor kezdődött el a haddel-hadd. Hát kaptam az alkalmon, meg akar-

tam mutatni, hogy én már nagylány vagyok s hogy rám lehet számítani ha 

segítség kell. Anyám ezt az időt szánta a karácsonyfa feldíszítésére, hogy 

minél nagyobb legyen a meglepetés. Egész évben gyűjtögette a színes papíro-

kat a szaloncukor elkészítéséhez. Becikk-cakkozta a papírok végét, kétfelé 

vágta a kockacukrokat. Mesterien betekerte a papírokba, cérnával bekötötte a 

végét s már ott is lógott a fán. Diót festett, almát rakott fel. Nem is volt ennél 

szebb fa a világon! 
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Útnak indultam. Ahogy közeledtem a pékhez, a levegőben a fagyos szél 

már ott táncoltatta a frissen kiszedett kenyerek illatát. A kenyerünk tetején 

papír cetli a nevünkkel. A pék végigmért és kétkedve rámsandított, mikor 

vézna karjaim közé tette a kenyeret. Alig bírtam átfogni. Magamhoz szorítot-

tam. Jó volt érezni a melegét. Biztosan fekete lett a kabátom a kenyér aljába 

ragadt faüszögtől, de sebaj. Már indultam is hazafelé. Túlbecsültem az erő-

met! A kenyér egy rövid idő után csúszni kezdett lefelé. Megálltam, meg-

emeltem a térdem. Le kellene valahová tennem. Tépelődtem. Hová? Kipattant 

a szikra! Ott volt nem messze egy befagyott pocsolya, melyet bokrok és fa-

tönkök szegélyeztek. Ide tartottam. Le sem tudtam seperni a havat a tönkről, 

ráhuppantam, hogy gyűjtsek egy kis erőt, ölembe a kenyérrel. 

Bár ne tettem volna! Ez lett a vesztem! Pillanatok alatt a jégen csúszkáló 

éhes gyereksereg körbevett. Kajánul vigyorgó suhancok tornyosultak fölém. 

Még a sikoly is bennem rekedt. Megszámlálhatatlan mocskos kéz nyúlt a 

kenyérhez. Mint a kiéhezett vadállatok! Két kézzel tépték-marták a kenyeret. 

Hallottam a fogak között a friss kenyérhéj ropogását. Láttam ahogy a hófehér 

kenyérbél eltűnik a tátott szájakba. Morzsa se maradt! 

Tehetetlen voltam a túlerővel szembe s azok, ahogy jöttek, úgy eltűntek. 

Ott álltam üres kézzel.  

- Jaj Istenem - nyögtem tehetetlenül!  

Gyerekésszel csak arra tudtam gondolni, hogy most már nekem meg kell hal-

nom! Kenyér nélkül nem mehetek haza. Sírva behúzódtam a bokrok aljába. 

Csiga lassúsággal telt az idő. Fogaim hangosan vacogtak. Így jött el az este, 

pokolsötétséggel. Szívembe félelem, kezem-lábam megdermedve. Épp le-

hunytam a szemem, mikor meghallottam apám hangját. Mint egy kismadarat, 

amely dermedten lehullott az ágról úgy karolt fel könnyedén. Bebugyolált és 

a melléhez szorított. Olyan volt, mint az a nagy meleg kenyér. 

Kismadaram, drága kismadaram súgta remegő hangon, s futott velem hazáig.  

A távolból mintha hallottam volna a mendikások elnyújtott énekét. 

Menyből az angyal lejött hozzátok… 

Nagy Ilona 
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Magyarnak lenni… 

Az örökségem - a jussom 

 

Egy drága emlék nyomába szegődöm, mert én soha efféle csodát nem értem 

meg, nem ám, pedig azóta megvénültem. 

Az első televízió úgy állt a földdel tapasztott tiszta szobában, mint egy ide-

tévedt csicsás idegen, ki idevonza az embereket. Jöttek is egymás után apám 

barátai s az utcabeliek kik még nem birtokolták eme vívmányt, látni a messzi 

világ történéseit. 

Hát még a futball, Magyarország csapata játszik! Nem férünk a szobába. 

Nekem növendéknek csak a szekrény tetején jut hely. Anyám táljából szárny-

ra kapnak a pogácsák még ide is jut belőle. Jóféle hazaival koccintanak. A 

futballisták felsorakoztak. A hirtelen elhalt beszélgetésben széknyikorgás, 

majd mély csend. E különös hangulat engem is megkap. Szemem szinten 

kipattan arcomból, és ekkor megszólal a Himnusz. „Isten áldd meg a  

magyart”. Nézem ezeket a munka edzette kemény parasztembereket, ahogy 

szálfaegyenesen állnak, fedetlen, felemelt fővel. Szinte óriásra nőnek. Úgy 

néznek előre, szemükben tiszta őszinteséggel - azt hivém, magával a jó Isten-

nel fonódik össze tekintetük. Ebben a néma mozdulatlanságban tán még a 

föld forgása is megállt. Benne van lelkük minden üdvössége. Olyan áhítattal 

lehelik a himnusz szavait mintha imádkoznának. Megborzongom. Valóban a 

templom hűvössége lebbent át a szobán? E néma érzésnek szívemben még 

nincs neve, de azt tudom, én ide, hozzájuk tartozom örökre. Az érzések kava-

rodásában szentül meg vagyok győződve arról, hogy szegényes hajlékunk 

megtelt áldással, élettel, ki nem mondott vágyakkal. Ez a varázslat mit akkor 

átéltem, maga volt a csoda! 

Igen, ez a kincs az enyém, az örökségem – a jussom. Neve lett az érzés-

nek, melyre büszke vagyok – magyarság! Jó gazdaként kincsem gyarapítom s 

úgy mint egykoron apám, még éltemben szeretteimmel, barátaimmal megosz-

tom. 

Nagy Ilona 
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Az élet rendje 

 

Apám melegszívű, de szigorú ember volt. Mindig állta a szavát, s tőlünk is 

elvárta az élet rendjének betartását. De mi csak palánták voltunk, emberpalán-

ták, ahogy ezt a falun a gyerekekre mondták.  

Szegénységben éltünk, ezért ma sem tudom honnét, de az egyik iskolai év 

kezdetekor apám vadonatúj tankönyvekkel állított haza. Anyám korholásra csak 

ennyit mondott. Vigyáznak rá, év végén eladjuk, és majd visszajön az ára. 

Hosszan magyarázta nővéremnek és nekem, hogyan kell a könyvekre vi-

gyázni, hogy ne legyen szamárfüles, a tízóraitól ne legyen zsíros és persze, 

hogy ne firkáljunk bele. Még akkor nem voltak színesek a tankönyvek. Színes 

ceruzája is csak a tanító néninek volt, olyan fele piros, fele kék. Nem is lett 

volna semmi baj, csak az egyik napon iskolából hazajövet a porban, egy rózsa-

színű színezőt találtam. Ilyet még nem is láttam. Rózsaszínű! Még az ágyba is 

magammal vittem. Kipróbáltam papírszélekre, de ez nem volt az igazi. Nem 

tudtam betelni vele! Valahányszor kinyitottam az új tankönyveim hófehér lap-

jait és láttam a festetlen rajzokat, megkísértett az ördög. Jaj, sóhajtoztam, jaj 

mintha bűnre csábított volna. Nem telt bele sok idő. Elképzeltem a sok-sok 

rózsaszínűre festett képet a tankönyvembe, s nem vártam tovább. Elindult a 

kezem, festettem-festettem, még csak egy kép is volt színtelen a tankönyveim-

ben. Nem gondoltam apám szavaival! Apám szavai nagyon távolinak tűntek, de 

az idő repült és eljött az év vége. No, lányok, had látom a könyveket szólt 

apám. Nővérem már rohant is a táskájáért és kirakta a könyveit az asztalra. 

Apám oldalról-oldalra átnézte, megolvasta a bűnöket. Elővette a sarokból a 

vesszőt, és annyit csapott a fenekére, ahány malacságot elkövetett. Ahogy nő-

vérem ott feküdt a széken sajgó hátsóval, nem mertem mozdulni. Egyszer csak 

a postás kiabált az udvaron. Apám kisietett. Bár ne tette volna! Levettem a 

székről a kispárnát, és gyorsan a nadrágomba dugtam. Apám már vissza is jött, 

és én nagy hirtelenséggel leültem, nem akartam, hogy észrevegye mi történt. 

Kinyitotta a könyveket és szótlanul lapozta. Nem számolt, nem dorgált 

közben, csak nézte elkomorodva. A székre, mondta tompán! Nem mozdul-

tam. Egyetlen gondolatom volt csak, nehogy meglássa alattam a kispárnát. 

Apám arca kipirosodott. Még szófogadatlan is vagy és már emelte is a pálcát. 

Nem bántam, had üssön, csak ne tudja meg, hogy galád módon be akartam 

csapni. Úgy éreztem tüzes párnán ülök. A testemnél csak a szívem sajgott 

jobban. Nem tudom mi lett volna, ha anyám nem lép közbe. Kisgyerek fejjel 

akkor tanultam meg egy életre, hogy tetteinkért felelősséget kell vállalnunk, 

mert a kibúvók csak tetézik a bajt. Apám haragja, ahogy jött úgy elmúlt. 
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Hogy sejtett-e valamit a lelki küzdelmeimről nem tudom, de az biztos, hogy 

egy életre szóló leckét, tanulságot kaptam. 

Nagy Ilona 

 

 

 

Kiskori történetek 

 

A családomban nagyon sok apró, vicces dolog történt már, amelyeket ha egy-

egy beszélgetés folyamán szóba hozunk, mindig mosolyt csal az arcunkra. 

Egyszer látogatóba mentünk a keresztszüleimhez Dombóvárra, amikor 

még csak másfél éves voltam. Ahogyan anyuék mesélték, már nagyon vár-

tam, hogy odaérjünk, hosszú volt az út. Egyszer csak apa megszólalt: „Itt a 

tábla! Dombóvár!” Próbáltam én is kimondani, de nem ment. Csak annyira 

tellett, hogy Dongóvár, Dongóvár… 

Máskor pedig tél volt, amikor a testvéremmel a havon csúszkáltunk. A te-

sóm hasra esett, én pedig a lendülettől nem tudtam lefékezni és átbuktam 

rajta. Fejest az árokba, a nagy hóba. A lábamnál fogva húztak ki. 

Attól, hogy a szülők már nagyok és szülők, velük is szoktak furcsa dolgok 

történni.  

Egy esős őszi napon, amikor már több napja megállás nélkül esett, kisebb-

nagyobb hévvel, apa felvette nagy csizmáját és elindult hátra, hogy kiöntse a 

hordókból a vizet. Mindenütt állt a víz, ezért az sem látszott, hol áskált aze-

lőtt, hol szedte a krumplit. Leskelődtem utána. Egyszer csak azt látom, hogy 

mind nehezebben emelgeti a lábát, a következő pillanatban pedig már dőlt is 

előre apa, nyakig a sárba. Annyira nevettem, hogy csuklani kezdtem és apa is 

velem nevetet a sárból… 

Máskor, nyáron, voltunk a tengeren. A családom nagyon szereti a tengert 

és mindig nagyon jól érezzük magunkat. Anya a fényképész. Mindegy neki 

hol vagyunk, ő rengeteg képet és videófelvételt készít. Apuval japánturista-

csoportnak neveztük el, mert csak fényképez, fényképez és csak fényképez… 

Azért, amikor eltelik egy kis idő, újra meg újra visszanézzük a fotókat és 

videókat, jól esik visszaemlékezni. Megesett azonban egyszer, hogy anyut 

örökítette meg apu. Lementünk a partra. Fújt a szél és hatalmasak voltak a 

hullámok. Azt pedig anya imádja. Már fogta is a gumimatracot és vetette is 

volna magát a hullámokba. Nem jutott messzire. Alig tett néhány lépést és 

már jött is egy hatalmas hullám, amely kidobta a partra. De ő nem adta fel, 

újra és újra próbálkozott. Mi a törölközőkön hasalva figyeltük anyut, de nem 

tudta meglovagolni a hullámokat. Legyőzték és kénytelen volt feladni, de 

büszkén mondtuk neki: „Ne izgulj anyu, minden meg van örökítve…” 
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Ilyenek a mi kis emlékeink, amelyek csak a mi emlékezetünkben élnek és 

mindig mosolyt tudnak az arcunkra csalni, és a nevetés, a boldogság tölti meg 

családom mindennapját. 

Nagy Mélykúti Dianna 

 

 

 

Seprűkészítés Csonkapapiban 

 

A nemzeti kisebbségek megmaradása szempontjából meghatározó, hogy a 

kulturális átörökítés megvalósul-e. A hagyományőrzés rendszeres és tudatos 

beépítése az életünkbe a szülőföldünk iránti szeretetet erősíti bennünk. Része 

lehet nem csak ünnepeinknek, de hétköznapjainknak is. A hagyományok  

őrzése és gyakorlása a generációkon átívelő kapcsolatok erejét szimbolizál-

ják. Szabályozottságuk, szertartásosságuk stabilitást ad, s ezzel védett terepet 

biztosít az érzelmek kinyilvánításának. A hagyományok őrzése nem csak a 

családok, barátok kötelékeit erősíti, hanem a nemzethez, mint egy nagyobb 

közösséghez való tartozás hitvallása is. Hiszen a család, mint a társadalom 

legkisebb sejtje alkotja magát a társadalmat – a nemzetet. Az öröm, a vidámság 

és olykor a szomorúság közös vállalása összetartó erő. Emlékeket teremt a tör-

ténései által, melyekre egy életen át emlékezni lehet. Kárpátalja igen gazdag 

hagyományokkal rendelkezik, s az itt élők meg is élik ezen hagyományokat. 

Érdekes megfigyelnünk, hogy bár a technika fejlődik, s mindez rányomja 

bélyegét társalmunk mindennapjaira, de mégis vannak emberek, akik ragasz-

kodnak hagyományaikhoz, s vannak munkamenetek, melyek a régieknek 

megfelelően történnek. Ilyen az alábbiakban általam elmesélt munkafolyamat, 

melyet magam is ismerek, de részleteit szüleimtől hallottam.  

 

Seprűkészítés  

A seprűkészítést, mint minden régi mesterséget, napjainkban a kihalás veszé-

lye fenyegeti, hiszen modern világunkban a technika elterjedőben van, így a 

kétkezi munkának nincs nagy divatja. A fiatalok már nem az öregek nyomdo-

kait követik, így egyre kevesebben maradnak, akik tovább tudják vinni apá-

ink, ősapáink mesterségeit.  

A seprűkészítés egy igencsak hosszas és összetett folyamat, melynek 

eredménye egy ma már egyre jobban elfeledet eszköz, ami századokon  

keresztül szolgált a ház tisztántartására. „Talán az a sok fáradságos munka 

riasztja vissza a fiatalokat a seprűkészítéstől.” – mondta Erzsike néni, mikor e 
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témáról beszéltem vele. Ezt nem tudni, de remélem, hogy ez a szakma sem 

tűnik e, mint annyi az évszázadok alatt. 

 

A ciroktermesztés hagyománya 

A cirokseprű elkészültét számtalan mozzanat előzi meg. A cirokmag vetésé-

hez hasonlóan más magok vetését is a gondosan megmunkált talajjal kezdjük. 

A közmondás is úgy tartja „Ki mint vet, úgy arat!” A föld megművelése ré-

gebben egy időigényes és fárasztó folyamat volt, mivel ló, vagy ökör húzta 

ekével történt a szántás, boronálás. Napjainkban a fejlődő technika jelentősen 

megkönnyíti a folyamatot, ám még így is kemény fizikai munka. A mélyszán-

tás az egyik alapköve a föld megmunkálásának. A boronálás pedig kiegyenlíti 

a nagy hantokat, a föld felszínére kerülő gyökereket pedig lefésüli. 

Erzsike néni a következőképpen meséli: Ha korán akartunk pénzt látni a 

ciroktermésből, akkor április 24. Szent György napja előtt, vagy utána 2 héttel 

vetettünk. De ilyen ritkán volt, mert inkább burgonyát vetettünk először, azt 

viszont minél hamarabb. Így a cirok csak második termés volt, június közepe 

környékén, attól függően, hogy mikor lehetett betakarítani a burgonyát. 

A föld megmunkálása a szántással kezdődött. Emlékszem régen még az 

ökrök húzták az ekét, amikor szántani kellett. Manapság már mindent traktor-

ral csinálnak.  

A vetőmagot is be kellett áztatni vetés előtt egy nappal, hogy megszívja 

magát vízzel és szárazabb időben is ki tudjon csírázni, kelni. A vetőmag az 

előző évi termés legszebb cirokszárainak magvai, amit fésüléskor válogattuk 

ki és külön fésültek le. Ezt jól ki is palolták, hogy az életképtelen magokat ne 

tárolják és vessék el. Vetni kapanyom után vetették, a férfiak vágták a földet, 

az asszonyok meg szórták bele a magvakat. Amikor kikeltek a magok,  

és 10-15 cm magasak lettek, akkor nekiláthattak a kapálásnak. Ilyenkor nem 

csak a gazt kapálták ki, de a túl sűrű részeket is megritkították. Ha szükség 

volt rá, mert nagyon füves volt a föld, akkor még egyszer megkapálták. 

Csapadékos és öntözött területeken a magágykészítés (a termőföld előké-

szítése a vetéshez) hagyományosan tárcsázással történik. Középkötött talajo-

kon (kevésbé jó minőségű, agyagos talaj, ami hajlamos a megkeményedésre) 

az alapos talajelőkészítés akár 25–30%-kal is növelheti a hozamokat. A me-

leg, aprómorzsás (gondosan átdolgozott) magágy elengedhetetlen feltétel a jó 

csírázáshoz. Vetés előtt érdemes a tarlót gyom mentesíteni.  

A szemescirok (szemes takarmánynak termesztett cirokfajta) és a szálasta-

karmány (fűevő háziállataink táplálásánál nélkülözhetetlen zöldtakarmány) 

vagy szilázs (fűevő háziállataink táplálásánál nélkülözhetetlen, aprítás után 

erjesztéssel készül, a teljes növényt tartalmazza (szem, szár, levelek)) céljára 
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termesztett cirok sortávolsága általában 0,5-1 m. Eszköze a cirok vetőgép 

vagy más típusú sorvetőgép a cirok számára szükséges speciális lemezzel 

ellátva. A keskeny barázda kívánatos. A művelés nélküli módszer megőrzi a 

talaj nedvességtartalmát. Egyes cirokféléket vetőbarázdába vetnek 36-54 cm 

távolságra. A száraz körülményeket kivéve az ilyen keskeny sortávolság a 

kívánatos 1 m távolságig a megfelelő állománysűrűséghez. A keskenyebb 

sorok kiegyensúlyozottabb növényeloszlást tesznek lehetővé; a napsugarak 

jobban érik a növényt, ugyanakkor az árnyékolás jobb, így a gyomelnyomó 

képesség nagyobb és a talajpárolgás kisebb. Csapadékos és öntözött körülmé-

nyek között a keskenyebb sortávolság mellett nagyobb hozam érhető el. 

A hektáronkénti magmennyiség a magágy minőségétől, a mag csíraképes-

ségétől, méretétől és a vetési időszak időjárási viszonyaitól függ.  

A maximális hozamot biztosító tőtávolság a hibrid vagy fajta bokrosodásá-

tól függ. A kevésbé bokrosodó szemescirkokat sűrűbben vetik.  

A cukorcirok típusú cirkot a félszáraz területeken szálastakarmánynak 

vagy szilázsnak sorba vetve termesztik. Kivetett magmennyisége általában 

4,5-5,6 kg/ha, de csapadékos területeken vagy öntözött körülmények között 

6,7-9 kg/ha is lehet. A sűrű sorokban vetőgéppel vetett cirok szénahozama 17 

és 84 kg/ha kivetett magmennyiség között nem változik jelentősen.  

A cirok hozama általában akkor a legmagasabb, ha a növény nem sokkal 

az első fagy beállta előtt eléri érettségét. Ehhez a korai fajtákat későn, a hosz-

szú tenyészidejű fajtákat pedig korán kell elvetni. 

A vetési idő akkor optimális, amikor a talajhőmérséklet legalább 18 ºC, 

vagyis a csírázás és a növekedés kezdeti szakaszában a talaj hőmérséklete 

viszonylag magas (21-26 ºC), és a virágzás és szemtelítődés nem a legmaga-

sabb hőmérsékletű időszakra esik. A szemescirok termesztés legdélebbi terü-

letein a növény február végétől augusztusig vethető és jó eséllyel be is érik.  

A terület északi részén a talaj nem melegszik fel május 15 előtt. A cirokmus-

lica által sújtott területektől eltekintve minden területre általánosan jellemző, 

hogy a cirok vetése a kukorica hagyományos vetésideje után legalább két 

héttel kezdődjön. 

Amennyiben a biztonságos beérés érdekében a szükségesnél korábbi vetést 

alkalmaznak, a növény növekedése csökken. A korai vetés esetenként kívána-

tos lehet, így a betakarítás nem esik egybe más növények betakarításával, és a 

cirok időben lekerülhet a tábláról helyet adva más növénynek. A vetőmagnak 

termesztett cirok a kemény fagyok beállta előtt érjen be, mert 25% vagy afö-

lötti nedvesség tartalomnál a fagy csökkenti a csírázást. 

A széles sortávra vetett cirokállományok gyommentesítéséhez 2-4  

művelés szükséges. Ágyásos vetésnél kevesebb művelés szükséges, mint sík 
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vetésnél. A keskeny vagy széles sortávra vetett cirok sorai rotációs kapával 

művelhetők a hajtások megjelenése előtt, majd nem sokkal utána. 

A cirok maximális hozamának eléréséhez 500-650 mm víz szükséges ta-

lajnedvesség, csapadék vagy öntözés formájában. A cirok kiterjedt gyökér-

rendszerrel rendelkezik. Maximális vízfelhasználás figyelhető meg a kalászo-

lás fázisában, amikor a növény 3-4 nap alatt akár 25 mm vizet is felhasznál-

hat. A vízfelhasználás egyenes arányban növekszik a hozammal. 

Ha az időjárás „kedvező” volt, akkor elkezdődhetett a cirokvágás. Volt 

olyan év, hogy betakarítás előtt rosszra fordult az idő, sok eső esett, ami kárt 

okozott a termésben. A kalászok megbarnultak, bepenészedtek, a ciroksze-

mek kiperegtek, lehullottak a kalászról. 

A cirok fajtájától, vagyis a kalászhosszától függően vágtuk a cirkot, mert 

volt olyan is, hogy magábólnyelű seprűt is tudtunk kötni a szép hosszú kalá-

szú cirokból. Manapság a törpe cirkot vetik az emberek, ami alig magasabb, 

mint egy méter, de régebben olyan fajta cirkok is voltak, ami 3 méteresre is 

megnőtt. Vágáskor lehajtottuk a szárát, és úgy pucoltuk meg a leveleitől, vi-

szont a törpecirkot már hajolva kell vágni Amennyire tudtuk egyenletesen 

levágtuk, és kévéket kötöttünk a csomókból, hogy egyszerűbben haza tudjuk 

vinni. Mindig csak annyit vágtunk le, amit meg is tudtunk pucolni, mert ha 

túlvállaltuk magunkat, akkor lepucolatlan cirok be is „gyulladhatott”. Ilyenkor a 

víztartalma miatt erjedési folyamat indul meg, ami penészedéshez vezethet. 

A nagygazdálkodásokban szemescirokot általában már kombájnnal takarít-

ják be. A kombájnra szerelt speciális adapter segítségével betakarításkor a 

bugák egy része megmenthető. A vágórészre szerelt kalászemelők felemelik  

a megdőlt szárakat. A mag akkor érett, amikor a szemek színe egységes,  

kezdenek keményedni és az embrió alapján fekete réteg látható. A magok 

szárítása szükséges. A legolcsóbb szárítási mód, ha a kicsépelt szemeket 

hosszú, alacsony halmokba rakjuk egy tiszta és száraz területen. Alkalmaznak 

mesterséges szárítást is. A betakarítás előtt deszikkánsokkal is szárítható ki a 

növény. Ha komoly fagyot után néhány napos száraz időszak következik, a 

szem nedvességtartalma általában annyira lecsökken, hogy már biztonságosan 

betakarítható és tárolható. 

Amennyiben szálastakarmányként kívánják hasznosítani, a cirok magjának 

megfelelően érettnek kell lennie a következő okokból: 1) szárazanyag tarta-

lomban mért legnagyobb hozam érett növények betakarításával érhető el, 2) a 

takarmány így emészthetőbb, 3) a növény kevesebb kéksavat tartalmaz, és  

4) az érett cirokból készített szilázs szárazabb, így kevesebb savat tartalmaz. 

A cirok összes szárazanyag tartalma az első bugahányástól az érésig akár  

40 %-kal is nőhet. 
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A cirok feldolgozása. Seprűkészítés. 

A pucolás nehézkesen ment, amíg még nem volt ez az elektromos cirokpuco-

ló. Előtte késsel kaparták le róla a magokat. Voltak olyanok is, akik vakaróval 

pucolták. A lepucolt cirokszálakat vékonyan kiterítve szárították. Szép időben 

a nap átmelegíti és 1-2 nap alatt meg is szárítja. Ha borongós az idő, akkor 

jóval tovább is tarthat a száradás. Akinek nagyobb mennyiségű cirokja volt, 

az még fából is csinált az udvarra állványt, hogy több sorban tudja nekitá-

masztva szárítani. Szárítás után pedig a seprűkötés következett.  

A seprű „feje” 2 rétegből tevődik össze: a beléből és a borítóból. Ezért a 

cirokseprű kötését a gondosan megválogatott cirokkalászokkal kezdjük. A 

szép, sárga, egyenes, nagy, egészséges kalászokat, amelyek még tetszősebbé 

teszik a seprűt, azokból lesznek a borítók. A maradék cirok ami nem olyan 

szép, a belsejébe kerül. 

A csavarás első lépése a nyél végétől 4–5 centire félig beütött szeg, amire 

ráakasztják a drótot, amivel hozzáerősítik a belsejét a nyélhez. Néhány csava-

rás után ismét rátekerik a drótot a szegre, és ott elvágják. A csavarás fölött 

meg kell egyeníteni a cirokszárat egy jókora éles késsel. Valamivel följebb 

ugyan ezt meg kell ismételni a borítóval is. A két réteg közzé varrás előtt 

vállát kell tenni. A válla adja meg a seprű felül kiszélesedő lapított formáját. 

Vagy a cirok egyenítéskor levágott szárakból, nyírjából, vagy száraz 

kukoricahélyból, csuhából szokták csinálni. A bevállazott seprűt satuba fog-

ják és egy nagy seprűvarrótűvel levarrják. A tűt lapított szegből készítették. 

Utolsó lépésként a levarrott seprű végét meg kell egyeníteni. Főként késsel, 

vagy baltával csinálják. 

Esetenként, mikor a cirok nem érett be eléggé és zöld maradt, akkor a 

megkötött seprű nem volt a piacon „kapós”. „Ilyenkor kicsit csaltunk, forró 

sárga színezékes vízbe áztattuk a seprűket egyesével”. A száraz cirok hamar 

megszívja magát. Letakarva hagyni kell egy kicsit, és amikor már jónak lát-

szik, szétrakva megszárítani. „A sárga festék befogta a cirkot és szebb lett a 

seprű.” (Erzsike néni) 

Van még a már említett magából nyelű seprű, amely kötéséhez nem felel 

meg bármelyik fajta cirok. Ehhez a fajta seprűhöz nincs szükség fából eszter-

gályozott nyélre mivel a szorosan összekötözött kalászok szolgálnak nyél 

gyanánt. Ez a seprű kisebb és kevesebb kalász szükséges az elkészítéséhez.  

 

Virágos kenderem elázott a tóba, 

Ha megcsaltál, hozzám ne járj a fonóba. 

Ne lesd el az orsóm, mert ki nem válthatom, 

Úgy fáj az én szívem, hogy ki nem mondhatom. 

Úgy fáj az én szívem, hogy ki nem mondhatom. 
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Majd amikor nem fáj az én szívem tája, 

Megmondja, megmondja temetőm fejfája. 

Megmondja, megmondja temetőm fejfája. 

 

A hagyományok tisztelete, azok továbbvitele nemzedékről nemzedékre az 

őseink és a magunk tisztelete, megbecsülése. Tartást ad a becsületre, szeretet-

re, egymás tiszteletére, emberségre nevel. Erősíti az együvé tartozás érzését 

jóban, örömben és bajban. 

Véleményem szerint soha nem szabad szégyellnünk, honnan származunk, 

hagyományainkat fent kell tartani, hisz ez által marad fent nemzetünk, így 

lesz egészséges nemzeti öntudatunk. A mai rohanó, fejlődő világban sem 

szabad elfelednünk néphagyományainkat. Át kell őket adnunk gyermekeink-

nek, unokáinknak, nem kell hagynunk, hogy az egyre erősödő nyugati szoká-

sok elnyomják nemzeti kincseinket, a magyar hagyományokat. 

 

 

 Cirokseprűk Vesszőseprű-vásár Hordás–rakodás  

Nagy Natália 

 

 

 

A dunai halászlé 

 

Én három, vagy még talán több népcsoport génállományának összegyúrt egy-

velegéből születtem, s mindjárt másodmagammal, egy ikertestvérrel az olda-

lamon, mindenkinek nagy örömére, mivel kései gyermekek voltunk. 

Szellemi és testi fejlődésünket többféle fajú, és szemléletű család formálta, 

és a szokásokat is másképp tanultuk az ország különféle, egymástól távoli 

helyszínein… 

Anyánk kakasdi sváblány volt, apánk faddi magyar, s így az ételeink is 

igen változatosak voltak. Ezen pár sorommal a faddi neveltetésemről mesélek 

néhány megtörtént eseményt, imádott édesapám emlékét felidézve… 
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Nekem akkoriban, és azóta is, embersége okán, ő volt a példaképem, nem 

valamilyen celeb, vagy rock zenész, ami eléggé elítélhető módon, manapság 

divatos. 

Örömmel emlékszem vissza a régi, már kimondani is sok, az elmúlt évszá-

zad közepén megtörtént eseményekre. 

 

Minden népnek megvannak a saját, jellegzetes ételei, az alapanyagok akár 

évezredek óta használatosak, de az étel elkészítése sokat változott a hosszú 

évek során, ami az emberi kultúra fejlődésének köszönhető. 

 

A halászlé jellegzetes magyar étel, a világban sokfelé nem is hallottak róla, és 

nem is mindenütt főzhető meg, mert nincs meg a hozzávaló. 

Én sokféle művészetnek hódolok, de a leginkább használatos és alkalma-

zott művészet a szakácsművészet, amelyet a legtöbb ember tudatosan vagy 

tudat alatt elkövet. 

Főzés közben a társaságtól megkérdezem, hogy mióta ihat az emberiség 

bort vagy sört? Ehetett-e paprikás krumplit Mátyás király? Melyik állat a még 

ma is élő, ehető dinosaurus? Tehát a főzés nemcsak hasznos és szükséges  

dolog, hanem fejlesztheti akár történelmi, fizikai, kémiai és irodalmi, vagy akár 

gasztronómiai ismereteinket is. A főzés ilyen alapon az emberi kultúra egyete-

mes része. Végigkövethető az emberiség fejlődése a kezdetektől napjainkig. 

Az egyik legfontosabb élelmiszer-alapanyag, amit a vadászó, halászó ős-

ember talált korlátlan mennyiségben a folyókban, tavakban, tengerekben a 

vízi élőlények közül: a hal volt. 

Viszonylag könnyű megfogni, és az éhes ember leleményes, különféle 

eszközökkel egyre jobban megkönnyítette a dolgát. 

Eleinte nyersen, majd később sütve, főve is fogyasztotta, és a későbbi 

időkben fűszerezte is, sóval, különféle növényekkel és azoknak poraival, mint 

például zöldségek, vagy akár a paprika is. 

A nagy távlatokból térjünk vissza szűkebb hazánk területére, hiszen az it-

teni dunai halászléhez szeretnék némi támpontot adni, ízelítőt bemutatni. 

A Duna számomra a legfontosabb és legkedvesebb folyó a világon, hiszen 

némi túlzással mondva, abban nőttem fel, mert gyermekkoromban rengeteg 

időt töltöttem ott, sokszor reggeltől estig. 

A dolog nem volt veszélytelen, hiszen jó néhány gyermek vesztette életét a 

folyóban, de félni mégsem kellett, csak tisztelni és szeretni és ismerni kellett a 

vizet. 

Sokszor, ha néztem a folyót, láttam rajta a kecses római hajókat, a robusz-

tus török gályákat, és eltűnődtem, hogy mennyi mindent láthatott a Duna a 

történelem során. Vonzotta a vonuló seregeket, hiszen a víz kellett a sok  
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embernek, állatnak, és az akkori útviszonyok miatt fontos közlekedési útvonal 

is volt, azon szállították a nehéz rakományokat, pl. az ágyukat és a rablott 

zsákmányt is. 

Leírásokból tudjuk, hogy Attila Hun vezér is megvonatta a hálókat, hiszen 

a nagy had sok éhes gyomor, és olvastam, hogy Szulejmán is állt Mohácsnál a 

Duna parton, és fogták és sütötték olajban neki a keszeget, amit ő kézzel 

evett, akármilyen nagy szultán volt. 

Jómagam a Sárközben és Faddon nőttem fel, ahol annyi volt a hal, hogy 

akár a sekélyebb patakokban kézzel is lehetett fogni, de egy feneketlen nyo-

mókosárral biztosan. 

Régi mondás, hogy az itteni népek sült halat ettek főtt hallal, ami igen fi-

nom, de hamar kiürülő, könnyű étel volt, és a béresek kikötötték, hogy heten-

te csak háromszor fogadják el ebédként, hogy valami energiadúsabb húsos 

ételhez is jussanak. 

Magyarországon számtalan formában főzik a halat, és én is ettem már sok-

félét, de hát, hogy is mondjam finoman, csak annyit: hogy ahány ház, annyi 

szokás. 

Ha vízbe zöldséget és húst teszünk, akkor abból jobb esetben húsleves 

lesz, és attól függ, milyen húst: csirke, marha, disznó, vagy ha akár halat ra-

kunk bele, akkor halleves lesz. Már ettem ilyet, de semmi köze a halászléhez. 

 

Hazánkban kettő fő változata van a halászlének: a dunai és a tiszai. 

Hasonlítanak egymásra, de még ez a kettő is ég és föld. 

Az sem mindegy, milyen halakból készül, milyen a hagyma, a paprika, sőt 

még a bogrács fajtája, alakja, anyaga is meghatározó, sőt még a mérete is. 

A halászlé bográcsos étel, lábasban nem igazán lehet, és főleg szabad tű-

zön kéne főzni, de ha lakásban főzzük, gázon, akkor is legalább bográcsban 

tegyük. Fedőt soha ne használjunk, hadd lobogjon szabadon. A dunai halász-

léhez felfelé szűkülő bográcsot használunk. Az befelé forgatja a halakat és a 

párolgást is kissé meggátolja. Lehetőleg szabad tűzön, keményfával, és ne 

fenyővel vagy ellobbanó puhafával tüzeljünk. A halászlé előkészületének 

legfontosabb mozzanata a hal előkészítése. Tudni kell, honnan van a hal és 

milyen fajta, hiszen meghatározó, hogy milyen a minősége és a súlya is, és 

többféle, vegyes halból lehet jót készíteni. Horgásztól kapjuk, vagy halas tavi 

az alapanyag, mindegyiknek megvan a veszélye. A tavi lehet hizlalt és zsíros 

is, a szabadvízi pedig olajos vagy akár fenolos is. Vigyázni kell! A halpucolás 

is szakértelmet kíván. Szépen megpucoljuk és éles késsel mindkét oldalát 

beirdaljuk, lehetőleg minél sűrűbben. Vigyázzunk, hogy a keserű foga és a 

kopoltyúi is kikerüljenek, és ha szeretjük a belsőségeket, akkor az ikrát és a 

haltejet külön tálkába rakjuk. Van, aki beleteszi a légzsákokat is, de ez nem 
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fontos, ízlés dolga. Miután kétujjnyi szeletekre feldaraboltuk a halainkat, bár 

ez csak a nagyobbakra vonatkozik, jó alaposan besózzuk a beirdalt részeknél, 

mert a hal íztelen és a só hozza ki az ízeket. Később erre figyelni kell a sózás-

nál, mert bele kell számítani ezt a sómennyiséget is. Az apróbb halakat: ke-

szeg, kárász, törpeharcsa, egészében feltesszük a sóba, persze azokat is beir-

dalva. Ragadozó halból, pl. csuka, csak keveset használjunk, csupán csak 

egy-két szeletet, mert vad íze lesz a lének. Az egyik legfontosabb kérdés, 

hány vendégünk lesz a lakomára. A halmennyiség fejenként fél kiló, de más-

fél kiló halnál kevesebből nehéz jó halászlét főzni, hiszen a mennyiség adja ki 

a megfelelő ízeket és kalóriát és állagát az ételünknek. Amíg a halunk áll a 

sóban, legalább kettő órát, addig megkezdhetjük a következő munkafázisokat. 

Mi is kell egy jóféle halászlé elkészítéséhez? Viszonylag kevés dologból te-

vődik össze, de sajnos nem a legolcsóbb manapság, pedig régen a szegények 

étele volt egyszerűsége miatt, és mert minden háznál volt hagyma és paprika, 

ami a fő alapanyaga a halászlének, a hal után. A hal mennyiségétől függően 

kiválasztjuk a megfelelő nagyságú bográcsot, ami régen általában rézbogrács 

volt. Ez kissé macerás, mivel érteni kell a tisztításához, mert az oxidréteget 

sóval és ecettel kell lesikálni, esetleg homokkal, mert mérgezheti az ételt, és 

főzés után ki kell venni a maradékot, mert elromolhat, ha sokáig benne ma-

rad. A mai modern világban legpraktikusabb a zománcos bogrács, ami köny-

nyen elmosható, kezelhető és nem károsítja az ennivalót, ha esetleg másnapra 

is maradna belőle. Más anyagból készült edény nem alkalmas a főzéshez, 

mint például az alumínium vagy a vaskondér. Említettem már, hogy a bogrács 

szája felfelé szűküljön a forrás intenzitása miatt. Sajnos a halnak és a papri-

kának manapság igencsak húzós az ára, és ez kissé megdrágítja ezt a fenséges 

étket, mert régen mindennapos volt, manapság pedig általában ünnepi eledel. 

Nagybátyám annyira szerette a halat, hogy kedvenc mondása volt, hogy  

ha már annyira jóllakott, hogy már egy falat nem menne le a torkán, akkor 

még három tányér halászlevet meg tud enni. Míg aggódik a halunk a sóban, 

eltűnődöm a régi idők emlékein, mikor a Faddi főutcán reggel négykor lassan 

megindultak a halászok a Duna holtága felé, hogy elkezdjék napi munkájukat, 

kihalásszanak néhány mázsa halat a mederből és elvigyék jeges kocsival a 

közeli, tolnai piacra. Mire leértek a vízhez, a Nap már emelkedett az Alföld 

felől és rávetítette sugarait a vízre, és a hozzáértők megállapították a víztük-

réből, fodrozódásából, színéből, hogy lesz-e fogás ma vagy sem. Csónakok-

ból kiterítették a hálókat, melyeknek parafái himbálódzva úsztak a vízen, és 

már öt órakor húzták a hálókat kifelé a vízből, amelyek egyre nehezebb lettek. 

A gazdag zsákmányt fajtánként válogatták. A nagyon aprókat és a  

nagyon nagyokat visszadobták a mélyebb vizekbe. Hat órakor már  

jéggel körülpakolt kosarakkal elindultak a szekerek a piac irányába, hogy az 
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asszonyok vásárolhassák az aznapi ebédrevalót. Míg a többiek elkezdték ja-

vítgatni, elpakolni, szárítóra teríteni a hálókat, a halászmester kiválasztott egy 

szép nyurga pontyot. Megpucolta a hevenyészett asztalon, és már darabolta a 

hagymát, berakta a halat a bográcsba, jól megrakta a tüzet és mikor felforrt, 

meghintette sóval, paprikával, és mire leégett a tűz, már kész is volt a reggeli. 

Mindezt munka közben végezte el, és semmiféle különleges módozatokat 

nem alkalmazott, nem passzírozgatta, nem készített alaplevet, és mégis egy 

órán belül készen volt a halászlé, megfelelő sűrűségű és erősségű lett. Min-

denki szedett magának a tányérjába, vagy kis paraszttáljába, és a mindig nála 

lévő kanalával megette a levet halastól, cseresznyepaprikástól, mindenféle 

felesleges ceremónia nélkül. Ittak rá faddi homoki bort, ami nohából készült. 

Reggel nyolc órakor már mindenki indult hazafelé, hogy mehessen a saját 

dolga után. Ki a szőlőbe, ki a dohányföldre, ki a kukoricát kapálni, és a haza-

vitt halból, mire hazaért a munkából, otthon már megint várta a sült vagy főtt 

hal. Zsákszámra vitték haza az apró szeméthalat és odaborogatták a disznók-

nak, vagy a kutya, macska is ehetett belőle. Számtalanszor láttam ezt a halfő-

zési módot és most is így fogjuk főzni az ebédünket. Októberben több névna-

pot, születésnapot is ünnepelünk, és mivel mindenki szereti a halat, szívesen 

fogadják, ha ez az ünnepi ebéd. Édesanyám Terézia, édesapám Vendel, mint 

jómagam is, és nagylányom pedig a születése napja alkalmából kapja a ha-

lászlevet. Akkor hát kezdjük, Isten nevében. Halunkat már kellően átjárta a só 

és itt az ideje, hogy elkezdjük a főzést. Kilónként egy-egy nagy fej vörös-

hagymát összevágunk a lehető legapróbbra, mert mivel mi nem passzírozzuk 

az apró halból és hagymából készült alaplevet, apró kockákra kell vágni a 

hagymát, mert nem fő szét a vízben, és célunk, hogy minél sűrűbb levet kap-

junk. Van, aki a hagyma felét lereszeli vagy ledarálja, de tábori körülmények 

között nemigen van erre mód. A hagyma tavalyi, érett legyen és ne idei gyön-

ge vagy esetleg póréhagyma, és mellőzzük az illatos lila hagymát is. Tegyük a 

bogrács  

legaljára és arra helyezzük el a halakat, de olyan módon, hogy megvan a sor-

rendje - lehet, hogy csak mánia, de mindig így csináljuk. 

A hagymára vagy egyben, de ha nagy, akkor kettévágva ráhelyezzük a fe-

jeket, melléje a farkakat, erre a szeleteket és erre a másfajta halakat, amiket 

egyben hagytunk a beirdalás után. 

Esetleg egy darab csukát is beletehetünk, de csak az íziért, ahogy mondani 

szokás, de a domináns a ponty legyen. Lehet másfajta halakból is főzni, de az 

már megint egy másfajta elbánást kíván. Busa, amur, angolna, afrikai harcsa 

tájidegen, máshonnan behurcolt halfajok - lehet használni, de egy másik ételt 

kapunk. Felöntjük hideg vízzel annyira, hogy a halat ellepje, de ha túl sok a 

víz, akkor híg lesz a lé és nem lesz meg a halászlé jellegzetessége. Vannak, 
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akik egész krumplit, paradicsomot és egyéb mást is beleraknak, de az nem 

való bele, még fehér paprika sem, csak piros csöves fűszerpaprika és erős 

cseresznyepaprika. Ezekből jó néhány darabot tehetünk, hogy mindenkinek 

jusson a tálaláskor. Esetleg a mai modern világban néhány halászlékocka, de 

nem egyben, hanem kikeverve, mert akkor egyben is marad és nem tölti be a 

funkcióját. A későbbiekben kerül még bele jófajta házi őrölt paprika, nemes, 

édes és csípős is, ami faddi vagy bogyiszlói lehet, egy pohárka savanykás bor, 

ami összetartja a halat, és más nem is kell az ételünkbe. Ilyenkor felakaszthat-

juk a háromlábra a bográcsunkat, és főhet a sokak által kedvelt, jellegzetes 

dunai halászlé. Csak rakni kell a tüzet, keményfával, aminek a füstje is bele-

száll a bográcsba, átadva a jellegzetes füstillatot a halnak. Az sem baj, ha a 

pernye is beleszáll. A tiszai halászlé úgy készül, hogy az elkészített passzíro-

zott alaplébe beleteszik a halszeleteket és újra felforralva főzik meg a halász-

levet. Az is finom, de sokkal több időt vesz igénybe. A mi halászainknak nem 

volt arra ideje, hogy a munka mellett még ilyesmivel is foglalkozzanak, és így 

alakult ki ez az egyszerű, de hatékony főzési technika. Minden belevalót, 

kivéve a törtpaprikát, egyszerre rakunk a bográcsba, és ha odafigyelünk, ak-

kor nem törjük össze a haldarabokat, mert nem kevergetjük, hanem forgatjuk 

a bográcsot. Egyszer láttam a faddi kisvendéglő udvarán egy majdnem kétmé-

teres szürke harcsát felakasztva egy fára, és a farka leért a földre. Mondták, 

hogy közel egy mázsa volt. Nagy üstökben főzték és a falu lakói ingyen ehet-

tek belőle a vendéglős jóvoltából. El is fogyott az utolsó falatig. A harcsa 

ingyen volt, a hasznot az elfogyasztott bor ára hozta. Szóbeszéd járta, hogy ez 

a nagy, kapitális hal a Duna közepén elrabolt egy csecsemőt is, de keresve 

keresem, hogy mit keresett volna ott egy csecsemő a folyó közepén, de azt 

elhiszem, hogy néhány kacsa azért áldozatául eshetett, mert szemtanuk mesél-

ték, hogy látták a kacsát eltűnni a víz tetejéről. Amíg fő a halunk, elkészíthet-

jük a tálalást. Ennek több módja is van. A legegyszerűbb, hogy mindenki szed 

magának a bográcsból, de ha tálakba öntjük a levet, akkor ki kell szedni a 

haldarabokat egy lapos tálra. Addigra elkészült a jellegzetes gyufatészta, ami-

vel a dunai halászlét Pakstól Bajáig eszik. Édesanyám és feleségem több má-

zsa lisztet meggyúrtak már a halászléhez készített tésztához, de ma már lehet 

vásárolni erre a célra készített gyufatésztát is. Azért a házi az megint csak 

más. Volt olyan férfi, aki nem engedte, hogy a felesége illatos szappannal 

mossa a kezét, mert azt is megérezte a tésztán. Lassan felforrt a vizünk, benne 

szépen befelé forognak a halak, és mikor elforrta a habját, akkor beleteszünk 

annyi kanál paprikát, ahány kiló halat főzünk. Lehet egy kanálnyi csípős is. 

Ekkor kissé lanyhul a forrás és elolvad a gyönyörű paprika, bíborszínt adva a 

lének. Tehetünk bele egy kiskanál borsot is, de csak egy igazán keveset. A 

sóval vigyázni kell, mert a halat besóztuk. Kóstolhatjuk már külön kanállal, és 



283 

ha kell, akkor sózhatjuk, paprikázhatjuk utólagosan. Ilyenkor beletehetjük a 

belsőségeket és a kikevert halászlékockát is. Ez sűríti a levet, és tovább kell 

forrnia, lobognia a lének, hogy sűrűsödjön az ételünk. Hogy ne főjön szét a 

halunk és egyben tudjuk kivenni őket, adjunk egy pohár jófajta bort a halak-

nak, mert a mondás szerint a hal úszni akar, először a vízben, aztán a lében, 

utána pedig a borban. A biztonság kedvéért, mielőtt bort öntenénk a bogrács-

ba, feltétlenül meg kell kóstolnunk az italt, nehogy véletlenül mást öntsünk a 

lébe, és aztán néha még kontrollálnunk kell, hogy valóban az volt-e, amit bele 

akartunk önteni. Mindenféle halétel megfő háromnegyed óra alatt. A halnak 

még ennyi idő sem kell, csak a sűrítéshez kell idő. Miután levettük a tűzről, 

kissé megnyugszik a leves, akkor hosszú nyelű kanállal kiszedjük a haldara-

bokat, azt is szép sorba rakjuk a tálon, mellérakva az ikrát és a cseresznyepap-

rikákat. A levet, ha szükséges, leszűrjük, és a hagymát is kistányérra tesszük, 

a levet pedig ráöntjük a cseréptálba tett gyufatésztára. A tál általában fehér, 

hogy jól mutasson a piros étel a tálban. Ezután mindenki merhet a saját tá-

nyérjába annyit, amennyit szeretne. Díszítheti paprikával, ikrával. Van, aki 

nyers hagymát is darabol rá tolnai módra, és tehet bele halszeletet is, de azt 

inkább külön eszik főtt halként a halászlé után. Aki nem tésztával eszi, annak 

fehér kenyeret ad a háziasszony. A főtt halat is kenyérrel kell enni. Közben, 

mivel a hal úszni kíván, isszák rá a jófajta borokat, mivel a hal fehér húsú. 

Fehérbor illik hozzá, de az sem követ el hibát, aki vörössel próbálkozik, 

mondjuk kadarkával vagy kékfrankossal. Sör nem illik a halhoz. A hal után a 

gondos háziasszony túrós csuszával tetézi még a bőséget. Aki még bír enni 

ezek után valamit, és még a tetejére valamilyen édes süteményt is kínálnak a 

lakoma végén. Általában, mivel mindig többet főznek a kelleténél, marad az 

ebédből. A maradékkal több mindent lehet kezdeni. Van, aki a tányérokba 

levet mer és bele egy-két szelet halat tesz, és másnap reggel hidegen, halko-

csonyaként igen kellemes a meggyötört gyomornak. Ha még mindig marad 

halszelet, akkor azt még gyorsan ki lehet rántani és sültként tálalni délután 

nassolásképpen. A halfejet általában az ínyencek megeszik kanállal, mert úgy 

a legjobb. A halnak a farkát nemigen szeretik, de én rájöttem az ízére, és mi-

vel kevés benne a szálka, azt is kanállal szinte egyben meg lehet enni. Utána a 

maradékkal már vigyázni kell, mert a hal gyorsan romlandó. 

Mióta a paprika átkerült az óceán másik feléről Európába, azóta élvezhet-

jük ezt a pompázatos ételt, aminek a fejlődése a mai napig nem állt meg. Mi-

vel a halban sok a D-vitamin, kívánatos, hogy minél több halételt együnk. A 

halakból sokféle változatos, jobbnál jobb ennivalókat lehet készíteni, a har-

csapörkölttől kezdve a kirántott halon át a sült keszegen keresztül a rácpon-

tyig bezárólag. De ez már egy másik értekezés feladata lesz az olvasó  

elé tárni. Mindenkinek jó étvágyat kívánok ehhez a csodálatos, egyszerű, de 
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mégis fejedelmi étekhez! Végezetül álljon itt egy kérés, ha a jó hangulatú 

ebéd végeztével koccintásra kerül sor, a régen elment családtagokra is emel-

jük a poharunkat, és ezzel is megköszönjük nekik mindenkori tudásuk átadá-

sát, és biztosítjuk őket, hogy tovább visszük, és adjuk a tőlük örökölt család-

szerető hangulatot, és tudást, apáink, és anyáink bölcsességét, és szeretetét.  

AZ ISTEN ÁLDJA MEG ŐKET. 

Nagy Vendel 

 

 

 

Nagyanyám mesél… 

 

Gyermekkorom viharos, de mégis csodaszép volt. Apai nagyszüleim szereteté-

ben nevelkedtem fel, csodás mesékkel elhalmozva. Idővel kiderült, hogy ezek a 

mesék mind igaz történeket, az ő éltük történései. Íme egy a sok közül, ha a 

Teremtő engedi mindet papírra vetem, amit még az emlékezetem megőrzött. 

Ősz van, 1944-et írunk. A II. világháború eléri a mi kis falunkat is, 

Érsekkétyet. (Felvidéken, Esztergomtól északra 25 km) Nagyapám Baka 

Zsigmond katonakötelesként már bevonult a Magyar Hadseregbe. Idehaza 

öreg dédszüleim, nagymamám és a nyolc és féléves gyerek, az édesapám 

maradt. A faluban német és magyar katonák vannak. Nálunk három magyar 

repülős tiszt van elszállásolva. Esténként az első szobába megérkeznek a né-

met tisztek is. Az asztalra szétterítik a térképet, a fölött tanakodnak. A falu 

egyelőre nyugodt, a németek nem bántanak senkit. A magyar katonák segítő-

készek. Ősz lévén gyermek édesapámmal befedik a szőlőhegyen a szőlőnket. 

Közben érdeklődnek, tájékozódnak. A Börzsönyi hegyek felől különösen. Az 

esti tanácskozások a front állásáról egyre feszültebbé válnak, nyilvánvalóvá 

válik, hogy a háború elveszett, az oroszok nemsokára lerohanják őket. A ma-

gyar katonák elhatározzák, hogy nem rohannak a halálba, tisztában vannak 

vele, hogy a frontvonalba a németek elsőnek őket küldik. Megszervezik a 

szökést, nagymamámnak elmondják, hogy az éjszaka leple alatt megszöknek. 

Reggel, ő úgy tegyen, mint ha semmiről sem tudna, nehogy bajba kerüljön. 

Édesapámnak, aki nagyon értelmes gyerek volt, és akit nagyon megszerettek, 

megígérték, hogyha túlélik a háborút jelentkezni fognak. Másnap nagyanyám 

szavaival élve óriási cvancigolás (németül beszéltek), futkosás volt, mikor 

tudomást szereztek a szökésről. Nagyanyám a német katonákra megharagu-

dott azért, mert a nagy Biblia lapjait használták papírként a vécén. Ez az ő 

szemében nagy vétek volt. Mivel ennivalójuk is nagyon kevés volt,  

nagyanyám nagyon lefogyott. A jószágot etetve egy csészébe tette féltve  

őrzött karikagyűrűjét, nehogy elveszítse. Sajnos egy napon hiába kereste. Azt 
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gyanította, hogy a német katonák között volt a tolvaj, de nem tehetett semmit. 

A front egyre közeledett, felröppent a hír, hogy kitelepítik a falu lakosait. Az 

1945-ös új év nagy nyugtalansággal, aggodalommal kezdődött. Sajnos a kite-

lepítés elkerülhetetlen lett. Mindenki igyekezett elásni még megmaradt va-

gyonát. Nagymamámék a baromfiól alá és a pajtába ásott gödrökbe a megma-

radt zsírt, pálinkát, a stafírungból törülközőket, ágyneműt, gyönyörű kivarrott 

terítőket, ruhákat, tányérokat, csészéket (mindent, amit lehetett) rejtettek el. 

Január 15-én kihirdetik, hogy mindenkinek el kell hagynia a falut. Az oro-

szok a Garamtól, a németek Szőgyéntől lőnek. A civil lakosok veszélyben 

vannak. Közben megtudják, hogy a németek aláaknázták a templomokat. A 

falubeliek titokban hatástalanítják a robbanószert, de sajnos a németek észre-

veszik, és újra aktivizálják, majd ezután már őrzik. Később sajnos felrobbant-

ják mindkét templomot. 

Nagyanyám befog a szekérbe, felrakodnak, amit lehetett, felülteti az I. vi-

lágháborúban megnyomorodott Baka Atyját és Mamikát (apósát, anyósát), 

Ernő kisfiát és elindul a kitelepített karavánnal a téli hidegben az ismeretlen-

be. A szomszéd falu előtt Szőgyén felől találat éri a két kocsival előttük hala-

dókat. Meghalnak a kocsin. Nagymamám melegséget érzett a nyakán. Egy 

szilánk sebesítette meg. Elmesélte, hogy édesapám keserves sírásba tört ki: 

„Anyuskám, ugye maga nem fog meghalni?!” Rájuk sötétedik mire a szom-

széd faluba, Kuralra érnek. Emlékei szerint a harmadik házban kapnak szál-

lást éjszakára. Folt hátán folt volt az ágynemű huzatja, ez akkor nem számí-

tott, csak az, hogy melegen betakargathassa megrémült gyermekét. Másnap 

folytatják a menekülést, de egy kisebb vagyonnak számító Singer varrógépét 

ott kell hagynia, mivel nagyon nehéz. A háziak megígérik, hogyha lehet, 

megőrzik és visszaadják. Az Érsekújvári járásban levő Baromlakra kerülnek. 

Nincs nyugalmuk, állandóan arról beszélnek, mi lehet otthon. Mi lett a  

baromfival, a hat süldő malackával, vajon áll-e a házuk? Otthon maradni, 

vagy visszamenni egyelőre szigorúan tilos! Mégis megszegik a tilalmat és az 

asszonyok összebeszélve hazamennek, abban bízva, hogy találnak valami 

élelmet. Szörnyű látvány fogadja őket. Otthonaikat feldúlták, egypár tyúk 

kapirgált a kerítés nélküli udvarokon. Nagymama süldő malackái is eltűntek. 

Összeszedtek pár tojást, levágták a tyúkokat és vitték szeretteiknek a szám-

űzetésbe, hogy éhen ne haljanak. Áthaladt a front, a németek visszavonultak, 

az oroszok elfoglalták a falut. Végre hazajöhettek a menekülésből. Az útról 

nem tudok semmit, csak azt, hogy a mi családunk először nagyanyám szülő-

falujába Ágóra ment (Kétytől kb. 6 km). Ágót nem telepítették ki, így oda 

mentek. Ekkor dédapám már nagyon gyenge volt, és ott meg is  

halt 1945.február 25-én. Olyan nagy volt a szegénység, hogy gyalulatlan 

deszkából ütöttek össze koporsót, abban temették el. A család háború után 
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kukoricából főzött pálinkával fizette ki a koporsódeszka árát. Nem tudom 

pontosan mikor, de innen jutottak végül haza. Otthon minden kirabolva, az 

elásott gödrök felszedve. Később megtudták, hogy a pajtában elrejtett gödröt, 

amit szalmával betakartak, majd ráhurcolták az ekét, vetőgépet, úgy találták 

meg, hogy a katonák a pajtából kihordtak mindent, és itt patkolták a lovakat. 

Mivel a talaj rengett, így megtaláltak mindent. Aztán már keresték is, hol mit 

rejtettek el. Sajnos később a helybéli tolvajok is garázdálkodtak. Nagyma-

mám sok évvel a háború után is megismerte az általa hímzett terítőt más 

ebédlő asztalán. Katona nagyapámról hónapok óta semmit nem tudtak. A 

front elvonult, de ők félve jöttek haza, mert az oroszokról szörnyű hírek ke-

ringtek. A faluban összeszedték a még meglévő lovakat és egy udvarba nagy 

karámba kerítették. Elvitték a mi Olga nevű lovunkat is, aki vemhes volt, és 

már elleni készült. Nagyanyám kézen fogta kisfiát és elmentek a lóért. Hiába 

könyörgött dédanyám ekképpen: „Örzsi, ne menj sehova, hallottad, hogy 

miket mesélnek milyen piszkok az oroszok, még kárt tesznek benned.” 

Az orosszal nem értették egymást, de megmutogatták neki, hogy a sárga 

lónak folyik a teje, nemsoká megellik. Nem tudni, az orosz katonának az asz-

szonyi bátorság tetszett e, vagy belátta nem megy semmire a vemhes állattal, 

nagy csodálkozásukra kivezette a karámból a lovat és „bisztro, bisztro” sza-

vakkal odaadta nekik, jelezve, hogy minél gyorsabban tűnjenek el a lóval. Az 

akkor kilencéves apám boldogan vezette haza és kötötte az istállóba Olga 

lovukat. Mire megreggeliztek, már meg is lett a kiscsikó. Elmesélték, hogy a 

csikó egy kicsit hibás volt, mivel a szabad ég alatt megfázott az anyja, de 

olyan ló hiány volt, hogy még így is sikerült eladni. Sajnos a Kuralon hagyott 

varrógép sem került vissza nagyanyámhoz. Nincstelenül, kifosztva próbálták 

folytatni az életet, dédnagyapát eltemetve, a családfőről, nagyapámról semmit 

nem tudva. Ágói dédnagyanyám pár tyúkot adott, egy tyúkalja csibét keltetett, 

és még amivel tudta segítette a családot. Sajnos nem emlékszem pontosan, 

sok hónap után a sopronperesztegi fogolytáborból csont soványan, tetvesen 

hazaérkezett nagyapám is. Felvidék magyar lakosai még fel sem eszméltek a 

háború szörnyűségeiből, már újabb veszély leselkedett rájuk, a kitelepítés, 

deportálás, vagy az önmegtagadás. Ez az ágói dédszülőkön keresztül sújtotta 

a családot. Ez egy újabb családi történet, amit majd később papírra vetek. A 

háborús történethez ugorjunk egy pár évtizedet. Nagyanyám és édesapám, ha 

szóba jöttek a nálunk szállásoló magyar katonák, azt feltételezték, hogy bizo-

nyára odavesztek mind. Apám mindig azt mondta, „ha túlélték volna, megke-

resnének”. Sajnos én nem jegyeztem meg a neveiket, pedig sokszor hallottam 

tőle. Édesapám 1984-ben meghalt. Közben a családi házat eladtuk, a faluban 

új házba költöztünk. 1988 augusztusa, megáll egy autó a ház előtt, kiszáll egy 

idegen és bemutatkozik, hogy ő azon magyar katonák egyike, aki 1944-ben itt 
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járt. Öccse Vágfarkasdra került, többször meglátogatja, és elhatározta, hogy 

megtudja mi lett, azzal a családdal és a kis Ernőkével, akiknél a háború idején 

volt. A 85 éves nagymamát meglátva: „ez az asszony volt akkor a háznál a 

fiatalasszony, megismerem az arcvonásairól” mondta. Ma már nagyon sajná-

lom, hogy nem kérdeztem részletesen több mindenről. Úgy emlékszem visz-

sza, hogy nem is nagyon beszélt arról, mi történt velük miután elszöktek. 

Harminc év távlatából úgy tűnik mintha nem akart volna, vagy mint ha nem 

lenne szabad ezekről beszélnie. Arra emlékszem azt mondta, hogy katonatár-

saival szétváltak, mert veszélyes lett volna együtt maradni, és azóta nem tud 

róluk semmit. Még egy pár alkalommal meglátogatott, de sajnos még a nevé-

re sem emlékszem. A jövőben szeretném legalább a nevét megtudni, mert így 

lenne ez a történet is teljesebb. 

 

Mi ebből a régi családi meséből a tanulság? 

Emberek, addig kell kérdezni, még van kitől! 

A múltról millió kérdésem lenne, de nincs, aki válaszoljon! 

Jegyezzük fel a hallottakat, mert idővel mi is öregszünk, és annyi sok in-

formációnk van, hogy azt nem bírja az agyunk tárolni! 

Ma még úgy tűnik a hallottak nem is olyan fontosak, érdekesek, holnap 

azzá válhatnak! 

Családunk háborús története, menekülése a háború szörnyűségei elől a mai 

migrációs problémában is segít eligazodni, tisztán látni. Segít abban, hogy 

keresztyén módjára, együttérzéssel, jóindulattal és segíteni akarással forduljak 

a bajba jutottak felé. Nagyanyám magára maradva a szörnyűségek közepette 

is ragaszkodott az otthonához. Fölvállalva a veszélyt is asszonytársaival haza-

lopakodott, hogy megnézzék, mi van odahaza. Ahogy lehetett visszatértek 

otthonaikba, pedig azt kifosztva találták. A messze idegenben minden segít-

séget hálásan megköszöntek, és eszükbe sem jutott követelőzni, vagy ott a 

szükségesnél tovább maradni. Nagyapám, ahogy a fogságból kiszabadult 

sietett a családjához haza. Nekem ezek az emberek adnak útmutatást, példát 

egy-egy nehéz élethelyzetben. Az ő életükön keresztül látom, mi a helyes 

megoldás az életünkben felmerülő problémákra.  

Emberek! Vegyünk példát elődeink életéből, sok szenvedéstől megóvjuk 

magunkat! Felvidéki magyar ember: itt járnak elődeik előttünk, akik számára 

szülőföldjükhöz, magyar anyanyelvükhöz, keresztyénségükhöz, nemzetükhöz 

való hűségük példa értékű, és ezekért a szenvedést, száműzetést is vállalták. 

És mi? 

Mindezt megszívlelve, cselekedeteinkben Isten minket így segéljen! 

A családtörténetet papírra vetette:  

Nagyné Baka Ella 
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Nagyanyám mesélte 

 

Talán mindenkinek ismerős lehet, amikor az idősek elkezdenek órák szám  

mesélni életükről, történeteket mondani, emlékezet alapján, tanulságokat megfo-

galmazva, intő figyelmeztetésekkel, „bezzeg a mi időnkben” szlogenekkel… 

Nagyanyám szerette, ha a kis unokájának, nekem, régi sztorikat elevenít-

hetett fel, sok éves tapasztalattal a háta mögött, féltő jóindulattal adhatott 

tanácsokat… És én, mint akkor kisgyermek nagyra nyílt szemekkel, tátott 

szájjal hallgattam élethű meséléseit, és vágytam az újabb kalandos regélések-

re, ami szokás szerint így kezdődött: „Tudod, amikor én fiatal voltam….” 

Ezzel a mondattal vezetett be az ő ifjúkorába. Ennek a mondatnak köszönhe-

tő, hogy oly sokat megtudtam az akkori világról. 

Az akkori fiatalságnak nem volt szórakozási lehetőségük. Nem volt ám 

disco, meg bál, ahol kitombolhatták magukat, vagy akár ismerkedhettek volna 

egymással. Ehelyett közös baráti beszélgetések voltak, együtt jártak mezőgaz-

dasági területre földet művelni, és ott volt kommunikálásra színterük. Munka 

után megbeszélt időpontban kiültek a hídra trécselni, jó idő esetén, és az arra 

járók közül bárki, aki csatlakozni szeretett volna hozzájuk, megtehette, hisz a 

falubeliek mind ismerték egymást. Nem volt ám olyan, hogy bárki is rosszba 

lett volna valakivel… Mindenki segítőkész, barátságos és elfogadó volt ember-

társával szemben. Télen, vagy esős napokon átjártak a szomszédok egymáshoz, 

de villanyfény hiányában akkortájt sokáig nem tudtak egymásnál elidőzni, in-

kább közkedvelt tevékenység az állatok megetetése, bezárása után, az alvás 

volt. A puha dunyhának és meleget árasztó sparheltnek volt köszönhető az éj-

szakai nyugodt alvás. Majd a pihentető alvást felváltotta a reggeli kakasszó, a 

kora reggeli órákban, jelezvén, hogy a ház lakóinak ébresztője van, és indul a 

nap. Rádióadás bevezetése után ez nagy szó volt, hogy bekapcsolva, a konyhá-

ban kényelmes reggelizés mellett a napi híreket meghallgatták, vagy rádió hiá-

nyában a fák ágai közt megbújó madarak csiripelését hallgatták, rosszabb idők-

ben a sparheltben égő faropogás hangja tarkította az ébredés utáni csendet.  

Mindennek volt megszokott, napi rutinja, rendje. Úgy tűnt, mintha nyu-

godtság és béke honolna a régi öregek hétköznapjaiban… Mindenre volt idő, 

és nem volt ez a rohanó, felgyorsult világ stresszes munkatempója. Figyeltek 

egymásra, és az őket körülvevő környezetre is. Legyen az növény, amely a 

gondoskodást virágzással hálálta meg, vagy állat, amely szép nagyra hízott a 

törődésnek köszönhetően.  

Minden háztartásban jellemző volt az állattartás. Lehetett baromfi, sertés 

állomány, akár ló, tehén, marha, mindegy mi, de volt. Az emberek megter-

melték az állatok számára a takarmányt. Nagy kerttel rendelkeztek a falusi 
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házak, telkek, ahol lehetett is bőven dolgozni, ha meg volt a munka szezonja. 

Reggel a hűs órákban megkezdték az asszonyok a kerti munkálatokat egészen 

addig, míg az első napsugár fel nem bukkant, majd hazatérve a munkából 

(már aki dolgozott nő létére), folytatták besötétedésig a mezőgazdasági mun-

kálatokat.  

Emlékszem, nagyanyám mesélte, hogy ő annyira figyelt a háztáji dolgok 

rendbetételére, hogy a ház elejére, a „Tiszta udvar, rendes ház” táblát ki is  

függeszthette, aminek a jelentéstartalmát, és annak fontosságát most értem csak 

igazán. Nagyanyám mindig figyelt az udvar rendben tartására is, ha a fű kicsit 

nagyobbra nőtt, azonnal sarlót ragadott, és már szelte is a fűszálak tetejét. Túlzott 

precizitása miatt gyakran még ollóval az elmaradt területeket kiegyenlítette.  

De nem csak ezen a területen volt ám nagyanyám precíz, hanem gondosan 

ügyelt a kinézetére, megjelenésére is. Csinos, bájos, és elragadó ifjúhölgy 

volt, fekete hosszú loknis hajjal. Kedvenc történetem ehhez kapcsolódik álta-

la, amelyet már sokadik hallgatás ellenére sem tudok megunni, újra és újra 

átélem képzelőerőm szemüvegén keresztül nagyapámmal való találkozásukat: 

Történt egyszer, hogy az új, piros pöttyös, fodorral tarkított ruháját vette 

fel a falunapra nagyanyám. Alig várta, hogy eljöjjön az idő, amikor felveheti. 

A falunap idejéig, két héten keresztül kiterített állapotban tárolta a kis szobá-

ban, hogy egyetlen gyűrődés se rontsa el a szoknya összhatását, és ahogy 

tehette a kisszobába lépve leellenőrizte a küszöbről, hogy a szoknya valóban 

érintetlen, és gyűrődésmentes. Már ilyenkor eljátszott a gondolattal, hogy 

mennyien fogják megnézni gyönyörű szép ruhájában. Féloldalasan felcsatolt 

konty frizurájával úgy fog bevonulni a falunapra, és ezzel sok legény szívébe 

is, mint valami díva-nemhogy a nagy napon… Minden lány erre a pozícióra 

vágyott, hisz a szinglik ilyenkor jó eséllyel találhattak párt maguknak. Nagy-

anyám is ennek reményében tartott a többiekkel. 

Úgy nézett ki nagyanyám az elérkezett eseménynél, ahogy azt ő már elter-

vezte hosszú idők alatt. Barátnői megérkeztek hozzá, majd együtt vonultak le 

a „Mosó” névre hallgató tó mellé, ahol a korabeli fiatalság már szép számban 

gyülekezett. Minden az elképzelések alapján történt. Ahogy bevonultak a 

rendezvényre, a tekintetek rá fókuszáltak, a beszélgetés félbe maradt, 

lélekzetelállítóan szép volt. Egyedi és nem megszokott, és persze nem kirívó, 

vagy hivalkodó. Egyszerű, de nagyszerű. 

A lányok leültek kör alakban az egyik fa köré, távolabb a színpadtól, hogy 

minden eseményre jól rálássanak, és arról tudjanak kicsit pletyizni, hogy ki 

milyen ruhában van, ki kivel jött… 

Ahogy sorra mindenkit kibeszéltek, a tekintetük csak úgy cikázott egyik 

párról a másikra, nagyanyám tekintete viszont leragadt egy magas, szikár, 
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bajszos, tiszteletet sugárzó legényen. Érezte, hogy meg kell ismernie ezt az 

úriembert, közelebb kell hozzá kerülnie, hisz felkeltette az érdeklődését.  

Elkezdte a barátnőit faggatni, persze nem nyíltan, hogy ki ismeri, vagy ki 

tud valamit erről a férfiról. Persze nem igazán tudtak semmit sem mondani, 

„ránézésre talán csendőr, vagy katona” effajta találgatások, tippelések mentek.  

Mindeközben nagyanyámhoz a helyesebbnél helyesebb kérők mentek 

táncra hívni az estkirálynőt, de nagyanyám semmi másra nem vágyott, mint-

hogy kiderítse és megfejtse a számára titokzatos férfit. 

Lassúbb számokat énekelt az előadó, így nagyanyám is kedvet kapott a 

tánchoz, és Rózsa nevű barátnőjével a táncparkett közepébe mentek be. Tele 

volt a tánctér, alig fértek el a párok, nem ritka volt az egymásnak koccanás. 

Rózsa és nagyanyám épp a zeneszámról beszélgettek, amikor is megtörtént az 

első koccanásuk. Ahogy bocsánatot akart kérni nagyanyám a háta mögött 

lévő pártól, a döbbenettől egy szó sem hagyta el a száját. A kiszemelt titokza-

tos férfinek ütköztek véletlenül, aki épp egy hölggyel lassúzott. Hirtelen még 

a zene is megállt körülötte, a levegő megfagyott, érezte szerelembe esett. 

- Elnézést!- Szólalt meg a férfi udvariasan. 

- Semmi gond!- felelte Rózsa, majd oldalba lökte nagyanyámat, hogy fűz-

zön ő is valami illedelmeset a bocsánatkérés elfogadásához.  

De nagyanyám csak nézett, mint aki el van varázsolva. Egyszerre érzett va-

rázslatot, de csalódást is, hogy az oly hirtelen érzelmeket generáló legény 

nem egyedülálló, van kedvese.  

- Minden rendben?- kérdezte Rózsa nagyanyámtól, aki a sápadtságtól az 

ájulás határán volt.  

- Köszönöm kérdésed!- mondta szerényem, kissé elcsukó hangon, majd 

azzal a lendülettel leült vissza a helyére. 

Barátnője nem értette a reakciót, így utánament, hogy számon kérje nagy-

anyámat, mi volt ez a jelenet.  

- Szerinted, mi?- mondta nagyanyám felháborodottan, majd hozzátette, 

hogy minden kérőt visszautasított, mert nem volt számára szimpatikus.  

Nagy nehezet talál valakit, aki tetszik neki, erre ő egy rusnya nővel táncol. 

Nyilván a kedvese, hisz akkor nem kért volna elnézést, hogy sármját 

fitoktassa indokolatlanul. - ezekkel a szavakkal hergelte magát nagyanyám, 

csalódottságát kiadva magából. 

- Nyugodj meg! Ez nem így van! – nyugtatta Rózsa a barátnőjét, tudván 

annyit, hogy – a hölgy, aki a táncpartnere volt a legénynek, az a legény 

testvére. 

- Tessék? A testvére? – csillant fel a szeme nagyanyámnak, aki egyszerre 

érzett örömöt és szégyent is viselkedése miatt. 

- A testvére. – hangzott határozottan ismét a válasz. 
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- Gyere, menjünk táncolni, hogy észrevegyen ez a férfi téged! – kérlelte 

nagyanyámat Rózsa, a barátnő. 

Így is történt. Nagy nehezen nekiálltak ismét táncolni, abban bizakodva, hogy 

újra lesz összetalálkozás. Mindeközben ez a férfi egy körben beszélgetett, a 

baráti társaságában, de néha-néha nagyanyámra pillantott. Vagy azért, mert 

nagyanyám már zavaróan nézte, vagy azért, mert kölcsönös volt a szimpátia 

kettejük között. Ezt akkor még nem lehetett tudni. 

A zeneszámok csak fogytak, a májusi szürkület közeledett, a lányok is el-

fáradtak már a táncolásban, de még mindig nem történt semmi. Az előadó 

beharangozta, hogy mindenki keressen magának egy párt, mert elérkezett a 

zárás, utolsó szám következik. Ebben a pillanatban nagyanyámnak számtalan 

sok kérője akadt ismét, csak épp az nem ment felkérni őt táncra, akire ő vá-

gyott volna. Pár nélkül, kétségbeesetten ült a körülötte üres székek között, 

amikor egy hang szólalt meg: 

- Felkérhetem egy táncra? Utolsónak maradva, talán bízhatok egy igen  

válaszban! – már nyújtva is kezét nagyanyám keze felé. 

Nagyanyámnak a hang ismerős volt, amikor azonban a hang az archoz páro-

sult, földbe gyökerezett a lába. Az egész áldott nap szemével keresett férfi 

most ott állt előtte, és táncra hívja őt. Semmi mást nem tudott mondani erre 

örömében, csak azt, hogy „Megtiszteltetés!” 

Ott, azzal a tánccal kezdődött szerelmük története, nagyapámmal. Ötven 

évnyi boldog napokat tudhattak maguk mögött ugyanolyan tiszteletben, ra-

jongásban, mint amilyet tanúsítottak egymás iránt akkor, azon a falunapon. 

Sok történetet hallottam már nagyanyámtól, bemutatva, és egy kicsit közelebb 

kerülve az ő korukat, korukhoz, de ezen történet mesélésénél kivirágzik, fele-

levenítve olyan, mintha újra és újra beleszeretne nagyapámba, a mesélések 

ideje alatt. Tiszta érzelmek miatt vált ez a kis unoka kedvenc meséjévé… 

Németh Nikoletta 

 

 

 

Élet az Alföldön 

 

Anyai nagymamám, Mészáros Erzsébet 1943-ban született az Alföldön, Püs-

pökladányban. Családja földművelésből élt a faluban. Nagymamámék heten 

voltak testvérek. Egy fiútestvére és öt lánytestvére volt. Hetük közül nagy-

mamám a negyedik legidősebb. Édesapja, Mészáros Sándor saját földjén, 

illetve néha mások földjén is dolgozott. Édesanyja, Egri Eszter háztartásbeli 
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volt. A mindennapi étkezéshez az alapanyagot dédapám szerezte be, majd 

dédnagymamám pedig elkészítette az ételeket.  

Egy alkalommal az 1950-es évek első felében nagymamám legidősebb 

testvére, ifjabb Mészáros Sándor katonaként szolgált abban az időben, Nagy-

bátonyban. Ezek az évek nehezek voltak a lánytestvérek és nagymamám szá-

mára. Korábban a földeken dédnagyapámnak mindig fia segített, de ez ekkor-

ra megváltozott. Minden idősebb lánynak valamilyen szinten ki kellett venni 

a részét a munkából. A munka gyakran akadályozta nagymamámat a tanulás-

ban. De nem maradt le a többi gyerektől, ugyanis akkor az Alföldön nem volt 

túl eget rengető dolog a tanulás háttérbe szorítása. Családjuk a szerszámokat, 

használati tárgyakat és az alapanyagok nagy részét ott helyben szerezte be, de 

évente kétszer elvonatoztak Kisvárdára almát venni. Nagymamám nyaranta 

gyakran aludt kinn a földjükön egy vagy két testvére társaságában egy ottani 

pajta padlásán, a szalmán. Állítása szerint, ha fáradt volt az az ember, nagyon 

könnyen el lehetett aludni a szalmán. A pajtának azonban volt egy szépséghi-

bája, mégpedig az, hogy a tető könnyen beázott. Egy testvére meg is fázott 

egy záporos nyári éjjel, mikor nagymamámmal ott kint aludtak.  

Nagymamámék állatokat is tartottak. Szinte minden haszonállatból volt 

nekik legalább kettő. Tartottak teheneket, disznókat, tyúkokat, libákat, lova-

kat. Ezeken az állatokon kívül még általában volt a háznál egy-két pulikutya. 

Családjuk bent élt a faluban, de nyaranta kisseb-nagyobb időszakokra kiköl-

töztek a szántóföldeknél lévő tanyájukra. Akkor és ott még ez is teljesen átla-

gos dolog volt. Nyáron az állatokat mind kivitték a tanyájukra. Azok olyankor 

ott éltek kint, de szinte nagymamám és családja is ott élt nyáron, a tanyán. A 

lovak és kutyák számítottak csak kivételnek, ők ugyanis annyira nem voltak 

helyhez kötöttek, mindig ott voltak ahol a család. A kutyák, mint házi ked-

vencek a lovak, pedig mint szekérhúzók voltak jelen felmenőim mellet. Te-

lente az állatok Nagymamámék falubeli telkén éltek ólakba, istállókba. Az 

állatok nem voltak túl igényesek, viszont nem lehetett kihagyni a mindenna-

pos etetést. Ez a feladat nap, mint nap lekötötte dédszüleimet, és gyakran a 

gyerekek sem mentesültek a feladatok alól. Dédnagypapám etette az állatokat 

legfőképp. Dédnagymamám, pedig ha lehetséges volt kiment a fejős tehénhez 

telente a meleg ólba és megfejte, ilyenkor rendszerint egyik gyereke segített 

neki. Nagymamám is gyakran segített neki, de nagyon zavarta az ól elviselhe-

tetlen melege 

Nagymamám az 1956-os forradalom ideje alatt is az Alföldön tartózko-

dott. Október 23-án ott nem tudtak még semmit a Pesten történt dolgokról. Az 

ott élőkhöz mindössze annyi jutott el az egészből, hogy Magyarország nem-

sokára független lesz a szovjetektől. Ezen kívül olyan dolgokat tudtak, amiket 

Nagy Imre mondott a Magyar Rádióban október 24-én. Miután nagymamám 
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családja lefeküdt aludni, rémülten arra riadtak fel hajnalban, hogy remeg az 

egész falu. Nem merte közülük senki sem megnézni, mitől rázkódott úgy az 

egész falu. Másnap hallották csak, hogy a falun aznap éjjel egy csapat szovjet 

tank haladt át, Budapest irányába. Nagymamámék életét a Rákosi-rendszer 

nagyban megváltoztatta. Ugyanis ebben az időszakban dédnagyapámnak át 

kellett adnia a földjét a helyi termelőszövetkezetnek. Szerencséjére egy roko-

na rábeszélte, hogy mikor nevet ír be a Termelői Szövetkezetnél, ne a sajátját 

írja be, hanem nagymamámét. Így is tett. Így nem volt már földje dédnagy-

apámnak, de mivel nem a saját nevét adta meg, nem volt családjával leláncol-

va a faluhoz. Családjukat több rokon már jó ideje győzködte, hogy hagyják el 

a vidéket. Dédnagyapám egy időben, az 50-es évek második felében a fővá-

rosban dolgozott. Ide akart költözni családjával. Dédnagymamám azonban 

nem akart a fővárosba költözni. Nem tudta elképzelni az életét otthon sütött 

kenyér, otthon aszalt szilva és pötyő nélkül. Még azt is mondta: ”Ha nem 

tudok kenyeret sütni, mind éhen halunk.” Végül le kellet mondania a kemen-

céről, de azt sikerült elérnie, hogy egy város helyett egy nagyközségbe köl-

tözzenek be. Családjuk 1959 tavaszán vonattal elköltözött Püspökladányból, a 

Dunazug egyik településére, Tokodra. 

Tokod határának közelében vettek egy házat. Tokod pár kilométerre fe-

küdt Esztergomtól, így viszonylag közel volt hozzájuk egy nagyobb történel-

mi város. Családjuk Tokodon is kilenc főt számlált. Nagymamám egyetlen 

fiútestvérét felmentették időközben a katonai szolgálat alól. Ugyanis, mikor 

Nagybátonyba a forradalom híre eljutott a katona parancsnokhoz, az minden-

kinek azt mondta:” Vége van. Mind menjenek haza!” Tehát teljes volt a csa-

lád. Majd nem sokkal később nagymamám bátyja megnősült. Két nővére is 

férjhez ment. Ezek az esküvők pedig nem segítettek rajta. Dédnagyapámon, 

aki amúgy sem tudta annyiért eladni a püspökladányi házat, mint amennyibe a 

tokodi ház került. A hitel, amit fizetett az esküvőktől csak nőtt. Nagymám, 

mielőtt férjhez ment volna, öt-hat évig dolgozott a tokodi üveggyárban. Az itt 

kapott fizetését pedig egy év kivételével férjhez meneteléig mindig oda kellet 

adni az apjának. Így telt hát nagymamám gyermekkora. 

Oláh Szabolcs 
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Ha nagy leszek, boltos leszek 

 

Az én nagymamám, akit mi, unokái Maminak szólítunk, 1951-ben született 

Szentegyházasfaluban, ahol azóta is él. Egész életében bolti eladóként dolgo-

zott, s mivel én kicsi koromban szerettem boltosdit játszani, gyakran kérdez-

gettem a munkájáról. Kislányként azt hittem, hogy az eladó bármit hazavihet 

az üzletből, ezért eldöntöttem, hogy nagykoromban elárusító leszek. Mami 

sokszor mondogatta, hogy a kommunizmus idején egyáltalán nem volt köny-

nyű üzletben dolgozni. Egész Romániában kongó, üres üzletek, hosszú, kí-

gyózó sorok - akkoriban ezt nevezték vásárlásnak. De hogyan is lett elárusító 

Mamiból? Erről ezt mesélte: 

„A mi időnkben a nyolc osztály elvégzése után az tanult tovább, akit tud-

tak segíteni anyagilag. A mi osztályunkból senki nem ment elméleti líceumba. 

Két kortársunk is úgy tudott egészségügyi iskolát végezni, hogy előbb egy 

évet Bukarestben szolgáltak. A többiek vagy otthon maradtak, vagy valami-

lyen szakiskolába mentek. A lányok általában textilipari szakiskolát végeztek.  

Én szövetkezeti szakiskolába mentem, ami az ország másik végében volt, 

Moldvában. Tiszta román iskola volt, mi magyarok, akik oda bejutottunk, 

mind sírtunk, hogy nem fogunk tudni, megtanulni románul. Haza akartunk 

jönni, nem akartuk elvégezni az iskolát. Végül is egy nagyon jó igazgató volt, 

aki biztosított róla, hogy mindenki el fogja végezni.  

Két év múlva, rögtön az iskola elvégzése után, a szövetkezeti kereskede-

lembe kerültem. Ma már elképzelhetetlen, hogy akkoriban a vevők kiszolgá-

lásán kívül még milyen teendői voltak egy eladónak. Kezdetben azt hittem, 

hogy a petróleum árusítása lesz a legnehezebb - nem lévén még áram a falu-

ban, nagyon sok petróleumot eladtunk, de tévedtem. Az áru felvásárlása is a 

mi dolgunk volt, de nem raktárakból és ügynököktől, mint manapság, hanem 

mi jártunk házról-házra, és szerződtünk tojást, tyúkot, pityókát, tejet. Csak az 

vásárolhatott az üzletben, aki szerződött. Például petróleumot csak az vehe-

tett, aki cserébe tojást vitt. Ez azonban nem cserekereskedelem volt, mert a 

vevőnek is kifizették a tojást, persze áron alul, és neki is fizetnie kellett a 

petróleumért. Majd idővel változott a helyzet, egy kicsit jobb lett, de azért 

nem volt könnyű, mert kevés üzlet volt a helységben. A boltokban nem volt 

olyan nagy áruválaszték, mint manapság. Viszont bizonyos termékekből any-

nyi volt, hogy kötelező módon ráadtuk mindenre. Volt idő, amikor a hal volt a 

kötelező árucikk. Az emberek morgolódva kifizették, de már haza nem vitték 

a sok halat, záróra után még el kellett takarítani a sok bűzlő halat.  

Egyszer rengeteg éretlen banánt hoztak az üzletbe. Sajnos, senki nem vilá-

gosított fel, hogy ha hagyjuk megérni, nagyon finom lesz. Volt ugyan egy 
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ember a faluban, aki több évet töltött banántermő vidéken, de nem lehettek 

kellemes emlékei azokból az időkből, mert csak azt mondogatta: „Neköm vót 

részem benne, neköm nem kell!” Így mindenki eldobálta a kötelező módon 

megvásárolt zöld banánokat, mivel még az állatok sem ették meg. A nyolcva-

nas években, amikor a banán is hiánycikk lett, és karácsony előtt féltve érlel-

gettünk néhányat a szekrény tetején, sokszor emlegettük a szemétbe dobott 

banánokat. 

Sajnos, az alapvető élelmiszerekből sokszor kevés volt, így adagra adtuk. 

Például, olajból egy személy havonta csak fél litert vehetett. Ugyanígy vajból 

is csak egy-egy fél jutott egy hónapra. Az emberek hatalmas sorokat álltak ki 

télen-nyáron, türelmetlenek voltak, veszekedtek, pedig mi csak azt adhattuk 

nekik, ami volt, s annyit, amennyit szabadott. 

Hosszú évek után kerültem át a méteráru részlegre, ahol már sokkal köny-

nyebb volt. Nem kellett cukros és lisztes zsákokat cipelni, adagra adni a ke-

nyeret, vécépapírt és más létszükségletű árucikket. Hát ilyen volt elárusítónak 

lenni Ceaușescu idejében.” 

A Mami történetei számunkra hihetetlennek tűnnek. Kíváncsi vagyok, 

hogy az ő idejében hány gyermek álmodott arról, hogy boltos legyen.  

Opra Lilla 

 

 

 

Mama meséi 

 

Amikor a mamám meglátogat, mindig belekezd egy olyan történetbe, ami 

valóban érdekfeszítő és tanulságos. Mesél a régmúltról és sok érdekességet 

elmesél a gyermekkoráról.  

 

Most le is írok egyet közülük. Ez a történet a gyerekkorában játszódik. Abban 

az időben gyakrabban előfordult, hogy egy udvarban kettő vagy három család 

lakott. Az egyik házban a mamám lakott, a másik házban pedig egy igen kap-

zsi ember élt. A kapzsi szomszéd mindig arra törekedett, hogy a mama csa-

ládját elűzze az udvarból. El is jött az az idő mikor gonosz terveit valóra vált-

hatta. Hogy mi is volt az oka, hogy nem szívesen látta őket? Mivelhogy hen-

tes volt a mestersége, és a húst, amit eladott nem tisztességesen árulta. De 

bizony nem akarta, hogy legyen szemtanú a tisztességtelenségre. Ezért meg-

egyezett a katonasággal, hogy költöztessék el őket. Mivel még a második 

világháború vége felé tartott még volt esély a költöztetésre. Az egyik nap 

váratlan vendégek érkeztek. Két katona állott az ajtó előtt és egy papírt  
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mutatott fel. Az egyik elmagyarázta, hogy miről van szó. Hivatalosan is ki 

vannak költöztetve, és már holnapra ki kell költözni a házból. Másnapra már 

felszálltak a vonatra, és indultak is. Egyenesen Csehországba vezetett az út-

juk. Kaptak szállást, és persze mindent, amire csak szükségük volt. De éppen 

akkor kezdődött az első osztály mamám és testvérei is oda jártak. Ott sokkal 

nehezebbnek találták az iskolát. Csupán két évet éltek ott és nemsokára haza-

jöhettek. A kapzsi embernek sem tartott soká a boldogsága ez idő alatt. Rájöt-

tek a turpisságra és tönkre ment az üzlete. Hiába volt a sok hűhó, hiába volt a 

sok pénz mindene kárba veszett. Szegény ember lett s később megbetegedett 

és meg is halt. Mikor a mamáék hazatértek a messzi Csehországból, kaptak a 

falutól egy szép házat, amiben sokáig éltek.  

S így, mint a mesékben a gonosz mindig megbűnhődik, a jó pedig elnyeri 

a jutalmát. 

Panyik Rita 

 

 

 

A szüleim, nagyszüleim életmeséi 

ahogyan ők mesélik az én fiamnak 

 

Feri apa meséi: A két kis malac 

Mielőtt berukkoltam volna katonának, az utolsó napomon, a vágóhídon, Kas-

sán éjszakai szolgálatot kaptam. Este hatkor négy mázsás kocát hoztak 

Buzitáról, mivel az ottani állatorvos megvizsgálta és azt mondta, hogy nem 

fog fialni, vigyek el a kocát a vágóhídra ez 77.szeptember. 05-én történt. A 

vágóhídon az volt a szokás, hogy amelyik állatot behozták, az állatorvos 

megméri és elkönyveli, majd add neki egy fülszámot. Nahát, a mi állatorvo-

sunk, egy zsidó orvos volt, de igen értett a szakmájához. Azt mondta ez az 

orvos, hogy ez a koca holnapra meg fog fialni, majd figyeljem éjszaka és 

hívjam, ha van valami. Így aztán a fülszám, nem került a koca fülébe. Éjfél-

tájban elmentem szétnézni a vágóhídon, hogy minden állat meg van-e. Hát, 

amikor felkapcsoltam a villanyt, tizennégy kismalac szopott az anyja alatt. 

Első gondolatom az volt, hogy hogyan tudnék ezekből a kismalacokból vala-

mennyit hazavinni. Hiszen senki sem tudja, hány van alatta és ugyan, kinek 

hiányozna két kis malacka. A vágóhídon az őrt megkértem, hogy engedjen el 

egy kicsit hamarabb haza, mert másnap megyek a behívó levelemért haza. 

Meg is egyeztünk, hogy két órával hamarabb elmehetek. Felhívtam az orvost, 

hogy megfialt a koca, reggel jöjjön és intézkedjen, küldje vissza a kocát a 
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malacokkal együtt,a gazdájának. Én pedig négy órakor fogtam a táskámat, 

beletettem két kismalacot és a hátsó kapunk elmentem a vágóhídról a vasútál-

lomásra. Kassáról másfél óra volt vonattal. Egész út alatt néztem a malacokat, 

hogy nem fúltak-e meg a táskában, de azok úgy aludtak, mint a kisangyalok. 

Perbenyík környékén ébredtek fel, akkor kezdtek egy kicsit nyivogni. De 

akkor már nem bántam, mert tudtam, hogy mindjárt otthon vagyok. Amikor 

haza értem, mondtam anyámnak, hogy hoztam két malacot. Ő csak annyit 

mondott: „Bolond vagy te, fiam!” de amikor meglátta a két kis csutka mala-

cot, azt mondta vegyek két cumisüveget, meg két koronás tejet. Így hát 

anyám kénytelen volt felnevelni a két malacot. Így én másnap átvettem a 

behívómat és legközelebb 13 hónap múlva, édesanyám születésnapjára jöttem 

haza. Amikor haza jöttem, azt mondta anyám, hogy másnap levághatnánk az 

egyik malacot, amit hoztam, mielőtt elmentem katonának. Így másnap reggel 

hatkor elmentünk apámmal levágni. Mikor kinyitottam a karány ajtaját, nem 

akartam elhinni, amit látok. A kis csutka malacból óriási állatot nevelt anyám. 

Apám kíváncsi volt, hogy mennyi lehet benne, így félbe vágtuk, és a felében 

volt 170kg. 

 

Feri apa meséi: Az első kaszálat 

Édesapámmal nagyon sok szarvasmarhát tartottunk, és ezért szükség volt fűre 

és szénára is. Így vettünk ki bérbe töltést kaszálni. A töltésen én feljebb, ő 

lejjebb kaszált. Az első kaszálatot, már majdnem befejeztük volna, amikor 

csak annyit hallottam, hogy apám szól, hogy gyere. Hátra pillantottam, hát az 

öreg elhajította a kaszát és már szaladt a Ticce felé, készült beleugrani. Ami-

kor lenéztem a lábam aló, hömpölygött fel a darázs raj. Nem lettem figyelmes 

arra, amikor lekaszáltam a darázsfészek tetejét. A futás szégyen, de néha 

hasznos. Én is elhajítottam a kaszát és ugrottam be a Ticcébe. A darázs csóva 

meg utánam. Vagy egy jó fél órát voltunk a vízben, ameddig a darazsak meg-

nyugodtak és elmentek felőlünk. Még szerencse, hogy a közelben volt a 

Ticce, mert ha nem lett volna víz, amibe beleugorjunk agyon csíptek volna a 

darazsak. 

Papp Kinga 
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Rozika 

 

Hol volt, hol nem. Talán igaz volt. Talán nem. Hogy régen, nagyon régen egy 

hajnali órában, kislány született a nyíregyházi Erzsébet kórházban. 

Kicsi is volt, nyivászta is. Nem sok jó volt várható, hogy egyáltalán megéli 

a másnapot. 

Csoda történt. 

Az Úr letekintve rá, úgy gondolta, erőt ad neki és szüleinek, hogy felne-

veljék az Ő részére, az Őt szerető és követő embernek. 

És az idő haladt.  

Rozika is fejlődésnek indult. Nem volt szép gyerek, de csúnya sem. 

Az aprócska emberke, szöszke fejével, örökké mosolygós kis arcával, sok 

ember szívébe lopta be magát. 

Nem volt rossz gyermek. 

Órákat játszott, a sok-sok játék közül kiválasztott kicsi kaucsuk babájával, 

kinek ruhákat varrogatott, öltöztette, vagy pólyába pakolva pelenkázta, a 

kályha mellé leterített pléden játszva, dúdolva néki kis dalokat, és az általa 

kitalált meséket, történeteket mesélte el babájának. 

Ő is nagyon szerette a meséket hallgatni és azokat a picurka babájának el-

mondani.  

Amikor már olvasni tudott, falta a szebbnél szebb mesekönyveket, a nép-

mesét, a magyar mesét, Andersen és Grimm meséket, mely egy nagyon szép 

fantáziavilágba röpítette a szépre és jóra vágyó gyermek lelkét. 

Egy hibája volt, ami sokszor aggodalmat okozott szüleinek: hogy pillana-

tok alatt eltudott tűnni az őt őrizők szeme elől, hogy élményhez jusson, hogy 

megismerje a világot és ezt úgy tette, hogy semmitől sem félt. 

Kereséseinek alkalmával, hol a szalmakazal tetején ücsörögve, hol a ki-

pányvázott legelésző lovak valamelyikének a hátán találták, hol a mezőgazda-

sági udvar épületeinek egyik tetején ült magabiztosan, ahol az érte reszkető 

szülők attól rettegtek, hogy mikor esik le? De olyan alkalom is volt, hogy a 

határban dolgozók között akadtak rá, ahol ő is dolgozott, mint a többi faluban 

élő parasztgyermek.  

Az sem volt ritka, - szüleinek nem szólva, - hogy a közeli tanyán élő isme-

rősökhöz ment „asztaltáncoltatásra” mert a misztikum is érdekelte.  

Máskor, mivel szerette az állatokat, elment azokhoz az emberekhez ahol 

sok kis apró jószág volt: kiscsirke, kiskacsa, kisliba, kisnyúl, kismacska és 

kiskutya,hogy azokat szeretgesse, pátyolgassa.  
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De volt, hogy az árokpartján ücsörgött hosszú vesszővel a kezében, őrizte 

az ott legelésző libákat, beszélgetve a többi libapásztorral, hasonló korú kis-

lányokkal, kisfiukkal. 

Ha nem akadtak nyomára, számtalanszor előfordult, hogy a vadregényes 

hegy oldalán szedett virágokból készített koszorúval a fején, virágcsokorral a 

kezében érkezett haza, mielőtt besötétedett volna. 

Középosztályhoz tartozó gyermek volt, de barátkozni az egyszerű paraszt-

gyerekekkel szeretett, akikkel lehetett bigézni, labdázni, szerepet játszani. 

Lehetett a házaknál tartott dörzsölőkben a kenderkócot kislábával – mint a 

felnőttek – puhítani, ahol sok szép dalt tanult, sok mesét hallott az idős már 

dolgozni nem bíró nagyapától, nagymamától. 

Iskolába kerülése után szorgalmas, jó tanuló volt, nyitott minden ismeretlen 

megértésére és ezekben az időkben ment egy kicsit mindenkinek az agyára 

kérdéseivel, a „miértekkel” a „hogyanokkal”. „De magyarázd meg” követelte. 

Nem volt nagy igényű, mindennek örült amit kapott, de soha nem követelt. 

Egyetlen dolgot szeretett abban az időben: a medvecukrot, a bocskorszíjat.  

Ez ánizs ízű, hosszú madzagszerű középen lyukas, illetve lapos széles csíkú 

cukor volt, 10 fillérbe került 5 szál, amit elég gusztustalanul imádott enni:  

szájába vette a hosszú cukor egyik végét a többi meg kilógott a szájából, azt 

himbálta, ahogy szaladgált, futkározott, bohóckodott, lassan szívva a többit 

befele. 

De hiába volt a fenyítés, a szidás ezen nem változtatott. Sőt élvezte ahogy 

szalad és szájából mint egy hosszú fekete giliszta lóg a cukor. 

Mikor rájött a hiszti, - mert melyik gyerekre vagy felnőttre nem jön az rá 

időnként, - van, akire gyakran – mondta édesanyjának „ha adsz 10 fillért, 

akkor elhallgatok” és ha megkapta már szaladt a boltba, ahol a finomságot 

megvásárolhatta, amivel tudott szórakozni, szüleit bosszantani… 

A háború kitörése után minden megváltozott. 

Az utakon, lovas, motoros, gyalogos katonák vonultak a harctérre. Rozika 

is hol egy kis csokor virággal, hol az ő „drága kincsei” egyikével ajándékozta 

meg a harcba induló, akkor még mosolygós katonákat.  

Nagyon figyelni kellett rá, nehogy elszökjön a katonákat kísérve és valami 

baja történjen. 

Az utcájuk utolsó házában élt egy nagyon szegény család, kinek egyik 

gyermeke annyi idős volt, mint Rozika.  

Egyik alkalommal, - hogy mitől, az nem derült ki később se, - kiütéses lett a 

keze és mivel viszketett és vakarta, csúnya sebekké alakultak, fertőződtek el. 

Otthonról vitt szappant, tiszta törülközőt, gyolcsot, és valami kenőcsöt… 

és egy hét alatt meggyógyult a beteg gyermek keze.  
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Azt már nem tudom elmesélni, hogy mi volt a baja, - de valószínűleg a 

mosdatlanság, no meg a szegénység okozhatta a bajt… De gyógyult lett! 

Ekkor határozta el, hogy orvos lesz. 

Gyógyítani fogja a sok-sok beteg gyereket, felnőttet. 

De a nagybetűs élet mást gondolt. 

Származása miatt orvosi egyetemre nem mehetett. 

Hogy szüleinek segítségére legyen, elment dolgozni. Olyan helyre került 

ahol beteg, elkeseredett embereknek kellett segítő kezet nyújtani, erőt adni. 

Eleinte ösztönösen végezte feladatát, aztán megérezte annak szépségét és 

úgy határozott, hogy tanulni fog, hogy értse is az emberi lélek sokszínűségét, 

bonyolultságát, hogy hatékonyabban tudjon segítségükre lenni, meghallgatni, 

együtt érezni velük.  

Később lehetősége is nyílt a tanulásra. 

Jó tanuló volt és szorgalmas. Mindent elolvasott, amit ajánlottak, mindent 

megtanult, amit csak lehetett, hogy munkáját eredményesen, jól végezze el. 

Többször előfordult, hogy perbe szállt az Istennel, hogy miért adja az em-

berekre ezt a sok nyomorúságot, bajt, bánatot? De hitbeli ereje, a lelki békes-

sége, mindig erőt adott, a „nehéz szekér” tovább vonszolásához, és maradt. 

Nem „tömegnyomornak” tekintette környezetét. 

Időt szakított, hogy alaposan ismerje meg az egyéniségét az embernek, és 

annak megfelelően foglalkozzon velük. 

Az, amit nem tudott megszokni – bár mindig lelkiismeretesen végezte el: – 

az idős ember mosdatását, pelenkázását.  

Pár év után változtatott élethívatásán. Végzettségénél fogva vezető és lelki 

gondozó lett. Vezette a rábízott otthont legjobb tudása szerint. 

Járta a kórházakat. Látogatta az ott fekvő betegeket, akikhez nem jártak lá-

togatók. Ágyuk mellé ült, beszélgetett velük. Felolvasta az aznapra ajánlott 

igéket a bibliából, együtt imádkozva, énekelve velük. Ha valakinek az volt a 

kérése, hogy az újságokban található híreket olvassa fel, - tette azt figyelme-

sen, de volt, hogy csak simogatta az elgyengült idős kezeket. Így adva erőt, 

hitet a gyógyuláshoz, az életbe maradáshoz. 

Hogy ő, hogy töltődött fel? 

Mi adott neki erőt, szeretetet? – A jó Istenben és Jézus Krisztusban való 

nagy hite, az ige üzenete, a családja, a gyülekezet, az egyház és annak lelki-

pásztora, és azaz elégedettség és boldogság, ha a látogatottak szeméből hála 

és szeretet sugárzott felé.  
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Tóth Endre költő „Okozz örömöt…” c. versének gondolatai voltak élete mottója. 

 

„Okozz másoknak örömöt, 

Amikor csak teheted. 

Adj, dicsérj, segíts, hajolj le, 

Szárítsd a könnyeket. 

 

Nem karddal s próféciával 

Lehet megváltanod 

A többi embert. Oszd az 

Utolsó falatod. 

 

Adj, amid van s adj, amíg van, 

Ne bánd, hogy nem marad. 

S ha már minden javad elfogy, 

Oszd széjjel magad. 

 

Okozz örömöt, hadd legyen 

Boldogabb a másik, 

Kinek lényéből az öröm 

Rád visszasugárzik.” 

Az állami, a vallási és a civil szervezetek által, működtetett szociális gondo-

zású intézményekben sok mindent megkap az odakerülő ember. 

Egy szobát, két, három vagy esetleg több ággyal.  

Minden ágyra egymásnak addig ismeretlen, különböző természetű, gon-

dolkodású, egészségi problémával küzdő emberrel, akikről az ottani dolgozók 

gondoskodnak.  

Nyugdíjazása után, Rozika továbbra sem vált meg a hívatásnak tekintett 

szolgálatoktól, ment látogatta a rászorultakat, segített az ellátásukban, látta és 

ismerte a gondokat, hogy az ott dolgozóknak arra nincs idejük, hogy éreztes-

sék az ott lakó emberrel, hogy időskorúk ellenére is emberszámba veszik, - 

akiknek van lelkük, érzelmük, nem gépek vagy tárgyak amit ide-oda lehet 

tologatni, és ott hagyni. 

Látogatásai alkalmával sokszor nem tetszett, hogy az unoka korú gondozó 

tegezi azt az idős embert, aki nagy- vagy dédszülője lehetne! 

A megszólítás – csak úgy, hogy Erzsike, Ilonka Mária, Pista, vagy János… 

még a nénit, bácsit sem hozzátéve.  

Tiszteletlennek tartotta, és amikor próbálta elmagyarázni, hogy miért az. 

Volt, aki egyetértett vele, de volt aki… na, nem írom le, hogy reagált… 

Pedig az egyik embernek a másik ember méltóságát, emberségét nincs jo-

ga elvenni! Minden emberben, - bennük is - meg van az elvárás, hogy tisztel-

jék őket. - Tisztelettel szóljanak hozzájuk. Mert minden ember vágyik arra, 

hogy szeressék, tiszteljék, figyeljenek rá és meghallgassák. 

Vágyik a simogató kézre, és elvárja, hogy fontosnak tartsák. Ezek az igé-

nyek nincsenek korhoz kötve. Csak az élő lények igénylik az ilyen fajta gon-

doskodást. Gondoljunk csak a ház körüli állatainkra, macskákra, kutyákra egy 

simogatásra, egy kedves szóra hogyan reagálnak?… Egy megöregedett, egye-

dül maradt idős ember is hálás tud lenni az emberséges magatartásért. 



302 

Az igaz nehezebb az időskorú, kiszolgáltatott emberrel foglalkozni, de ha 

az ember nem akarja „megnevelni” „átformálni” akkor nincs baj velük. Az 

igaz legbelül olyanok, mint egy-egy kisgyerek, - csak már kicsit öregebben, 

sok élettapasztalattal a hátuk mögött. 

 

Rozika tudott velük azonosulni, mert nem önös célját kereste, hanem mindig 

türelmesen meghallgatni, megérteni és a körülményekhez képest segítőkezet 

nyújtani a rászorulónak, mindig valamit adni. 

 

Külföldi útjainak egyikén tapasztalta, hogy az otthonba kerülők ellátásával 

hogyan foglalkoznak. Eszébe jutott Benedek István: Aranyketrec c. könyve, 

melyben az orvos-író arról írt, hogy milyen gyógyító hatása van a feladatok-

kal megbízott betegeknek, gyógyulásuk segítésében. 

A feladatok ki jelölésével célt adtak, annak ellenőrzésével a fontossági ér-

zetet erősítették, a jól megoldott feladatokat végzőket jutalmazták.  

Tehát megadták a sikerélményt, mely arra ösztönözte az ott élőket, „hogy 

bár betegek, vagy megöregedtek, de nem feleslegesek!” 

 

Külföldön is, azok, akik még rendelkeztek olyan egészségi állapottal, hogy 

nem fekvő lakói voltak az intézetnek, - ki mihez értett, olyan feladattal látták 

el, így került sor az alkotni tudó kiscsoport megalakulására, játszó szobára, 

sőt a fiatal önkéntesek rendszeres látogatására, az ott lakó ember „örökbefo-

gadására”, mint az „én Nagyim” az „én Papim”. 

 

Rozika próbálta mindezt alkalmazni, tapasztalatait megosztani a fiatal dolgo-

zókkal. 

Sokszor hallatta OSHO gondolatait: „Az embernek szüksége van arra, 

hogy fontos legyen. Ez az egyik legalapvetőbb emberi igény. Ha valakivel 

nem törődnek, annak az élete hanyatlásnak indul. Ha nem érzi, hogy fontos 

valakinek, akkor az egész élete jelentéktelenné válik. Ezért a szeretet a lehető 

legjobb terápia.” 

 

Tehát Rozika nem orvos lett, mégis gyógyított. Átadta azt a nagy békességet 

és szeretetet, melyet örökségül kapott. Mindig úgy cselekedett, hogy soha 

senkit ne bántson meg, adjon szeretetet, hitet, türelmet, békességet életéből. 

Anyagilag nem gazdagodott, de lelkileg Ő lett az egyik leggazdagabb „világ 

ura”! 

 

Írásomat a mellékelten küldött versemmel fejezem be: 
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Szeresd magad 

 

Szeresd magad, 

Hogy másokat is tudj szeretni, 

Legyél türelmes, 

Hogy máshoz is az tudj lenni. 

Ne rikácsolj, ha idős emberhez beszélsz, 

Gondolj arra, ha te is öreg leszel, 

Hogy fájna néked az ily beszéd. 

Simogasd meg tested, 

Hogy érezd milyen jó a simogatás, 

Ne taposs más lelkébe, 

Mert a tiedbe is betapos majd más. 

Visszakapsz mindent, amit az életedben 

Másoknak adtál, 

Jól vigyázz tehát, 

a palettán, sorra kerülsz te is ám, 

Úgy viselkedj, és tégy ma is és mindenkor, 

Ahogy szeretnéd, hogy veled is az történjen 

Majd egykoron: 

Szeress, melegen, őszintén tettekkel és ne csak szájjal 

Szeress úgy, ahogy szeretnéd, hogy téged is szeressen 

Családod, barátod, embertársad.  

Mzsuzsó 

 

 

 

Laci karácsonyfája 

 

A tél 1957 karácsonya előtt pár héttel már járta tevékeny útjait. Az utcákon, 

az udvarokban és a határban szétfújta jéghideg leheletét, és ezzel megfagyasz-

totta az élni látszó zöld növényzetet. Útjai során nagy fehér szakállát addig 

rázta, míg a földet, a háztetőket és amit elért, fehérbe nem öltöztette. A gye-

rekek persze örültek a frissen esett hónak, mert vége lett az unalmas, esős, 

falevél hullató ősznek. Vidám kacagások közepette dobálták egymást a fris-

sen gyúrt hógolyókkal. Volt, aki hóembert kezdett építeni, vagy ha volt szán-

kó, a közeli dombra mentek szánkózni. 

Laci hóembert kezdett el készíteni. Labda nagyságú golyót gyúrt össze, 

majd letette a földre és addig gurította előre- hátra, jobbra-balra, míg a golyó 

meg nem hízott egy jó fél méter átmérőjűre. Elhelyezte arra a helyre, ahol a 

hóembert gondolta állítani. Ezt a műveletet még kétszer megismételte, az  
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így megszaporodott nagyságú golyókat egymás tetejére rakta és máris állt a 

hóember váza. Keresett az udvarban egy régóta nem használt fazekat, rátette a 

felső golyóra, a pincéből egy sárgarépát hozott, ez lett a hóember orra. A két 

szemnek egy- egy diót dugott és már kész is lett a művével. Arra gondolt, szól 

a 7 éves kishúgának, hogy nézze meg, de a kislány, mintha hallgatózott volna 

éppen a házból kilépve. 

- Jaj bátyus, ezt nekem csináltad?! De szép!  - Nagy örömmel körbe nézte, 

és ahogy a kislányok általában szokták, licsegett-locsogott. Lacinak tet-

szett, hogy kishúgának sikerült örömet okozni. Ketten vannak testvérek, ő 

nagyfiúnak képzeli magát, 4 évvel idősebb húgánál. Az ő szemében ez te-

temes különbség. 

- Bátyus, majdnem elfelejtettem mondani, hogy édesanya küldött azért, 

hogy menjél be hozzá. 

Laci mindig szófogadó gyermek volt, így most is indult megkérdezni édes-

anyjától, hogy miért hívta. 

- Lacikám, készítettem nagymamádnak egy csomagot, ott van a szatyor-

ban, a padkára tettem. Apád megfüstölte a kolbászt, egy kis kóstolót kül-

dök belőle. 

- Jól van. - mondta kicsit kelletlenül Laci. Majd felöltözött, kezébe vette a 

kukoricacsuhéból fonott szatyrot és elindult. 

Anyai nagymamájához kellett mennie, ezért volt kelletlen. Ugyanis nagyapja 

télen mindig ágyban fekvő beteg volt, számára sosem derült ki, mi a baja. A 

nagymamával és a velük lakó nagybátyjával tudott csak egy kicsit beszélget-

ni. Nagybátyja felesége, akit ángyinak kellett szólítani, közömbös volt számá-

ra. Lányát sem kedvelte, mert túl nyafkának, elkényeztetettnek tartotta. Laci, 

ahogy az úton haladt, néha megállt, összegyúrt egy hógolyót, és vagy egy 

kitalált célba, vagy csak úgy a semmibe dobálta el őket. 

Lassan meg is érkezett. Belépett a konyhába, ahol nagyanyja éppen moso-

gatott. Köszönt neki és elmondta édesanyja üzenetét. 

- Hát a papa?- kérdezte csak azért, hogy mondjon valamit. 

- Most ne menj be hozzá, mert biztosan alszik. 

Laci nem is bánta, gondolta, legalább ezt is gyorsan elintézte. 

- Ángyod, meg bátyád kint vannak az udvaron. 

- Jó, akkor kimegyek hozzájuk. 

Az udvar kicsit különbözött az átlagos paraszt udvaroktól, mert itt az istálló, 

meg a kamra is külön volt építve a háztól. A kamrában köszönt az ángyinak, 

aki már mondta is neki, hogy a bátyja a szerszámosban van. 

- Szervusz! Na, hogy-hogy eljöttél?- szólt a nagybátyja. 

- Édesanyám küldött egy kis kóstolót. Maga mit csinál? 
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- Tudod, ma van karácsony szent estéje és össze akarom állítani a kará-

csonyfát. 

- Azt meg hogy kell? Édesapám nem szokott ilyet csinálni. Segíthetek? 

- Segíthetsz, ha van időd. 

Persze, hogy van! Már megkaptuk a karácsonyi szünetet az iskolából. 

Ezzel aztán mindenféle szerszámot nyomott bátyja kezébe, bementek a 

konyhába. Majd visszamentek az udvarba. Bátyja kévébe kötött napraforgó-

szárból kiválasztott egy vaskosabb, 1,5m-es magasságút és a kezébe nyomta. 

- Ezt is vidd be a szerszámokhoz a konyhába. Én elmegyek a ház elé a fe-

nyőfákhoz, majd gyere te is oda. 

Laci bevitte a napraforgószárat és közben azon járt az esze, hogy vajon ho-

gyan lesz ebből karácsonyfa. Amikor a két ház magasságú fenyőfához ért, 

bátyja pár darabot már metszőollóval lemetszett. Egyik hosszabb volt, mint a 

másik. Laci némán nézte a levágott ágakat, és arra gondolt, milyen jó lenne, 

ha neki is lenne az udvaron fenyőfa, lehetne nekik is karácsonyfájuk. 

- Na, elég lesz. - zökkentette ki őt gondolataiból nagybátyja. 

- Ezeket bevisszük a konyhába és elkezdjük a fát készíteni. 

Laci nem is bánta, mert már kicsit elkezdett fázni a lába. 

Bevitték a konyhába a levágott ágakat. Bátyja a kezébe vett egy fafúrót és 

vagy 15 centire a vastagabb végétől 4 lyukat fúrt a napraforgószárba. A leg-

hosszabbra vágott fenyőgallyakból kiválasztott 4 darabot és beleszorította a 

kifúrt lukakba, úgy, ahogy az élő fenyőfán vannak a gallyak. A következő 4 

lyukat megint 15 centivel magasabbra fúrta. Minden sor egy kicsit rövidebbre 

lett szabva, így amikor az utolsó gally is a helyére került, úgy nézett ki mint 

egy szabályosan nőtt fenyőfa. Maradt még pár darab levágott gally, Laci me-

gint arra gondolt, kishúga biztosan örülne, ha neki is lenne karácsonyfája. 

Valahogy összekötné őket, ha nem is lenne ilyen szép, de valamilyen azért 

mégis lenne. 

Mondta is: Bátya! Elvihetném azt a pár gallyat, magának már úgy se kell? 

- Miért ne kellene? Még a napraforgó szárát is be kell borítani hosszában. 

- Akkor a kinti fáról vágjon már le nekünk pár gallyat! 

- Azt nem lehet! Akkor jövőre miből csinálnék én karácsonyfát? 

Hirtelen Laci képzelete elé tárult a háznyi magasságú 2 darab sűrűre nőtt fe-

nyőfa, és arra gondolt, kibírják még azok azt a pár gally levágását, ami neki 

kellene. Gondolataiból, az akkor már ébren lévő nagyapjának kissé reszelős 

hangja zökkentette ki. 

- Mit gondol ez a gyerek, hogy a mi fánkból akar vinni?! 

Laci szíve kalapálni kezdett, torkában gombócnyi csomót érzett, és az arcán 

mintha a kemencéből kicsapódó meleget érezte volna. Szomorúan vette fel a 

magával hozott szatyrot és valami köszönés félét motyogva indult el a házból. 
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- Na, meg se várod, hogy kész legyek? - szólt a nagybátyja. 

- Édesapám azt mondta, hogy siessek. - szólt vissza halkan. 

Sietve, szinte futva indult el hazafelé. Lüktető halántékkal, mintha valaki azt 

súgta volna-el innen, el innen, minél előbb. 

Az úton, kicsit megnyugodva csak az járt az eszében, hogy a kishúga 

mennyire örült a hóembernek, és hogy milyen szép lett volna a karácsony 

este, ha kapott volna pár gallyat. Már majdnem hazaért, amikor eszébe jutott, 

hogy az utcájuk sarkán is van egy nagy fenyőfa. Gondolta, elmegy oda, kér 

pár gallyat, és akkor mégis lesz karácsonyfájuk. De aztán eszébe jutott, hogy 

egy barátságtalan ember lakik annál a háznál, úgysem adna neki. Így hát, 

úgyis sötétedik, odalopózik a kerítéshez és titkokban lenyisszant pár gallyat. 

Ettől a gondolattól kicsit jobb kedvre derült és közben haza is ért. Édes-

anyja kérdéseire gépiesen válaszolt: - igen, otthon voltak, igen örültek a cso-

magnak- szinte minden kérdést megválaszolt, hozzátette az igent, de a kará-

csonyfáról egy szót sem ejtett. Édesanyja folytatta a teendőit. Ő pedig kiment 

a házból és megkereste a metszőollót, és mivel már sötétedett, elindult a há-

rom házzal odébb lévő sarki házhoz, ahol a fenyőfa állt. 

Ahogy haladt a célja felé, a szíve egyre gyorsabban kezdett dobogni az iz-

galomtól. Nem szokott ő ilyen dolgot csinálni, otthon mindig azt hallotta, 

hogy másét nem szabad elvenni. Arra is gondolt, nehogy valaki meglássa, 

mert az nagy szégyen lenne. Odaért a fához, körülnézett, semmi mozgást nem 

látott, nem hallott. Az utcára kilógó egyik alsó gallyat akarta lehúzni, de ész-

revette, hogy nem éri el. Megpróbált felugrani, de úgy sem sikerült. Amikor 

többszöri kísérletezés után is hoppon maradt, mérgében akkorát rúgott az 

előtte lévő hókupacba, hogy még saját magát is beterítette a hóval. Feladta a 

kísérletezést és szomorúan elindult haza. Amíg a házig nem ért, minden kis 

hóbuckába belerúgott, mintha azok lettek volna sikertelenségének okai. 

Benézett a házba, édesanyja a karácsonyi kaláccsal volt elfoglalva, kishú-

ga meg ott locsogott mellette, de mint aki nem találja helyét, már fordult is ki. 

Édesapja az istállóban ült, két tele zsák csöves kukorica mellett és morzsolt. 

A két ló és a tehén úgy befújta, hogy egész kellemes meleg csapta meg az 

arcát, amikor belépett. Máskor ő is le szokott ülni édesapja mellé segíteni, sőt 

még versenyezni is szoktak, hogy melyikük tudja az éppen kezében lévő ku-

koricacsövet gyorsabban lemorzsolni, de most ehhez sem volt kedve. Szó 

nélkül megfordult, mint akinek sürgős dolga akadt és máris az udvaron ter-

mett. Az eléje toppanó Bodri kutyájukat megsimogatta, és mint akibe tűt szúr-

tak, úgy kiáltott fel magában: megvan! Eszébe jutott a szalmahúzó gamó. 

Azzal fog elmenni a fenyőfához. Már ki is gondolta, hogy a kampós végét a 

gallyba akasztja, a másfél méteres nyéllel már biztosan el tud húzni pár ágat. 

Megtapogatta a metszőollót a zsebében és határozottan szinte megkönnyeb-
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bülve indult újra a fához. Ahogy eltervezte, úgy is lett, gyorsan lenyisszantott 

négy gallyat, és mint egy kincset, úgy szorította magához őket. Szárnyalt 

velük haza. A hátsószoba ablakból kiszűrődő fénynél megnézte a frissen szer-

zett kincseit. Most már gyorsan dolgozott. A köcsögfáról leakasztott egy fü-

letlen köcsögöt, és abba helyezte az ágakat, egyforma távolságra egymástól. 

Középre egy erősebb ágat helyezett függőlegesen és két oldalról egy- egy 

beleillő hordódugót nyomott. Boldogan nézte az elkészített művét. Ezután jött 

a díszítés. A sublótfiókból kivett egy papírdobozkát, amiben az elmúlt évek-

ben kapott szaloncukorkáknak a kihajtott papírjai voltak. Pár szem kockacuk-

rot ezekkel csomagolt be és cérnát rákötve a fára akasztgatta. Beszaladt a 

kamrába, onnan hozott diót, a konyhából pedig kést és gyufát. A diókat be-

csomagolta szaloncukorpapírba, beleszúrta a gyufaszálakat, cérnát kötött rá-

juk, és ezeket is felakasztotta az ágakra. A konyhában talált egy félig elégett 

gyertyát is, azt is bevitte. A kamraajtóba ütött szögről leakasztott egy vékony 

drótot, a gyertya köré tekerte és a függőlegesen álló ágacska csúcsára erősítet-

te. Nézte jobbról, nézte balról, és nagyon tetszett neki. Aztán arra gondolt, 

hogy még a köcsögöt is be kellene csomagolni, így betekerte egy selyempa-

pírral. Benézett a hátsó szoba ablakán, ahol édesanyja éppen az ágyakat kezd-

te bontani. Meggyújtotta a gyertyát, és óvatosan elindult a házba. A szobaaj-

tóhoz érve kopogtatott. Kishúga nyitott ajtót. A meglepődöttségtől nagy kerek 

tágra nyitott szemekkel nézett a kislány. 

- Édesanyám, nézze csak, karácsonyfa! 

- Bátyus, honnan hoztad? 

- A Jézuska küldte! - mondta Laci. 

- Jaj, de szép, jaj, de szép, ugrándozta körbe a kicsi. 

- Hagyd, hogy a bátyus letegye az asztalra, ha már a Jézuska ilyen jó volt 

hozzánk! 

Laci letette, ekkor lépett be az édesapja, aki úgy gondolta, mára elég a mun-

kából, meg hát karácsony van… 

- Gyere csak apjuk, mit küldött a gyerekeinknek a Jézuska! 

Az apa meglepődött és nevetve mondta: Látom, egy szép karácsonyfát. 

Kemény ember volt, de most mintha kicsit elhomályosult volna szeme. 

- Gyerekek, ha karácsonyfánk van, elénekeljük a Mennyből az angyalt. 

Mind a négyen énekeltek. Laci talán még hangosabban is, mint kellett volna. 

Mind a négyük szeme jobban csillogott, mint máskor. Lehet, hogy az égő 

gyertya fényétől? 

Pásztor János 
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Az én legfényesebb csillagom 

 

Megérkezett a tavasz! 

Én ennek nagyon örülök, mert végre vége a hideg, zimankós télnek! Lan-

gyos szellő simogatja az arcomat, és a fák, a bokrok is tavaszi ruhát öltenek. 

Ilyenkor csak csodálni tudom ezt a tavaszi remekművet, amikor szebbnél 

szebb és illatosabbnál illatosabb lombkoronák integetnek nekem. Anyám azt 

mondja, hogy ilyenkor újrateremti magát a természet: kizöldell a fű, amely-

ben bogarak milliói bujkálnak, az aranyeső is koratavaszt hirdet, a lila jácint 

húsvétra harangoz, és a piros tulipán locsolkodókat köszönt. Minden olyan 

szép, és reménnyel teli! Szeretem jó mélyen a tüdőmbe szívni a fű zsenge 

illatát, és kedvem lenne beleharapni a korahajnali, friss levegőbe… de még-

sem teszem. Jókedvembe beleszűrődik egy emlék. 

Pár évvel ezelőtt ilyenkor tavasszal gyakrabban látogattuk meg nagyszüle-

imet a tanyán, és segítettünk nekik a ház körüli tavaszi munkában. Kis vete-

ményes kertet varázsoltunk a ház köré, ahova hagymát duggatunk, salátát, 

retket vetettünk, és kíváncsian vártuk a porhanyós földből kibúvó első hírnö-

köket. A határ is benépesült ilyenkor. Traktorok zajától volt hangos a táj, és a 

szépen megművelt anyaföld befogadta a magot, és dédelgette, óvta a szárba 

szökkenésig. 

Nagyapám már ekkor beteges volt, az ágyban feküdt, és csak nagyritkán 

merészkedett ki segítséggel az udvarra. Szétnézett, néha megcsóválta a fejét, 

néha meg sóvárogva tekintett a távolba, és láttam, hogy ő is földet művelők 

között szeretett volna lenni. 

- Hiába! Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak! – mondogatta szomo-

rúan. Én meg csak kerek szemekkel meredtem rája, hogy ugyan deda, mit 

beszélsz, hiszen most nem ősz, hanem tavasz van… De ő legyintett, és 

már csak botjának egyenletes kopogását hallottam a verandán.  

Lassan, de észrevehetően csendesedett el a tanya. Kevesebb lett a jószág, 

árvák lettek az ólak, az istállók. De én ugyanúgy szerettem hozzájuk járni, 

mert ott olyan más volt minden! Este, ha tereltük a baromfikat, könnyen meg 

tudtuk számolni a tyúkokat, és nagyon bánatos volt a mama, ha egyet – kettőt 

elvitt a róka.  

- Nem baj mama! Majd ha kikelnek a kiscsirkék, jobban vigyázunk rájuk! 

– mondtam. 

- Nem, baj, nem az a baj… - mondta nagyanyám, és a kendő alá tűrte ősz 

haját. De azt nem mondta, hogy mi a baj, csak magához vont, és erőtlen 

karjai nem akartak elereszteni. 
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Amikor megkérdeztem, hogy a mamám miért nem örül a kiscsirkéknek, akkor 

anyukám azt mondta, hogy nagyszüleim egy hosszú útra készülődnek, és 

egyetlen reménysugár élteti még őket, az unokáik és gyermekeik. Ezért igye-

kezzünk velük minél többet együtt lenni, és gondoskodni róluk öreg napjaik-

ban! Én elhessegettem magamtól a gondolatot, ami azt jelentette, hogy a 

nagyszüleim meg fognak halni. Én akkor még nem tudtam nélkülük elképzel-

ni a tavaszt, a nyarat sem, és mindazt, ami hozzájuk köt, amiért a nagyszülei-

met szeretem. 

De az emberi lét, mint minden más, véges. 2015. december 24-én meghalt 

a nagyapám. Nem ért váratlanul, mert tudtam, hogy akármennyire is szeret-

ném, de ő sem élhet örökké. Az vigasztal, hogy az a rövid idő, amelyet együtt 

töltöttünk, tartalmas volt, és sok mindent megtanultam az én öreg dedámtól, 

aki már odafentről vigyáz ránk arról a csillagról, amely esténként a legfénye-

sebben ragyog. 

Pék Sára Borbála 

 

 

 

Bátyád vagy az öcséd? 

 

Sokan mondják rám és a testvéreimre, hogy „Jaj, de hasonlítanak!” – és per-

sze, egy minimálisan hasonlítunk is, de ha jobban megismernek, rájönnének, 

több a különbség, mint a hasonlóság. A bátyám, mikor kicsi volt, folyton 

motorozott. Anyukám nyugodtan sétált utána. Ha azt mondta a bátyámnak: 

„Állj meg az út szélén!” – Ő bizony lefékezett, és megvárta anyukámat. Na, 

rám ez már nem volt igaz – ha volt kedvem, megálltam, ha nem volt kedvem, 

akkor nem. Az öcsém pedig a bátyám szöges ellentéte. Ő soha nem állt meg.  

Amikor én kicsi voltam, fogalmam sincs mit történt. Csak pár emlékkép 

villan fel. A bátyám, ahogyan a kiságyam fölé hajol. Anyukám karjaiban. 

Családi vacsora, ahol csomagként adnak körbe. A játszótéri hintázás. Kismo-

torozás. Rengeteg olyan dolog, ami aprónak tűnhet, nekem mégis sokat jelent. 

Amikor kicsi voltam, minden rólam szólt – nekem vettek ajándékot, az én 

kedvemben akartak járni, rólam beszéltek a családi körökben – egészen pon-

tosan 4 évig. És onnantól én ejtve lettem, lejárt lemez, alig érdeklődtek irán-

tam – mert megszületett az öcsém.  

Onnantól kezdve meg minden róla szólt. Neki vettek ajándékot, az ő ked-

vében akartak járni, róla beszéltek a családi körökben. Én meg csak meg-meg 

lettem említve néha, ha éppen úgy adódott. Nem voltam boldog. De a bátyá-

mat nem viselte meg a dolog. Amikor megkérdeztem, hogy-hogy nem zavarja 

ez a felhajtás, mosolyogva legyintett. „Amikor te voltál ilyen pici, nagyon 
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boldog voltam. És mindenhol ott voltam veled, ahol csak tudtam. Azért  

van ez a felhajtás, mert ő még kisgyerek, most érkezett. Ne rontsd el ezt az 

időszakot duzzogással! Inkább legyél hozzá kedves! Mégis csak a te testvéred 

is!” – és igaza volt.  

Egész alsó tagozatban úgy volt a „Testvéri felosztás”, hogy bátyám a 

„nagy”, mi meg öcsémmel a „kicsi” szerepet kaptuk. Emlékszem, sokkal 

inkább kijöttem a kis picivel, mert, ahogy megnőtt, már lehetett vele játszani 

is! Imádtam. Mégis, most megváltoztak a szerepek: Bátyám és én vagyunk a 

„nagyok”, öcsém pedig a „kicsi”. Érdekes.  

Ez persze nem azt jelenti, hogy kisebbként nem szerettem a bátyámat, 

vagy épp nagyobbként az öcsémet, de egyszerűen a szerepek csak azt mutat-

ják, hogy mennyi köztünk a közös téma.  

Egyszer, körülbelül negyedik osztályban, álmodtam valamit. Nagy össze-

visszaság, kísértetek, és rengeteg furcsa dolog tűnt fel. De egy valamiben 

biztos vagyok: álmomban valami rosszat követtem el, és nem engem büntet-

tek meg, hanem az egyik testvérem. Tisztán hallom még ma is, ahogyan a 

hang azt kérdezi tőlem: „a bátyád vagy az öcséd?”. Felriadtam fél négykor, és 

onnantól nem tudtam visszaaludni. Akármikor lecsuktam a szemem, hallot-

tam a hangot, láttam a testvéreimet mellettem, a válaszomra várva.  

Sohasem tudnék közülük választani. Mert mind a kettőjüket ugyanannyira 

szeretem: néha büszke vagyok rájuk, néha kínosan érzem magam helyettük is, 

néha velük együtt örülök, vagy szomorkodom, van, hogy mérges vagyok 

rájuk, de mégis mindig számítani lehet rájuk, úgy, mint egy igazi testvérre.  

Peresztegi Hanna 

 

 

 

Nagymamám karácsonya 

 

Nagymamám (Lörincz Magdolna) gyerekkori karácsonyvárásáról mesélt: a 

karácsonyi nagyheti készülődés megmaradt neki örök emlékül. 

Ahogyan takarított az édesanyja, sütött – főzött, és az illatok betöltötték a 

frissen takarított lakást. Nagyon élénken megmaradt az emlékezetében, ami-

kor a frissen felsúrolt padlóra került a tiszta szőnyeg, ő meg beült az asztal 

alá, és onnan figyelte a félhomályból a tűz pattogását, és a fövő töltött ká-

poszta, valamint a kalács illatát érezte. 

Eljött a várva várt karácsony. Ünnep estéjén összeszorult szívvel várta az 

angyal jövetelét. Nagymama édesanyja mindig bensőségesen megtervezte a 

karácsony estét. Mama várta testvéreivel az angyal csengetését és a gyönyörű 
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karácsonyfát, amelyet házilag készített díszekkel tettek pompássá. Mamám és 

testvérei lesték az ajándékokat, hatalmas örömmel fogadták, ami nem  

volt más, mint neki rongybaba, a fiúknak egy pléh kürt. Boldog karácsonyi 

ünnepek voltak, és első napját a templomban ünnepelték. Ott volt az egész 

falu apraja – nagyja. Később mamáék, a fiatalok a karácsonyi ünnepet 3 na-

pos bállal megünnepelték.  

A karácsonyi ünnepek után szilveszter napját megünnepelte 

Homorodkeményfalva. Ez nagymamámnak azért volt nevezetes, mert a falu 

szokása szerint, az óesztendő éjjelén, isten-tisztelet után, az óesztendőt a 

templom tornyából búcsúztatta egy fiatal fiú, és a sós hídon, amely a templom 

mellett volt, egy másik fiú ott köszöntötte az új esztendőt. A sós hídtól a falu 

népe visszavonult a bálterembe, és hajnalig együtt mulatott, ahonnan hajnal-

ban a fiatal legények elindultak a leányokhoz hajnalozni. Halnalozni a leá-

nyokhoz a fiuk mentek hajnalba zenét adni és ezt a leány kellett fogadja. A 

leánnyal kellet táncolniuk a nagy szobába.  

Ezek a szokások mai napig élnek. 

Péter Robert 

 

 

 

Hogyan is kezdődött az én igazi mesém? 

 

Tizen-egynéhány évvel ezelőtt a fiunk középiskolás volt. Egy nyári szünetben 

úgy döntött, hogy egy hetet a nagyszüleinél tölt azzal a céllal, hogy meghall-

gassa az élettörténetüket és azt esetleg papírra is fektesse. Hogyan másképp, 

nagyon jól érezte magát a mama és apa gondos, szeretetteli társaságában. 

Amikor hazajött azonnal nekem szegezte a kérdést: „Anyuci, te tudod, hogy 

neked lehet egy testvéred Franciaországban?” Én azt mondtam neki: „Az apa, 

csak úgy mellékesen egypárszor megjegyezte, hogy talán van még egy lánya 

a távolban.” „És te nem is akarod tudni, hogy van-e vagy nincs?” - hangzott a 

kérdés. Igazából magam sem tudtam, hogy szeretném-e ezt tudni vagy sem. A 

fiunk persze nem mondott le erről a témáról, és elég gyakran nyaggatott ezzel.  

Abban az időben a Nyitra-megyei Önkormányzati Hivatalnál dolgoztam. 

Munkámból adódóan kapcsolatban voltam tolmácsokkal, fordítókkal. Nem is 

tudom hogyan, egy szép napon tollat ragadtam, megírtam egy levelet Franci-

aországba és lefordíttattam. A levelet annak a kis falunak a községi hivatalába 

címeztem, ahol apukám a háború alatt volt. Ezt a levelet majd 2 hónapig a 

táskában hordtam. A levélben röviden elmondtam édesapám fiatalkori törté-

netét. Az édesapám a II. világháború idején, 17 éves volt. A nyilasok ebben 
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az időben már a 18 évnél fiatalabb legényeket is befogták, elsősorban kisegítő 

munkákra a hadsereg számára. Apukám is megkapta a behívót, de a háború 

végét érezve nem akart berukkolni, így egy pusztán néhány kilométerre a 

falujától elbújt. Úgy esett azonban, hogy egy nap az idősebb testvére ment 

érte, hogy közölje, jöjjön gyorsan haza, mert az édesanyját miatta elfogták. 

Így haza ment és a nyilasok, mint szökevényt kezelték. Néhány napig a kiürí-

tett zsidó iskolában őrizték a fiatal leventéket, majd vagonokra rakták. Prágán 

és Egeren keresztül Friedrichshafenbe vitték őket, ahol a Wehrmachtnak kel-

lett árkokat ásniuk. Ezt a területet francia katonák szabadították fel és mivel 

apukámék leventeként a németeknek ástak árkokat, így hadifogságba kerül-

tek. Lotaringiába vitték őket, amely a háború végével került vissza Franciaor-

szághoz, azonban a lakosai németül beszéltek. Alapvetően két lehetősége 

volt, vagy helyi gazdákhoz szegődik mezőgazdasági munkavégzésre, vagy a 

közeli szénbányában fog dolgozni. Az apukám mindig is szeretett a földdel 

dolgozni, így nem sokat gondolkodott és jelentkezett az előbbire. Gazdája, aki 

a helyi kocsmáros is volt, nagyon jól bánt vele, mert a munkát rendesen elvé-

gezte. Finom tejtermékeket evett minden nap. A faluban megismerkedett egy 

lánnyal és ami természetes a fiataloknál, megtetszettek egymásnak és talál-

kozgattak. A lányt Matildnak hívták. A szerelem olyan erős lett, hogy apukám 

a haza írt leveleiben is meglengette, hogy szeretne házasodni, azonban a 

nagymama hallani sem akart erről és sürgette, hogy amint tud, jöjjön haza. A 

lány szüleinek sem tetszett a kapcsolat egy polákkal (ahogyan apukámat szó-

lították), többször elüldözték édesapámat. Egyszer Matild apja meg is támad-

ta. Mivel édesapám ellenállt, így kihívták a rendőrséget. Mivel hadifogoly 

volt, így egy gyűjtőtáborba vitték, amely félúton volt Párizs felé, Épernayben. 

Itt néhány hónapot töltött, míg sikerült felvennie a kapcsolatot a Csehszlovák 

Nagykövetséggel. Mivel magyar leventeként került Németországba, majd 

Franciaországba, a nagykövetségen nem voltak a legkészségesebbek, de kiál-

lítottak neki egy levelet arról, hogy engedjék el a táborból. Ezután Párizsba 

ment, ahol két hónapon át dolgozott a nagykövetségen, mint kertész, mire 

kiadták neki az úti okmányait, amelyekkel hazajöhetett. Így elindult hazafelé. 

Útközben még megállt a kicsi faluban, ahol volt, hogy megkeresse Matildot. 

Azonban a szülők nem álltak vele szóba. Az utcán találkozott Marie Steiner-

rel, a falu bolondjával, aki folyton a csillagokat bámulta. Marie elmondta 

neki, hogy nem sokkal miután távozott, kiderült, hogy Matild terhes és ezért a 

szülei elkergették otthonról. Matild kényszerűségből elment a német határ 

mellé egy kórházba dolgozni ápolóként, erre ugyanis a háború végén nagy 

szükség volt. Apukám elment hát a határvárosba és megkereste Matildot.  

Meg is találta és kérte őt, hogy jöjjön vele haza, ha már itt nincs lehetőség 

számukra. Matild azonban nem szeretett volna elmenni. Apukám így hazajött. 
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1947. január 6-án ért haza. Otthon ekkor már javában zajlottak a kitelepítések 

és a háború végén nem köszöntött be a béke. Apukám származása révén elke-

rülte a deportálást, azonban a sanyarú körülmények miatt Csehországba ment  

dolgozni. Ekkor még úgy tervezte, hogyha keres egy kis pénzt visszatér  

Franciaországba. 1948. február 25-én a kommunista hatalomátvétel ezt a ter-

vet meghiúsította. 1950-ben, amikor Észak-Csehországban katona volt, úgy 

esett, hogy a fő cenzor, aki a katonaságnál a leveleket kezelte és bontotta fel, 

az egyik barátja volt, így kockázatos utat választva írt egy levelet Franciaor-

szágba, amire jött is válasz két fényképpel. Az egyiken két kisgyermek volt, 

az egyik a lánya, a másikon pedig Matild. Matild időközben megházasodott 

egy bányász felesége lett. Apukám a levelet elégette, mivel a titkosszolgálat 

elkezdett érdeklődni a francia levél iránt, szerencsére a barátja falazott apu-

kámnak, és a két fényképet megtartotta. Nem sokkal a katonaságból való 

hazatérés után megismerkedett édesanyámmal és összeházasodtak. 2 lányuk 

született.  

Egy szép napon a Nyitrai Postahivatal előtt haladtam el, a levéllel a tás-

kámban, amikor sugallatom támadt: menj be és add már végre fel a levelet. 

Megtettem. Ez 2006. szeptember 9-én történt (remélem jól emlékszem). Ezt 

követően hihetetlenül felgyorsultak az események. A következő héten csör-

gött a vezetékes telefon és a vonal másik végén valaki angolul beszélt. Azon-

nal szóltam a gyerekeknek, mivel mindketten jól beszélnek angolul, hogy 

jöjjenek és kérdezzék meg, hogy ki az és mit akar. Péter letéve a telefont nagy 

örömmel közölte, hogy a francia rokonok jelentkeztek és hogy el szeretnének 

jönni megismerkedni apával és velünk. No, most jött a dilemma, hogyan 

mondjuk el ezt a mamának, apának és nővéreméknek. A mi családunk nagyon 

lelkes lett, de nem voltam biztos abban, hogy a többiek is hasonlóan véleked-

nek. Amikor elmentünk az anyukámékhoz és bevallottam, hogy mit követtem 

el, meglepődtek és nem igazán mutatták ki, hogy különösebben örülnének 

ennek. A nővéremék annyit mondtak, hogy ha már így egymásra találtunk, 

akkor találkozzunk is. Így október 7-én már meg is érkeztek 5 francia rokon: 

a nővérem a férjével és a 3 gyerekükkel Patriciával, Carolelal és 

Christophefal. Mind a három gyereknek már saját családja van. A pozsonyi 

repülőtérre mentünk értük és hozzánk vittük őket. Másnap megtörtént a nagy 

találkozás, ami nagyon megható volt. A francia nőverem utólagosan elmond-

ta, hogy úgy élte meg az egészet, mint egy fantasztikus mese főhőse. A nővé-

rem fia elmondta, hogy az édesanyját egész életében nagyon nyomasztotta, 

hogy nem tudta ki az édesapja. Az anyukája Matild csak annyit mondott neki, 

hogy Jánosnak hívják és Közép-Európából van, de nem tudta, hogy Csehszlo-

vákiából, Lengyelországból vagy Magyarországról van-e. A nővérem még 

elmesélte a sztorit, hogy jutott el hozzá az én általam írt levél. Egy napon 
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felhívta őt a polgármester és azt mondta neki, hogy jöjjön be a polgármesteri 

hivatalba, de egyedül. Amikor megérkezett, egy levél feküdt az asztalon, va-

lahogy úgy erezte, hogy ez neki szól. Hát óriási volt a meglepetés. Otthon 

elmondta a férjének és azonnal hívta a gyerekeit. Christophe mondta, hogy 

még ilyen izgatottnak soha nem látta édesanyját. Mindhárom gyerek azt 

mondta: ebből nem lehet kimaradni! Így 7-én érkeztek az első látogatásra. A 

találkozás felejthetetlen élmény volt mindenki számára. Már ennél az első 

találkozásnál egyértelmű volt számomra, hogy az égiek nagyon támogatják ezt 

a kapcsolatfelvételt. Minden úgy ment, mint a karikacsapás. Csodálatos volt! 

A következő találkozásunk előtt Christophe kérte, hogy repülhetnének-e 

Budapestre és hogy beiktathatnánk esetleg egy budapesti városnézést. 

Most váltok egy kicsit, hogy ismét elmondjam, hogy ezen a látogatást is-

mét csodaként élhettük meg. Annak idején egy olyan cégnél dolgoztam, ahol 

interaktív kísérleti eszközöket készítettünk gyerekeknek, amelyeket múzeu-

mokba helyeztünk el. A főnököm úgy döntött, hogy Budapesten is nyit egy 

ilyen múzeumot és ötödmagammal az én feladatom is volt, hogy alkalmas 

helyet keressek ennek a múzeumnak. Az Oktogon környékén tett ki a főnö-

köm mondva, hogy majd értem jön. Nyakamba vettem a várost és nyitott 

szemmel kerestem. Sikerült is találni két alkalmas helyet. A csatangolásom 

során az ebédnél a mellettem lévő asztalnál francia pár ült. Akkor még nem 

nyilvánítottam ennek semmi fontosságot. A délutáni barangolás során elfárad-

tam és leültem egy padra és kis idő múltával egy egész fiatalokból álló francia 

csoport mellém szegődött. Akkor már felfigyeltem. Mivel nem hiszek a vélet-

lenekben, elkezdtem gondolkodni, hogy mit is szeretnének az égiek ezzel 

nekem üzenni. Már vártam a főnökömre, mikor észrevettem egy kis standot, 

ahol a városnéző buszokról tájékoztatást nyújtottak. Kaptam is ott egy kis 

reklám papírt. Na és itt jön aztán az, hogy amikor Christophe megkérdezte, 

hogy repülhetnének e Budapestre és hogy lehetne e beiktatni városnézést, 

rögtön leeset a „tantusz”, hogy miért kellet jövetelük előtt nekem Budapesten 

lenni. Kérdés már csak az volt, hogy ne kelljen két egymást követő nap Bu-

dapestre mérni az utat, hol lehetne szállást szerezni jutányos áron ennyi sok 

embernek. Ez is sikerült, még hozzá fantasztikusan! Budapesten van pár szer-

zetes barátunk. Felhívtam a testvért és kérdeztem tőle, hogy a rendházukban 

nem szállásolnának-e el. Azt mondta, hogy meg kell kérdezze a rendfőnököt 

erről. Következő hétre már minden le volt egyezve. Késő délután megérkez-

tek a rokonok Ferihegyre, ahonnan elmentünk a rendházba, ahol nagyon fi-

nom vacsorát kapott a társaság. A Citadelláról megnéztük az éjszakai Buda-

pestet (gyönyörű látvány volt), elénekeltük ott a magyar, francia és talán a 

szlovák himnuszt is. Másnap a reggeli után elindultunk a városnéző buszra. 
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Késő délután végeztünk és útnak indultunk Szlovákiába. Megint sikerült fe-

lejthetetlen élményt biztosítani a rokonoknak.  

Néhány évvel később Christophe lánya az egyetem befejezése után szere-

tett volna utazgatni egy kicsit, így eljött hozzánk is. Ez elég nagy kihívás volt, 

hová vinni, mit csinálni vele, hogy jól érezze magát. Elvittük a komáromi 

Lovas Színházba Kincsem című előadásra, ami Charlotteot elvarázsolta. Meg-

látogattuk az Esztergomi Bazilikát, ahol röviddel az érkezésünk után egy 

gospel koncert kezdődött, majd pedig meglátogattuk az esztergomi mecsetet, 

amelynek 2 órával később lett volna a tárlat megnyitója. Beszélgetve a hölgy-

gyel, aki a műsorért felelt, hallva azt, hogy szívesen megnéznénk és hallgat-

nánk a programot, de az idő szűke miatt ez sajnálatunkra nem tehetjük meg. 

És a végtelenül kedves hölgy összehívta a csodaszép népviseletbe öltözött 

gyerekeket és csak a mi részünkre még egyszer elpróbálták az előadást. Az 

égiek által megrendelt koncertek csodálatosak voltak. Charlotte nagyon tudta 

értékelni, mert 2 hangszeren is játszik, tehát zeneileg is képzett.  

Tavaly töltötte be édesapám a 90. életévét. A Jó Isten megadta neki, hogy 

testi és szellemi képességei birtokában megélte ezt. A bulira természetesen 

meghívtuk a francia rokonokat is. Édesapám minden hölgyet megtáncoltatott. 

Soha nem láttam őt ilyen boldognak. Nagyon örültünk mindnyájan. A férjem 

egyik unokatestvére harmonikán játszott és szolgáltatta a talpunk alá a muzsi-

kát. Az apu kedvenc nótáit játszotta és mindent énekeltünk.  

Természetesen már mi is voltunk látogatóban Franciaországba. Mindig 

nagyon jól ereztünk magunkat.  

Ez a történet és még sok minden, ami az életünkbe történt megerősített ab-

ban a tudatban, hogy ha az égiek jeleit képesek vagyunk fogadni, felismerni 

és teljesíteni, akkor csodákkal találkozhatunk. Ez fantasztikus felemelő érzés! 

Amelyet az ember állandósítani szeretne az életében.  

És hogy miért írtam meg ezt a történetünket? Úgy éreztem, hogy ezzel tar-

tozom az égieknek, hogy az emberek higgyenek és bízzanak az Isten segítsé-

gében. Mert ha jó úton járnak, akkor biztosak lehetnek az áldásban.  

Erről a pályázati lehetőségről a Csemadok által szereztem tudomást. Úgy 

gondolom, hogy most adatott meg számomra, hogy erről írjak és így közzé 

adjam. 

Köszönet és hála. 

Pogány Olga 
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Csillagok pásztora 

 

1. fejezet 

Baljós idők 

Az életnek különös természete van. Nincs tekintettel az égvilágon semmire. A 

virágok éppen úgy nyílnak a temetőkben a sírhantokon, mint a nagyvárosok 

közparkjaiban, vagy az arborétumokban, vagy a nagyvárosok kövei között. 

Ahol egyszer megveti a lábát, folyamatosan, állandóan demonstrálja a jelen-

létét.  

 

Miközben a világ és Európa készülődött minden idők legvéresebb háborúját 

megvívni, egy aprócska erdészházban egy fiú született. A fiú a keresztségben 

az Ádám nevet kapta. Édesapja után Sárfy Ádámnak lett anyakönyvezve. 

Éppen úgy, ahogyan az első embert hívhatták volna, akit Isten sárból és nap-

sugárból teremtett sok-sok ezer éve. A kisfiút azonban a család Dódinak be-

cézte. Szülei aggódva figyelték a rádió híreit. Azok pedig, egyre baljósabb 

idők eljöveteléről szóltak. A hadseregek már mindkét oldalon felsorakoztak 

azért, hogy a világtörténelem példátlanul szörnyű öldöklésébe kezdjenek.  

Az erdészházban békesség honolt. A szülők, és a nagyszülők, mint valami 

herceget, úgy fogadták a kis jövevényt. Különös szeretettel vették őt körül A 

kisfiú pedig mit sem tudva a készülő viharról, szépen cseperedett. A kezdeti 

idill azonban váratlanul és durván tragédiába fordult.  

A kis Dódinak váratlanul felszökött a láza 39 és 41 fok közé. Hat hét után 

sem akart alábbhagyni. Annak rendje és módja szerint szülei kihívták az or-

vost, aki miután a kisfiút megvizsgálta, csak annyit mondott, hogy: 

- Ennek a gyereknek már nem szabadna élni! 

Ezeket a szavakat hallva apját elhagyta a humorérzéke, amely egyébként vé-

gigkísérte az egész életét. Fogta a puskáját, és közölte az orvossal: 

- Doki! Ha egy perc múlva lő távon belül lesz, keresztüllövöm! 

Az orvos csapot, papot, orvosi táskát otthagyva, futásnak eredt, aztán a közel-

ben rá várakozó hintójára ugorva, a kocsis legnagyobb ámulatára kikapta a 

kezéből az ostort, és ütötte a lovakat, ahogy csak bírta. A kocsis értetlenül 

nézte őt, de néhány pillant múlva az erdészház felől hallatszó lövések, és a 

fejük fölött elsüvítő golyók magyarázatot adtak a doki különös viselkedésére.  

Dódi szülei kihívták a szomszéd falu orvosát, dr. Kaufot, aki egy zsidó 

ember volt. Sajnos egy kissé elkéstek. Dódi napok alatt mindkét szemére 

megvakult. Szülei orvostól orvosig vitték a kisfiút, de hosszas, csalódásoktól 

nem mentes keresgélés után csak nehezen találták meg azt az egy orvost, aki 

tényleg tudott segíteni. Megkezdődött a kisfiú élet-halálharca a fényért,  
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a látásért. Az első műtét jól sikerült. A következő esztendőben került sor a 

második műtétre, de ekkor már javában tombolt a háború, és megkezdődött 

Budapest bombázása. A szülők érthetően lóhalálában futottak egy szem 

gyermekükért. Ezután Európa a féktelen öldöklés tébolyába ájult. Idegen 

csapatok dúlták fel Európát, így Magyarországot is. Német és orosz katonák 

döngtek. Az idegen csizmák és a hadak között egy asszony, egy édesanya 

mentette beteg kisfiát.  

A kicsiny erdészházat kénytelen volt elhagyni. Először férje szüleit kereste 

fel, akik vagy nyolcban kilométerre laktak tőlük. Kisfiát karján cipelve, dur-

va, részeg katonák között. Útját kiégett tankok, lótetemek és hullák szegé-

lyezték. Amikor később, évek, évtizedek múlván szóba került ez az időszak, a 

társaság egybehangzó véleménye szerint a háború igazi hősei az édesanyák 

voltak. Nekik kellett egyedül vállalni mindenért a kockázatot, hiszen a férfiak 

a fronton voltak, több száz, vagy több ezer kilométerre.  

Az anya és a gyermek nem sokáig maradhattak a férje szüleinél, mert az 

egyik sógornő – a férje testvére -, finomnak nem mondható módszerrel na-

ponta megkérdezte: 

- Még meddig akarják zabálni a mi kosztunkat? 

Ezért, aztán amikor a helyzet konszolidálódni látszott, Anna ismét elindult 

kisfiával a háromszáz kilométerre lakó szüleihez. Mondanom sem kell, hogy 

ekkor még rendszeres vasúti közlekedés csak hellyel, közzel volt. Az orosz 

katonák is még itt randalíroztak részegen. Bár nekik inni sem kellett ahhoz, 

hogy állat módjára viselkedjenek.  

Amikor hosszú hányattatás után végre megérkeztek Anna szüleihez, Dódi 

sírva fakadt, mert hosszú évek után először végre látott bablevest, amit a 

nagyanyja főzött. El lehet gondolni, hogy addig miféle koszton tengődhettek! 

 

Telt, múlt az idő. A hónapok éveknek tűntek. Európa egéről pedig csak nem 

akartak eltakarodni a sötét fellegek az orosz katonákkal együtt, akik ugyan-

csak hosszú itt tartózkodásra rendezkedtek be.  

Egy szeptemberi délutánon a kis Dódi unokatestvéreivel kint játszott az 

udvaron, amikor egy szakálas bácsi fölkapta őt, össze-vissza csókolta, és 

könnyezve kiáltotta: 

- Kisfiam! Édes kisfiam! 

Dódi persze üvöltve tiltakozott. 

- Hagyj békén, te csúnya bácsi! Hagyj békén! 

Erre már a házbeliek is kiszaladtak és kitörő örömmel fogadták az érkező 

idegent, Dódi édesapját, aki akkor szabadult a hadifogságból. 

Ezután néhány boldog hét következett. Ezalatt édesapja testben és lélekben 

valamennyire helyrejött.  
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Néhány hét múlva szülei elhatározták, hogy Dódival együtt felkerekednek, 

és megnézik, hogy maradt-e valami abból a kicsi kis erdészházból, ami ko-

rábban biztos, nyugodt otthont nyújtott számukra. Néhány nap utazás követ-

kezett. Vonaton – már ahol lehetett vonatozni-, teherautón és lovas kocsin. A 

vasúti közlekedés helyreállítása a megszálló orosz hadseregnek állt érdeké-

ben, mert csakis így tudták elszállítani hazánkból a gyárak leszerelt gépeit, a 

rekvirált gabonát, a rablott kincsekkel együtt. 

 

Amikor Dódi pár év múlva Dzsingisz Kánról, Szulejmánról és az ő rabló 

hordáiról tanult, a nálunk dúló orosz hordák jutottak eszébe. Nem véletlen. 

Később felnőtt fejjel aztán azt is megértette, hogy az itt dúló orosz katonák 

olyan mély sebet hagytak a magyarok lelkében, hogy az itt élő szomszédos 

népekkel ellentétben sohasem tudták elfogadni az általuk behurcolt kommu-

nizmus eszméjét, és nem váltak engedelmes csatlóssá. Kezdetben ugyan 

akadtak, akik bedőltek a csalfa próféciáknak. Különösen a szegény sorsú fia-

talok között, akik most úgy gondolták, hogy eljött az ő idejük. 1956-tól azon-

ban lehullt az álarc, és az orosz katonákat éppen úgy megszállónak tekintet-

tük, mint Dzsingisz Kán, vagy Szulejmán hadait. Egy keleti nagyhatalom 

despotikus világát hozták el Európába. Churchill  szerint Sztálin két hibát 

követett el. 

Az első, hogy az orosz katonáknak megmutatta Európát. A második pedig 

az, hogy Európának megmutatta az orosz katonákat. A magyar nép azonban 

talpra akart állni. Be akarta gyógyítani a háború okozta sebeket. Annyi vér és 

szenvedés után az emberek éheztek a jóra. Bár semmijük sem volt. Se enniva-

lójuk, se ruhájuk, mégis hozzáláttak a romeltakarításhoz, és az ország újjáépí-

téséhez. Abban bíztak, hogy a nyugat nem engedi Sztálint szabadjára. Akkor 

még senki nem tudott a nyugat árulásáról, a jaltai egyezményről.  

 

Dódi szüleivel elhagyja a békét, biztonságot jelentő nagyszülői házat, és visz-

szatérnek a kicsi erdészlakhoz. Nagy szomorúságukra leírhatatlan kép fogadja 

őket. A kis házikójukból csak az üszkös falak maradtak. A bútorok nagy ré-

szét eltüzelték a felszabadító orosz katonák, mert a házat körülvevő erdő fái 

nem feleltek meg az igényeiknek. A gyermekjátékok maradványai néhány 

tányér és evőeszköz társaságában az udvaron. Amint ez később kiderült a 

legszomorúbb az volt az egészben, hogy az orosz katonák csak elkezdték a 

pusztítást, azt a helyi lakosság fejezte be. Ők voltak azok, akik minden moz-

díthatót széjjelhordtak a romos kis házból. Azok az emberek tették mindezt, 

akikkel Dódi szülei nap, mint nap találkoztak, és akiknek erdész édesapja 

munkát adott az erdőben, sőt, a szegényebbeknek megengedte, hogy évről 

évre száraz gallyakat szedjenek az erdőben, hogy a családjukat meg ne vegye 
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az Isten hidege. Erre szokták mondani, hogy minden jó cselekedet elnyeri 

méltó büntetését! 

Szerencséjükre voltak jó ismerőseik is, akik néhány napra szívesen befo-

gadták őket. Ez alatt az idő alatt Dódi édesapja elintézte, hogy ismét állást 

kapjon az erdészetnél. Ugyanott, ahol korábban dolgozott. Egyelőre egy, a 

háborúban lerobbant nagy kastély egyik nagy szobáját kapták meg, ahol egy 

időre ellakhattak. Amikor a szülők az első éjszakán az üres szoba közepén 

egymásra néztek, kétségbe esve kérdezték elsősorban önmaguktól, hogy: 

- Most akkor hogyan tovább? 

Az első éjszakát egy rossz matracon töltötték. Ezt is úgy kérték kölcsön. Mi-

vel Dódi édesapja ismert személyiség volt a környéken, ezért a kis szobát 

viszonylag gyorsan sikerült szedett, vedett bútorokkal bebútorozniuk. Egy 

esztendő sem telt el, és új lakásba költöztek. Ez ugyancsak a kastélyban volt, 

de ennyi időbe tellett, amíg sikerült a lakást rendbe hozni. Mivel a kastélyban 

sok család zsúfolódott össze, Dódi nagyon élvezte, hogy sok játszópajtása, 

sok kis barátja akadt. Mivel a felnőttek egymással voltak elfoglalva, a kis 

Dódinak szabad élete volt. Esténként barátaival akár tíz óráig is játszhatott az 

udvaron. A kastély kétharmad része, amely ’45-ben orosz katonai kórház volt, 

még romokban hevert. Ezért aztán Dódinak és kis barátainak valóságos kin-

csesbánya volt. Kutakodni a titokzatos csigalépcsőkön fel, lejárkáltak a pince 

és a padlás között. Összeszedtek mindent, amit csak tudtak, hátha fel tudják 

használni valamire. Jó lesz vele játszani.  

Mivel a helyzet Budapesten is lassan konszolidálódott, így Dódit újra 

megoperálták. Korábbi professzora meghalt a háborúban, de adjunktusa is-

merte a kisfiút és szüleit, és vállalta a műtétet. A műtét után váratlan fejle-

ményként fokozódtak a glaukómás rohamok, és a görcsös fájdalmak ereje. 

Ezért aztán az orvosok úgy öntöttek, hogy Dódinak a nyári délutánokat, külö-

nösen akkor, amikor erős a napsugárzás, sötétített szobában kell eltölteni. Ezt 

a kisfiú nagyon nehezen tűrte. Különösen akkor, amikor náluk nyaraltak az 

unokatestvérei, akik szabadon kirohangálhattak az udvarra, de neki a sötét 

szobában kellett maradni. Ezért aztán a gyerekek úgy határoztak, hogy 

Dódival együtt ilyenkor az ablakon keresztül egyszerűen megszöknek, és 

lemennek a Dunára fürödni. Ennek következtében persze sok mókás helyzet 

is adódott. Amikor egyik alkalommal Dódi édesanyja, Anna, észrevette, hogy 

a gyerekek a Duna felé szaladnak, a kisfia után kiáltott: 

- Ha belefulladsz, haza ne gyere! 

Dódi rossz látása ellenére eleven kisgyermek volt. Ezért aztán a kastélyban 

talált kacatok felhasználására kitűnő ötlete támadt. A gyerekek féltve őrzött 

kincseket őriztek a kastély granáriumának galériájában. Többek között  

egy ötven, vagy százliteres vasfazekat, amiben a háború alatt valószínűleg a 
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műszereket sterilizálták, de az is lehet, hogy ételt főztek benn. Aztán volt ott 

még egy rokka, és rengeteg madzag és gyanta. Amikor Dódi egy alkalommal 

kocogtatni kezdte a vasfazekat, nagyon megtetszett neki annak harangszerű, 

öblös hangja. A gyerekek először csak ütögették a vasfazekat. Nagyon tetszett 

nekik a hangja. Később odakerült a rokka is, amire egy végtelenített madza-

got kötöttek, azt jól bekenték gyantával és a vasfazékon hangszerként meg-

próbálták megszólaltatni. Mit mondjak, a kísérlet frenetikusan sikerült. Ami-

kor a rokkát hol gyorsan, hol lassan tekerték, úgy változott a hangmagasság 

is. Mivel egy ódon, romos kastélyban voltak, a gyerekek fejéből hamar kipat-

tant az ötlet, hogy kísértetet fognak játszani. Ehhez előbb elkezdték gyorsan 

pörgetni a rokkát, a vasfazékhoz érő madzag ekkor sikításszerű hangot adott. 

Amikor a rokkát hirtelen megállították, a fazékból olyan mély nyögés hang-

zott fel, amitől a gyerekek is megijedtek. Másnap aztán az idősebb asszonyok 

suttogva panaszkodtak egymásnak: 

- Hallottad, az éjszaka kísértet járt. Biztos az orosz katonák szelleme tért 

vissza! 

A férfiak csak nevettek ezen. A gyerekek viszont elhatározták, hogy heten-

ként legalább egyszer kísértetjárás lesz a kastélyban. Mindig más napon, és 

más órában, nehogy a felnőttek rájöjjenek a turpisságra.  

Hetek, sőt, talán hónapok teltek el, amikor az egyik reggel Dódi éppen 

reggelizett, amikor a szomszédasszony sápítozva panaszkodott édesanyjának: 

- Jaj, te Annus! Az éjszaka megint alig tudtam aludni. A kísértet ott böm-

bölt, ott nyögött. Engem pedig a félelemtől rázott a hideg. 

Dódika elnevette magát. Ennek következtében a kakaó kifreccsent az abrosz-

ra. Anyja jól látta a dolgot, de megvárta, amíg a szomszédasszony kipanasz-

kodja magát, és elment. Ezután a kisfiához lépett, és érdeklődött: 

- Kisfiam, te is hallottad a kísértetet? 

Dódi elnevette magát, ami több volt, mint gyanús.  

- Te valamit tudsz a kísértetről, csak nem akarod elmondani! Halljuk! 

Dódi persze mindent tagadott, de a második pofon után sírva bevallotta, hogy 

nincs semmiféle kísértet, csak ők játszottak a granáriumban kísértetesdit.  

Amikor édesapja hazajött ebédelni, anyja elmondta neki a nagy újságot. 

Apja csak nagyot nevetett ezen: 

- Ugyan már Ani! Csak nem hiszed el, hogy ez a gyerek képes ilyesmire, 

hiszen még kicsi! 

De, az anyja únszolására mégiscsak karon ragadták Dódit, és a kisfiú vezeté-

sével elmentek a tetthelyre. Ott még az álluk is leesett azon, amit láttak. Haza-

felé, csak annyit mondott az apja az anyjának: 

- Ne bántsd őt Ani! Ebből a gyerekből még lesz valaki! Ez az én fiam! 
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Ekkortájt a felnőttek, hogy felejtsék, és gyógyítgassák a háborúban szerzett 

testi s főleg lelki sebeket, óriási mulatságokat szerveztek. Mintha mindenki 

egy kicsit megőrült volna. Minden hétvégén táncmulatságokat, névnapokat, 

zsúrokat és baráti összejöveteleket tartottak. Sehonnan sem hiányozhatott a 

zene és az ivászat, pedig már lesben álltak a készülő diktatúra előhírnökei, és 

feljegyzéseket készítettek azokról, akiknél rendszeresek voltak ezek a murik.  

A reakciós szervezkedését látták minden névnapban, amelyen tíznél töb-

ben jöttek össze. Dódi édesapja pedig élenjárt ezek közül. Kijelentette, hogy ő 

újabb háborúnak nem fog gyűjteni, nem rakosgatja egymásra a filléreket 

azért, hogy a háború mindent elvigyen. Sőt, hogy még cifrább legyen a hely-

zet, és jobban gyanúba keverje magát, évente tartott hadifogoly találkozót 

abból az alkalomból, hogy a fogolytáborból, a nagy Szovjetunióból hazaér-

keztek. Ezt már – amint ezt később megtudták-, a reakció nyílt szervezkedé-

sének tartották. Az utolsó hadifogoly találkozóra 1948-ban került sor. Utána a 

résztvevők fülest kaptak, hogy már célkeresztben vannak az ÁVÓ, a szerve-

ződő kommunista hatalom ökle már figyeli őket. Ettől kezdve abbamaradtak a 

cigányzenész mulatságok. 

 

2. fejezet 

Dódi iskolába megy 

Dódi elkezdte az első osztályt. Az első naptól kezdve utált iskolába járni. 

Korán kellett kelni, esőben, sárban, hóban, naponta iskolába kellett menni. 

Tankönyv még nem volt, de az ülőalkalmatosságot a kis sámlit és a tűzifát, 

magukkal kellett cipelni. Az írás is nehezen ment neki, Az ó betű és a 0 se-

hogy sem akart sikerülni. A kockás füzetbe a 0 inkább hatszögletű, vagy 

nyolcszögletű volt, mint kerek. A vonalas füzetbe az ó betű inkább krumpli-

hoz hasonlított. Dódi minden este eljátszotta a nagyjelenetét, hogy nem akar 

többé iskolába járni.  

Pedig Dódi nagyon is érdeklődött a világ dolgai iránt. Édesapja öreg bará-

taitól összeszedte az akkor fellelhető összes tudományos nagy könyvet. Néze-

gette a képeket, és gyönyörködött az üstökösökben, a bolygókban, a pirami-

sokban, a pálmafákban. Ekkor már fel tudta sorolni a naprendszer kilenc 

bolygójának a nevét. Mivel a látása is kicsikét javult, gyakran tekintett fel a 

csillagos égre, és gyönyörködött a fényes, távoli csillagokban. Az iskolában 

viszont ilyen érdekes dolgokról még nem esett szó. Ott csak az egyszeregy-

gyel, az ó betű írásával, és az olvasással nyaggatták őt. Az egyik reggel aztán 

kategorikusan kijelentette, hogy ő már pedig mától kezdve nem hajlandó is-

kolába járni. Apjának remek ötlete támadt. Kivitte őt a község kondásához, 

aki az őszi sárban a disznókat terelgette, aztán azt mondta a fiának: 
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- Holnaptól kezdve itt fogsz dolgozni! Veszek nagy csizmát, egy nagy ka-

lapot, és egy karikás ostort. Nagyon jó dolgod lesz. A kismalacok bárónak, 

az öreg disznók pedig gróf, gróf, grófnak fognak szólítani. 

Dódi erre keservesen elkezdett bőgni.  

- Én nem akarok kanász lenni! Nem akarok kanász lenni, inkább, inkább 

iskolába járok. 

 

A családi legendárium szerint ekkor apja megkérdezte fiát: 

- Akkor tulajdonképpen mi szeretnél lenni kisfiam? 

- A csillagok pásztora. – felelte Dódi habozás nélkül. 

Dódira ezután nem volt panasz az iskolában. Igyekezett jól tanulni. Óriási 

problémát jelentett számára az olvasás. Az akkori tankönyvek rendkívül kez-

detlegesek voltak. A betűk pedig olyan kicsik voltak, mint az újságok betűi. 

Ezeket Dódi csak nagyítóval látta. Innentől látszott, hogy Dódinak az olvasás 

ezekből a tankönyvekből egyáltalán nem fog menni. Ekkortájt Amerikából is 

kapott szemüveget. Egy olvasót és egy látó szemüveget. Az olvasó szemüveg 

már kinagyította ugyan a betűket, de ezzel viszont csak 1-2 betűt látott egy-

szerre. A folyamatos olvasáshoz pedig legalább szavakat kellett volna látnia. 

Ráadásul Dódinak glaukóma juveníris, azaz fiatalkori glaukómája, zöld há-

lyoga volt. Ez azt jelentette, hogy a szemét nem volt szabad erőltetnie, mert 

hamar megfájdult, és egy- egy glaukómás roham nem ritkán ájulással végző-

dött. Ez a probléma sokáig nem volt nyilvánvaló. Apja úgy gondolta, hogy 

talán megerősödik a gyerek szeme. Édesanyja azt a hibát követte el, hogy 

amikor az iskolai olvasókönyvet pár hónappal megkésve mégiscsak megkap-

ták, hogy kedvet csináljon a fiának, az egész könyv összes olvasmányát han-

gosan felolvasta Dódinak. A fiatal tanító néni pedig egy hét múlva ragyogó 

arccal látogatta meg a családot, és közölte az örömhírt, hogy: 

- Dódi folyékonyan olvas! 

A szülők boldogsága határtalan volt. De a csalásra hamar fény derült. Dódi 

ugyanis az egyik órán olvasás közben megakadt. A tanító néni pedig elkezdte 

elölről felolvastatni az anyagot Dódival. Akkoriban a kis nebulók úgy tanul-

tak olvasni, hogy az újukkal mutatniuk kellett, hogy a szövegben hol tartanak. 

Ezt tette a mi kis Dódink is, csakhogy az ő ujja egészen máshol volt, mint 

amit éppen olvasott. A tanító néni gyanút fogott, és most egy idegen szöveget 

adott Dódinak, amiből a kisfiú egy mukkot nem tudott elolvasni, hiszen a 

betűket nem látta. A tanítónő még aznap meglátogatta a szülőket, és elmondta 

nekik az esetet. Ekkor édesanyja töredelmesen bevallotta, hogy ő olvasta fel a 

kisfiúnak az egész tankönyvet, hogy kedvet kapjon az olvasásra.  
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Most fehér, feketén kiderült, hogy Dódi bizony nem látja a betűket. Ekkor-

tájt Dódi szüleinek még fogalmuk sem volt arról, hogy létezik a Vakok Inté-

zete. 

 

3. fejezet 

Fényes szelek 

Viharos idők következtek. Dúlt az osztályharc, és a burzsoázia felszámolása. 

Dódi apjának és a hozzá hasonló korú szakembereknek elkezdték felhánytor-

gatni, hogy mivel ők a Horthy- rendszerben végeztek, megbízhatatlanok.  

Ebben az időkben történt az, hogy a gyárakat, a bankokat, és az egész ma-

gánszektort államosították, és a régi kipróbált vezetők helyére új káderek 

kerültek. A kádereket előzetesen egy hat-nyolc hetes tanfolyamon képezték 

ki, hogy képesek legyenek ellátni a vezérigazgatói és egyéb vezetői teendői-

ket. Ez volt az ún. fényes szelek kora. A rádióban, és az utcai hangszórókban 

munkára serkentő mozgalmi dalok szóltak. Ezek közül a leggyakrabban azt 

lehetett hallani, hogy  

„Hej, a mi lobogónkat fényes szellők fújják, 

Hej, az van arra írva, éljen a szabadság!”  

Ezek voltak azok az idők, amikor a szavak tartalma, értelme megváltozott. 

 

Erre a legjobb példa a koreai háború, amely ekkortájt tört ki. Természetesen a 

pesti ember ebből is viccet csinált. Ebben az időben rengeteg vicc terjengett 

az országban. A viccek tulajdonképpen az elhallgattatott kisemberek vélemé-

nye volt a rendszerről. 

- Tulajdonképpen hogyan is tört ki a koreai háború? – kérdezte Khon. 

- Nem tudom – felelte Schwarcz. 

- Hát úgy – válaszolja Khon -, hogy az imperialisták tűzet nyitottak az or-

szágukat elfoglaló békésen lövöldöző szovjet katonákra. 

 

Az emberek felemelt kézzel „Szabadság elvtárs!” köszöntéssel üdvözölték 

egymást, miközben féltek egymástól és mindenkitől egyre jobban. Ez a kö-

szöntés egyébként is a „Hej Hitler!” köszöntéshez volt leginkább hasonló.  

Egy szép napon aztán fekete autók érkeztek a kastély udvarába, oda, ahol 

már annyira helyreállították belül az épületeket, hogy már az erdészet is he-

lyet kapott benne. Az autóból kirajzó elvtársak széles mosollyal közölték az 

erdészet dolgozóival, hogy nagy öröm érte őket, végre, kaptak egy megbízha-

tó, új igazgatót. Ismét fényes győzelmet arattak az imperialisták fölött, akik a 

fogukat csikorgatva dühödten szövögetik aljas tervüket a mi rendszerünk 

ellen.  
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Néhány nap múlva aztán az új igazgató elvtárs be is mutatkozott egy sebtében 

összehozott röpgyűlésen az erdészet valamennyi dolgozója előtt. Volt neki 

mondanivalója is. 

- Szóval, az erdőművelést többé nem a horthysta-módszerekkel kell  

tovább folytatni, hanem példát kell venni a szovjet tudományról, amely 

élen jár. Micsurin elvtárs, és Liszenkó elvtárs a nagy tanítók kidolgozták 

úttörő tanaikat. Rövid időn belül az északi sarkon is pálmák nőnek. Új faj-

ta fákkal népesítik be a gyümölcsösöket. Olyanokkal, amelyeknek minden 

ága más fajta gyümölcsöt terem. Az erdőkben pedig a kivágott fák újra 

nőnek, és így nem kell többé bíbelődni erdősítéssel, újratelepítéssel, ami 

nagyon költséges.  

Brosúrákat adott át az elképedt, öreg erdészeknek, hogy ezt tanulmányozzák, 

ebből tanuljanak, és felejtsék el mindazt, amit az átkos, horthysta ideológiától 

megfertőzött tanárok a fejükbe vertek. Dódi édesapja mindezeket hallva elne-

vette magát. Az új igazgató elvtárs ki is szúrta őt rendesen. 

- Szóval az elvtárs nem hisz a szovjet tudományban? 

Ez megpecsételte a sorsát, de még így is jól járt, mert három napon belül 

megérkezett az áthelyezés, ami állítólag az ő saját kérésére történt. Áthelyez-

ték őt kétszáz kilométerre, délebbre egy másik erdészeti központba, de ezzel 

még ő járt jól. Egy közvetlen nyugdíj előtt álló idősebb munkatársát azonnali 

hatállyal kirúgtak, mert egy besúgó előtt óvatlanul azt találta mondani, hogy 

megeszi a kalapját, ha ez a módszer beválik. 

 

Mielőtt Dódiék elköltöztek volna, Dódi apukája egy szerény búcsúestet tar-

tott, ahol egy szál hegedűvel megjelent a híres cigányprímás is, akinek első 

dolga volt, hogy Dódit felállítsa az asztalra, és énekeltette őt. A kisfiúnak 

olyan szép hangja volt, hogy a vendégek valamennyien megkönnyezték. Mit 

volt mit tenni, egy hét múlva Dódiék Budapest környékéről elköltöztek dél-

Dunántúlra egy kisvárosba. Ezzel elkezdődött a család hányattatása. 1949 és 

’56 között kilencszer kellett költözniük. Olyan eset is előfordult, hogy Dódi 

szeptemberben beköszönt az iskolába: 

- Kezét csókolom! Én vagyok az új fiú! 

Decemberben pedig úgy, hogy: 

- Csókolom! Én voltam az új fiú! 

Az is előfordult, hogy Dódi édesapjával este közölték, hogy holnaptól nem 

kell bemenjen a munkahelyére, mert ki van rúgva. Ilyenkor édesanyja szülő-

falujába költöztek, hogy ott húzzák meg magukat. Három hónap múlva meg 

autóval személyesen jöttek érte, hogy azonnal jöjjön, természetesen magasabb 

fizetését, mert nagy baj van a tervteljesítés körül, és ha a tervet nem teljesítik, 

akkor az egész társaság új igazgatóstól együtt repül! 
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Édesanyja szülőfaluja határsávban volt, közel a jugoszláv határhoz. A kö-

zeli kaszárnyából a katonaságot arra utasították, hogy vasárnap délelőtt, a 

nagymise ideje alatt a környék falvainak templomai előtt hadgyakorlatokat 

tartsanak. A dobtáras orosz géppisztolyok csak úgy szórták a vaktöltényeket. 

Néha egy-egy füstgránát, hanggránát is színesítette a koncert palettáját. A 

lényeg az volt, hogy a pap prédikációjából egy szót se értsenek a hívek. Záró-

akkordként még elénekelték: 

„Ha ránk törne a fasiszta banda 

Tankjainktól egy se menekül!” 

 

Dódi mégis Gemencben érezte magát a legjobban, mert akkor készült a 

Gyöngyvirágtól lombhullásig – című természetfilm, amit Homoki Nagy István 

rendezett. Akkoriban Dódi többet volt a forgatásokon, mint az iskolában. Dódi 

itt szembesült először a valósággal, azzal, hogy milyen világ is veszi őt körül. 

Kora hajnalban erős zörgetésre ébredtek föl. El nem tudták képzelni, hogy 

mi történt. Két halász állt a kertkapujuk előtt és közölték Dódi édesapjával, 

hogy egy hullát találtak az ő csónakjuk alá kötözve, lőtt sebbel a fején. Azt is 

elmondták, hogy már egy hete valaki elvitte az egyik csónakjukat és arra most 

találtak rá egy félre eső öbölben, pontosan a Duna holt ágának egyik öblében, 

és amikor megpróbálták a csónakot hazavinni, az nagyon nehezen mozdult. 

Aztán észrevették, hogy erős zsineggel valami a csónak alá van kötözve. Fel-

borítva a csónakot, megtalálták a hullát, aki nem volt más, mint a rezervátum 

egyik vadásza, akit egy hete már hiába kerestek.  

Dódi apja azonnal jelentette az esetet a rendőrségnek, ahol közölték vele, 

hogy ez nem az ő területük, jelentsék az esetet az AHV-nak, azaz az Állam-

védelmi Hatóságnak, akik fél órán belül a helyszínen voltak nagy szovjet 

gyártmányú gömbölyű orrú Zisz gyártmányú kocsijaikon. Tízpercnyi tanako-

dás után közölték Dódi édesapjával, és a többi erdésszel, hogy öngyilkosság 

történt. Az egyik fiatal erdész megkérdezte: 

- Hogy lehet ez öngyilkosság? 

- Úgy, hogy fejbe lőtte magát – válaszolta ellentmondást nem tűrő hangon 

az egyik ÁVH-s keretlegény. 

Ez a válasz a fiatal erdészt nem győzte meg.  

- Most arra válaszoljon – kérdezte újra -, hogy előbb fejbe lőtte magát, és 

utána kötözte magát a csónak alá, vagy fordítva? 

- Úgy látszik, nem beszéltem elég világosan! – fortyant fel az ÁVH-s – 

Ismétlem. Öngyilkosság történt! Megértette? 

- Igen. - válaszolta a fiatal erdész. 

- Akkor ismételje, meg amit mondtam! 

- Öngyilkosság történt. – válaszolt remegő hangon a fiatal erdész. 
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- Na, csakhogy megértett! – szólt az ÁVH-s keretlegény – A halottat pedig 

el lehet temetni. 

Csak évek múlva mertek beszélni az esetről. Akkor arra a megállapításra ju-

tottak, hogy mai szóhasználattal szólva: 

- Szegény vadász fiú bizonyára rosszkor volt rossz helyen, és olyasmit hal-

lott, amit nem kellett volna. 

 

Amikor Dódi sok év múlva, felnőve olvasta Thomas Mann: Rettegés a har-

madik birodalomban – című írását, ráismert a saját gyermekkorára. 

 

Az, ami Gemencben Dódival történt, nagyon hasonlított ahhoz, amit Fekete 

István Tüskevár című regényében leírt. Édesapjával gyakran sétálgattak a 

töltésen. Egyik oldalon a kora hajnaltól késő estig madárdaltól hangos erdő, 

ahol ősszel az erdő orgonái a bőgő gímszarvasok vették át a szerepet. A másik 

oldalon a lemenő nap tűzijátéka gyönyörködtette Dódi fantáziáját. Gyakran 

ültek ki a töltés oldalára és lábukat lógatva nézték az erdőt. Az innen öt kilo-

méterre folyó nagy Duna csak ritkán, nagy árvizekkor látogatott el idáig, de 

akkor lapos fenekű dereglyékbe ültek az erdészek és vadászok, és mentették a 

kis vadmalacokat, őzgidákat, és szarvas borjúkat a vízből, és olykor-olykor a 

fészkükből kieső rétisas és sólyom fiókákat is. Dódi ilyenkor ölébe kapott egy 

megriadt kis állatkát és simogatásával igyekezett megnyugtatni. 

Nagyjából erre az időre esett, hogy Dódi édesapja levelet írt a szüleinek. 

Arra kérte őket, hogy tegyék lehetővé azt, hogy Dódi ott, a kisvárosban járjon 

iskolába, mert ott volt zeneoktatás, és a szülei szerették volna, hogy fiúk ta-

nuljon meg valamilyen hangszeren játszani. Ekkorra már nyilvánvalóvá vált 

Dódi zenei tehetsége. Ezért arra gondoltak a szülők, hogy a látássérült fiúk 

lehet, hogy éppen a zenével fogja majd a kenyerét keresni. A levélre a testvé-

re, azaz Dódi keresztanyja válaszolt. Ráadásul ő volt az, aki annak idején 

olyan „szeretettel” tartóztatta őket, hogy „meddig zabáljátok még a mi kosz-

tunkat?” Válasza egyszerű volt, és önmagáért beszélt. 

„Maradjatok ti csak ott, ahol vagytok, az erdőben. Az én fiaim kitűnő ta-

nulók, szép karrier vár rájuk. A te fiad csak rontaná itt a renoméjukat.” 

Dódi apja ezen úgy felhúzta magát, hogy 1960-ig meg sem látogatta a szü-

leit. Ahányszor disznót öltek, azért egy-egy tíz kilós csomagot küldött a szü-

lőknek telepakolva finomságokkal, amit a nagyapa szépen meg is köszönt, és 

közölte, hogy Dódi keresztszüleinek is igen nagyon ízlett a sok finomság.  
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4. fejezet 

Dódi tanulmányi sikerei 

Dódi 1956-tól felnőtt, és gimnazista lett. Ettől kezdve már Ádámnak hívták. 

De, ahogy lenni szokott, mostantól sem maradtak el a rokoni fanyalgások. 

Ez az egész gimnáziumosdi csak elpocsékolt idő és kidobott pénz. Ilyen 

sok pénzetek van? Biztos Anninak a hóbortja. Miért nem adtok valami rendes 

mesterséget Dódi kezébe? Anni meg jól tenné, ha a fellegekből leszállna a 

földre.  

 

Anni Dódi édesanyja volt, és a „kedves” nagynénivel, a keresztmamával ret-

tenetesen utálták egymást. 

 

Ádám a gimnáziumban hamarosan kitűnt jó felfogó képességével, énektudá-

sával, így a diákság körében kedvelték őt, sőt, ahol csak lehetett segítettek 

neki a tanulásban. Végül István nevű osztálytársa önzetlenül készítette fel őt 

az órákra és az érettségire is. 

A harmadik évfolyamon aztán sor került az első randevúra is. 

Ennek a randinak az emléke örökre beleívódott, sőt, mondhatnánk, hogy 

bele égett Ádám emlékezetébe. Eddig félszegsége miatt nem túl nagy sikert 

aratott a lányok körében. Most végre itt volt a lehetőség, a randi.  

Ádám már hetek óta készült rá, és amikor eljött a találkozó ideje, boldogan 

sétált végig a kisváros főutcáján a lányka oldalán.  

Beültek a cukrászdába, ahol a kislány a málnaszörp mellé krémest rendelt. 

Kihozták nekik a krémest és a villát. Mindketten nekiláttak a sütemény elfo-

gyasztásához. De, jaj, óriási tragédia történt. Ádám a villával megpróbált egy 

darabot a krémesből levágni. Ahelyett, hogy a krémes tetejét előzetesen levet-

te volna, úgy gondolta, ha erősen megnyomja a villával a krémes tetejét, ak-

kor sikerül elvágnia a süteményt. Sajnos ebben a pillanatban egy világra szóló 

tragédia történt. A krémes közepén a krém önálló életre kelt, és kirepült a 

tányérból. Hova máshová, mint a kislány ölébe. A kislány gyorsan felugrott, 

hogy a mosdóba szaladjon és a ruhájáról a foltot eltávolítsa, aztán égő arccal 

közölte Ádámmal: 

- Haza kell mennem!  

Így ért véget Ádám első randevúja. Rettenetesen szégyellte magát. Fizetett és 

otthagyta a két krémest, a málnaszörpöt anélkül, hogy belekóstolt volna.  

Persze a kisvárosban ennek hamar híre ment.  

Másnap az iskolában, aztán ha bárki elkezdte Ádámot szekálni a balul si-

került randevúval kapcsolatban, a legnagyobb meglepetésére az osztálytársai 

megvédték őt. Így aztán gyorsan feledésbe ment a dolog. A következő esz-
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tendőben mindenki kíváncsian várta, hogy vajon hogy fog sikerülni Ádám 

érettségije? 

Ebben az időben Magyarországon még nagyon kevés látássérült gyerek 

tanult középiskolában. Ádám tehát, mint az első fecskék egyike, egy kísérlet 

résztvevője volt. Amikor az eredményt kihirdették, Ádám édesapja, József 

szeme könnybe lábadt, mert a fia jelesre érettségizett.  

 

Egy pillanatra még álljunk meg a gimnáziumi éveknél. Amikor Ádám elsős 

gimnazista lett, akkor tört ki az 1956-os forradalom. Ádám a diáktársaival 

együtt részt vett minden felvonuláson. Sőt, amikor iskolai szünetet rendeltek 

el, akkor lakóhelyén, édesanyja szülőfalujában is részt vett egy nagy tünteté-

sen. Szinte még gyerekfejjel ő is elhitte, hogy vége annak a szörnyű diktatú-

rának, amit kommunizmusnak neveztek. Hiszen ő is falun élt, mint az osztály-

társai, és látta a falusi parasztság mérhetetlen nyomorát. Naponta jártak rekvi-

rálni, azaz padlást söpörni, új, meg újabb kitalált adókat beszedni. Hol április 

4-e, hol augusztus 20-a, hol Rákosi elvtárs, hol Sztálin elvtárs születésnapja 

volt az ürügy az adó beszedésére. A forradalmat persze leverték. Ehhez nagy-

ban hozzájárult a nyugat cinizmusa, és beleegyezése, amit persze évtizedeken 

keresztül letagadtak. Ma már tudjuk, hogy az ENSZ közgyűlés elé vitt ma-

gyar kérdés csak szépségflastrom volt. Ahogy ma mondanánk, ez volt a nyu-

gat szájkaratéja, semmi egyéb.  

Jöttek a pufajkások, akik ártatlan emberek ezreit nyomorították meg. Ezzel 

harmincöt évre újra visszatért Magyarországra a sötétség. 

 

Ádám jeles érettségije után apja némi elégtétellel és nem kis kárörömmel 

elhatározta, hogy fiával együtt meglátogatja a fanyalgó rokonságot. Első útja 

a szüleihez vezetett, ahol a „kedves” nagynéni, a keresztmama, rögtön azt 

kérdezte: 

- Hogy sikerülhetett neked jelesre érettségizni? 

 

Négy év múlva ugyanez a jóindulatú nagynénje azt kérdezte tőle: 

- Hogy kaphattál te magadnak diplomás feleséget, amikor ez az egyik fi-

amnak sem sikerült? 

 

Egy év kihagyás után Ádám a pécsi Jogi Egyetemre nyert felvételt. Akkor 

még nem gondolta, hogy hiába tesz bármit, hiába tanul, hiába végzi el az 

egyetemet, rajta marad a skarlátbetű, hogy nyomorék. Pontosabban vaksi.  

Az első évfolyam közepe körül ismerkedett meg egy lánnyal, aki a Tanár-

képző Főiskolára járt, és később a felesége lett. Ádámnak már volt egy barát-

nője és volt már egy egyéjszakás kalandja is, de az első randevú, az a bizo-
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nyos cukrászdai, még mindig kísértetként nehezedett a lelkére. A nőkkel 

szemben minden önbizalomnak híján volt. Biztos volt benne, hogy a rossz 

látása miatt soha egyetlen nő sem fogja őt szeretni. Akinek pedig nincs egy 

szemernyi önbizalma sem, annak sikere sincs. 

 

5. fejezet 

Irén 

Ádám Irénnel a Tanárképző Főiskola gólyabálján ismerkedett meg. Ádám 

egyik gimnáziumi osztálytársnője mutatta be egymásnak őket. Hajnalig tán-

coltak. Ádámnak úgy tetszett, hogy nagyon jól összebarátkoztak. Amikor 

véget ért a gólyabál, hazakísérte Irént a kollégium kapujáig. De már a kezdet 

sem volt zökkenőmentes. Ha Ádám ügyelt volna a baljós jelekre, ez elgon-

dolkodtathatta volna őt. 

Ádám legnagyobb bánatára Irén sem másnap, sem harmadnap nem akart 

vele találkozni, sőt a továbbiakban is vonakodott az újabb találkozásoktól. 

Később a hölgy meggondolta magát, és egyre gyakrabban találkoztak, és egy-

re kedvesebb lett Ádámhoz. Ádámnak mégis úgy tetszett, hogy Irén egy 

cseppet sem képes feloldódni, nevetni. Azt tapasztalta, hogy Irén tele van 

tüskékkel, gátlásokkal, és valamit mintha állandóan titkolna előtte. Ezt a titkot 

Ádám a negyven éves kapcsolatuk alatt sem tudta feltörni. Soha egyetlen 

álmát nem mesélte el, folyton valamitől rettegett, pedig Ádám igyekezett 

viccekkel, humorral feloldani a lány zárkózott, olykor komor lelkivilágát, de 

erre – mint később kiderült – negyven év is kevés volt. Két esztendeig jártak 

együtt, aztán összeházasodtak. A lakodalomban aztán a szülők, annak rendje 

és módja szerint jól összevesztek. Ez sokat rontott a kettejük további kapcso-

latán is. Irén az esküvői vacsorán sötéten nézett maga elé, aztán édesanyjának 

kijelentette, hogy ő bizony nem lesz Ádám titkárnője, mert őneki is lesz dip-

lomája, és tanítani akar. Ádámot Irén családja valójában soha nem fogadta be. 

Ezt bizonyította az is, hogy őt sohasem szólították a keresztnevén Ádámnak, 

hanem állandóan Sárfynak hívták. Az esküvőt követően a közös nászút he-

lyett Irén három hétre egy vidéki iskolába ment téli kötelező gyakorlatra. Ez 

alatt az idő alatt Irén egyetlen sort sem írt Ádámnak. Így kezdődött közös 

életük. Ádám – hála a kisebbségi érzésének – ebbe is beleegyezett. Ádám 

szerette Irént, és ragaszkodott hozzá, és makacsul nem akarta tudomásul ven-

ni a baljós előjeleket. Attól félt, ha Irént elveszíti, egyedül marad. Irén kiszá-

míthatatlan természete azonban gyakran a szakítás szélére sodorta kettejük 

kapcsolatát.  

Egy alkalommal – a házasságkötésüket követő nyáron - Irén nagynénje 

meghívta a fiatalokat magukhoz Ausztriába. A legnagyobb meglepetésükre 
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mindketten megkapták az útlevelet. Három hetet töltöttek kint. Bejárták 

Ausztria északi és keleti részét. Kirándultak az Alpokba és gyönyörködtek az 

osztrák városokba Linztől Grazig. A következő nyárra meghívást kaptak az 

akkori NSZK-ból, azaz nyugat Németországból Ádám édesapja egyik ottani 

vadász ismerősétől. Legnagyobb megletetésükre ezt az utazást is engedélyez-

ték számukra. Itt ismét eltöltöttek két hetet. Ez alatt az idő alatt Kölntől egé-

szen a holland határig bejárták a Rajna vidékét. Amikor hazaértek, Irén teher-

be esett.  

A következő év tavaszán megszületett a kislányuk, nyitott gerinccel. Ki 

sem adták őt a kórházból. A kis Erika összesen élt három hónapot. Persze Irén 

elhallgatta azt az apróságot, hogy az ő nagynénjének is született már nyitott 

gerincű gyermeke. Ő is, és a családja is ezt megpróbálta Ádám számlájára 

írni. Gondolták, ha valaki nem lát, akkor biztos egészséges gyermeket sem 

tud csinálni. Ádám csak bő egy évtized múltán tudta meg az igazságot. Az 

bántotta őt leginkább, hogy az édesapjának úgy kellett meghalni, hogy azt 

higgye, neki, Ádámnak nem lehet egészséges gyermeke. 

 

Hogy megértse az olvasó, hogy miről is van szó, egy rokkant ember tulajdon-

képpen viseli a skarlátbetűt, a negatív társadalmi előítéletek összességét. Van 

tehát elég bajuk ezeknek az embereknek. Egyáltalán nem biztos, hogy ha egy 

családban egy sérült kisbaba születik, annak pontosan az a fél az oka, aki 

rokkant. Persze ez a legkönnyebb! 

 

Ez úgy tűnik, még kevés volt a sorsnak. Ádám időközben elveszítette az 

édesanyját, akihez nagyon mély, erős szálak kötötték. Ádám teljesen össze-

omlott. El is költöztek Dél -Magyarországról a közép - magyarországi légió-

ba. Ádám ott művelődési ház igazgatói állást kapott. Ez volt Ádám első mun-

kahelye. A kisváros tanácselnöke azonban egy ’56 után a város élére állított 

leszerelt ÁVH-s tiszt volt, akinek az értelmiség vörös posztó volt, és eleve 

gyanús. Ádám pedig addigra egy széles látókörű, nyugatot többször megjárt 

fiatalember volt. Meg is bűnhődött érte! Ádámot a tanácselnök minden indok 

nélkül kirúgta. Amikor ez megtörtént, váratlan meghívást kaptak Nyugat-

Berlinből. A korábbi nyugat-németországi kirándulásukon megismertek egy 

indiai kohómérnök hallgatót, akivel leveleztek, ami abban az időben nagy 

divat volt.  

Ismét benyújtották tehát az útlevélkérelmüket, és már meg sem lepődtek 

azon, hogy engedélyezték az utazásukat.  

Ádám később úgy gondolta, hogy ez nem valamiféle kegy volt az állam 

részéről, hanem pontosan arról szólt a történet, hogy talán sikerül végre meg-

szabadulni az államnak egy vak embertől, akivel úgysem tudnak mit kezdeni. 
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Ez egyáltalán nem volt szokványos dolog, sőt a vasfüggönyön nagyon szűk 

kapuk nyíltak, és csak nagyon keveseknek nyíltak meg. Ezért a vasfüggöny 

nem csak a határokon álló szögesdrótokból és aknazárból álló objektumként 

létezett, hanem beleívódott az emberek tudatába is. Ráadásul, amíg a nyugati 

országokban a határok nyitottak voltak, nálunk, a szocialistának mondott 

lágerben, az egyes országokban is ott állt ez a borzalom, a vasfüggöny. Az az 

egyes szocialista országok polgárait is elválasztotta egymástól. Így szigetelték 

el egymástól az egyes népeket. Tehát valamennyi ország egy-egy szögesdrót-

tal körülzárt koncentrációs tábor volt. Az ember nem is érti, hogy az elvtársak 

hogy képzelték a szocialista eszmék terjesztését, amikor a nyugati világ tele-

víziói naponta mutatták a szögesdrótokat, az aknazárakat, és a mögéjük zárt 

világot, vagyis a mézes-mázas szavak mögötti nagyon is brutális valóságot. 

Egyáltalán mi volt a jövőképük? Vajon tényleg elhitték, hogy hülyét csinál-

hatnak a világból? Ilyen eszközökkel hogyan akarták megnyerni a világ bi-

zalmát? Szavazz ránk, és mi majd téged is ugyanilyen lágerekbe zárunk? Ezt 

a stratégiát nehéz megérteni. 

 

Ádámot egy hét után meghívták egy bárba énekelni. Irén egy hotelben, mint 

londiner kapott munkát. Irén egy hónap múlva bejelentette Ádámnak, hogy 

ingyen görlje volt az indiai fiatalembernek. Ádámmal háromszor is megpör-

dült a föld tíz másodperc alatt. Mindenre számított, csak erre nem. Most mit 

csináljon? Fogja magát, és menjen haza? Se állása, se lakása. Apja újra nő-

sült. Szinte hallotta a „kedves” keresztanyjának kárörvendő szavait: 

- Tudtam én, hogy ez lesz! Túl magasra másztál, és igen nagyot estél! 

 

6. fejezet 

Még az út is sír alattam 

1969-ben meghal Ádám édesapja. Ádám megörökli édesapja házrészét egy 

közép magyarországi kisvárosban. Irén a szomszéd faluban kapott tanári ál-

lást. Ádám először egy pest környéki hadiüzemben telefonközpontosként 

dolgozott, csupa kiszuperált ÁVH-s tisztek között. Kádár ekkorra a konszoli-

dációra való tekintettel, és hogy a rendszerét szalonképessé tegye, a leghír-

hedtebb ÁVH-s tiszteket, és verőlegényeket, kiszuperálta a szervezetből, és 

Pest környékén hadiüzemekben rejtette el, hogyha majd szüksége lesz rájuk, 

kéznél legyenek. (Olvasd: Moldova György: Elbocsájtott légió című művét!) 

 

Ádámnak és az odakerülő fiataloknak péntek délutánonként végig kellett 

hallgatni, hogy annak idején 1956-ban hogyan is bántak el a hőbörgőkkel, és 
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mit csináltak a nőkkel. Ezt az elbeszélők példabeszédnek szánták miheztartás 

végett. Ádámról lerítt, hogy nem az elvtársak közé való. Annak ellenére, hogy 

ő abszolút nem hangoztatta ellenvéleményét, sőt egyáltalán nem politizált, 

egy alkalmat kivéve. A hadiüzem hónapok óta lázasan készült egy légógya-

korlat megtartására. Ezen a gyakorlaton mindenkinek kötelező volt részt ven-

ni. Voltak előre kijelölt sebesültek, akiket az ugyancsak előre kijelölt gyári 

civil mentősök hordágyra fektettek, és a kötözőbe cipeltek. A telefonközpon-

tosnak viszont néhány őrrel együtt a helyén kellett maradni. A helyzet kezdett 

komikussá válni. A fiatal sebesültek a hordágyon fekve ládaszámra itták a 

sört, és röhögcséltek, miközben a levitézlett ÁVO-s tisztek úgy érezték, hogy 

most végre feladatot kaptak, és fontoskodva, ordítozva rohangáltak jobb, bal-

ra. Hangosan keresték azokat az állítólagos amerikai deszantosokat, akiket a 

bombázás során az imperialisták ledobtak, hogy szabotázs cselekményeket 

hajtsanak végre. Ekkor Ádám angolul felhívta a parancsnokot, és közölte 

vele, hogy ő Jóni, amerikai ejtőernyős tiszt, aki hozta a bombát, és arra kéri 

őket, hogy mondják meg, hová dobhatja le? Amikor ezt a többiek - főleg a 

fiatalok – meghallották, visítottak a röhögéstől, de a most újra katonásdit 

játszó levitézlett tisztek, rettentően felháborodtak a dolgon, hiszen az ő hábo-

rúsdi játékuk vált nevetségessé. Ádámot, mint az imperializmus fő ügynökét 

azonnal előállították, hogy példát statuáljanak. Másnapra már úgy látszik 

kialudták a dolgot, csupán Gyula nevű alkoholista főnöke közölte vele: 

- Ha most 1951-et írnánk, internáltalak volna, te szemét! 

 

Gyuláról tudni kell, hogy termelési főosztályvezető létére napjait többnyire 

alkoholmámorban töltötte. Ha a KGM-ből (Kohó- és Gépipari Minisztérium) 

jöttek ellenőrzésre, akkor Gyulát általában Ádám mellé csukták a telefonköz-

pontba. Ilyenkor Gyula vagy békésen hányt, vagy éppen aludt.  

 

7. rész 

Szerencsés fordulat 

Irén teherbe esett, és kilenc hónap múlva egy gyönyörű szép kislányuk szüle-

tett, Alma. Édesapja halála után Ádám apja részét megörökölte a nagyszülői 

házban. A további két tulajdonostársat Ádám kifizette. A házat addig a ke-

resztanyja, a már többször emlegetett „aranyos” nagynéni lakta, akinek a szü-

lők még életükben ugyanazon a telken egy kisebb házat építettek. No, de ez 

nem tetszett a nagynéninek. Nem akart abba a házba beköltözni, inkább a két 

öreget, a saját szüleit rakta ki oda azzal az indokkal, hogy a lányukat csak így 

tudja majd férjhez adni. Most hát a „kedves” nagynéninek mégiscsak ki kel-

lett költözni az apai házból a saját házába. El lehet képzelni azt a cirkuszt, 
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amit a „kedves” keresztmama produkált a kiköltözés ideje alatt. Édesapja 

további két testvére – egy másik nagynéni és egy nagybácsi - csak akkor vol-

tak hajlandók aláírni a vételi szerződést, amikor Ádám takarékbetétkönyvben 

be tudta nekik mutatni a ház vételárának megfelelő összeget. Ezután pedig a 

testvérüket, Ádám keresztanyját saját kezűleg pakolták ki az apai házból a 

nagynéni átkainak kíséretében.  

A ház megvásárlásához szükséges pénz egy részét Irén édesapja kérte köl-

csön egy gazdag rokontól úgy, hogy azt három éven belül vissza kell fizetni. 

A visszafizetés rendben meg is történt. Ádám kis családjával együtt beköltöz-

hetett a nagyszülői házba. Új munkahelyet is talált egy közeli kisvárosban. Itt 

szintén telefonközpontban dolgozott a városi tanácson. Ekkor Ádám már ko-

molyan foglalkozott írói tevékenységgel. Első verse is ebben az esztendőben 

jelent meg a Kortárs című folyóiratban. Ádám számára azonban ez a siker 

meg sem közelítette azt a boldogságot, amit kislánya, Alma jelentett számára. 

Alma egy csodaszép kisbaba volt. Ez a mosolygós, szelíd gyermek lett Ádám 

életének értelme. Amikor először a karjába vehette kislányát földöntúli bol-

dogság áradt szét a lelkében. Elfelejtett minden rosszat, ami addigi életében 

történt vele.  

Később, a második kislánya születése után – ahogy a gyermekek már egy 

kissé felcseperedtek – két lányával sétálgatott a kisváros főutcáján. A barátaik 

meg is jegyezték: 

- Íme, a boldog apuka milyen büszkén sétáltatja a kislányait! 

Ahogy a gyermekek tovább nőttek, minden este lefekvéskor mesélt a lányai-

nak egy-egy saját maga által kitalált szép mesét.  

új munkahelyén is – a korábbiaktól eltérően - teljesen más légkör vette őt 

körül. Hamar megszerették. De, itt is volt egy tanácselnök… 

… 

 

Nem mindennapi sors jutott Ádámnak. Egy életen át tartó küzdelem az előíté-

letek, az álszentek, a júdások ellen, akik ezüstpénz nélkül is naponta elárulják 

embertársaikat, most pedig még a saját gyermekei is hátat fordítottak neki. 

Hagyták őt sorsára. Ádám feltekintett a csillagos égre. Odafent az égen a mil-

liárdnyi csillag szinte versenyt ragyogott egymással, de Ádám ebből már 

semmit sem látott, mivel elveszítette a szeme világát. Most csendben elnevet-

te magát, és mert humorérzéke most sem hagyta el, azt kérdezte magától: 

- Hogyan is akarhattam én gyerekként a csillagok pásztora lenni, amikor 

egyet sem látok? 

Rácz J. Zoltán 
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Gyerekeim 

 

Lóránt 

Télapó szakálla 

Ovis volt a kisfiam. December huszadika körül, a piacon árulták a fenyőfákat. 

Mivel tanár voltam, meg párttag is, úgy gondoltam, hozzánk majd Újévre 

hozza a karácsonyfát a Télapó. A fenyőfát megvettem a piacon, és elrejtettem 

a padlásfeljáratban. Szenteste délutánján nagy boldogan rohantak be hozzám 

Janika, a szomszéd kisgyerek, meg Lóri. 

Anyu, anyu, képzeld el, Janikának meghozta a Télapó a karácsonyfát. Az 

enyémet még nem hozta meg? 

Most mit csináljak? Összetöröm a kis lelkét, ha azt mondom, hogy a kará-

csonyfát nem a Télapó hozza, azzal meg még nagyobb fájdalmat okoznék 

neki, ha azt mondanám, hogy neki még napokat kell várnia. 

- Kisfiam, persze hogy nem ért még ide a Télapó! Nem szaladgálhat az ut-

ca egyik feléről a másikra. Most Janiék oldalán osztja a karácsonyfát. 

Menjetek ki az utcára, és lessétek meg, hátha sikerül meglátnotok a Télapót. 

Amikor kimentek, előkaptam a fenyőfát. Amilyen gyorsan tudtam, olyan 

gyorsan hajigáltam a fenyőre a díszeket, meg a szaloncukrot, semmi esztétikai 

kinézés nélkül. Jöttek befelé a gyerekek. Elébük rohantam, hogy még nem 

érkezett meg a Télapó, csak leselkedjenek továbbra is… 

Folytattam a hajigálást a fenyőfára, a kezembe került díszek már ott ékte-

lenkedtek a fán. 

Megint tolakodtak befelé a gyerekek. Lóri lebiggyesztett szájjal firtatta, 

hogy 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! Mind-

két gyerek örömmel szaladgált a fa körül. Lóri ugrált örömében, nevetett, 

tapsolt, átölelt. Megint a karácsonyfa felé fordult, amikor meglátta az angyal-

hajnak nevezett díszt, amit nem volt már időm feltenni a fára, ott maradt a fa 

alatt a narancsok mellett. 

- Nézd anyu, itt felejtette a 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 bekapcsol-

tam, és úgy, mint a többi háznál, én is az ablakba helyeztem a fát. 

Pár nap múlva hívatott a párttitkár a községházára. Elmentem. Leültetett. 
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- Igaz, Radmila, hogy felállítottad a karácsonyfát, és az ablakban helyez-

ted el? 

- Igaz. 

- Miért tettél ilyent? 

- Azért, mert van két gyerekem. A lányom már megérti, hogy az anyja ta-

nár, meg párttag, de magyarázd meg az ovis fiamnak, aki öt éves sincsen, 

hogy hozzá nem jön a Jézuska. A többi gyerek erről mesél az oviban, 

örömmel felsorolják mit hozott nekik a Jézuska. A fiam meg mit mond-

jon? Felállítottam azt a karácsonyfát, meg a jövőben is felállítom. Ne is 

mondd! Tudom ki az a gonosz, akit zavart a tettem, de tudd meg, egy 

cseppet sem érdekel. 

- Legalább vedd ki az ablakból! 

- Nem veszem! A te feleséged a templomba jár. Jól teszi. Neki arra szük-

sége van. Engem egy szemernyit sem zavar. Hagyjatok engem békével, 

vagy dobjatok ki a pártból, ha ez bűn. 

Többé soha senki sem hozta fel a karácsonyfát, pedig minden évben felállítot-

tam, meg amíg élek, lesz karácsonyfám.  

Dr. Radmila Markonity 

 

 

 

A kutya likába… 

 

Ez a történet a II. világháború vége felé esett meg. Ekkoriban a nagypapám 

még gyermeki éveit élte, és a szókincse még nem volt olyan választékos, mint 

manapság. 

Köztudott, hogy ezekben az időkben orosz katonák portyáztak a falvak és 

városok utcáin, hogy élelem reményében meglátogassák az ott lakókat. Rend-

szeresen betértek a legszegényebb háztartásokba is, és ez alól a nagypapámék 

szerény otthona sem volt kivétel. Mindent elvittek, amit bekebelezhetőnek 

véltek. A családok elrejtették élelmüket, hiszen nagy volt a szegénység és 

bizony nekik is szükségük volt a táplálékra. Dédszüleim nagyon kreatívak 

voltak az élelmiszer eltűntetésében, ugyanis elhúzták a kutyaházat, gödröt 

ástak alája, beletették a betevőt, majd visszahelyezték a házat, lakójával 

együtt. Az orosz katonák erről mit sem tudva, becsületesen végezték áldásos 

tevékenységüket.  

Egy szép napon bezörgettek a nagykapun, és hangos kiabálások közepette 

követelték az adagjukat. Az öregek persze egy szót sem szóltak. Mikor látták, 
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hogy ez nem vezet célra, az egyenruhások a fiatalabb generációhoz fordultak, 

hiszen a gyermekek őszinte tekintetéből könnyen kiolvasható a válasz. 

Megkérdezték hát papámat, hogy merre van az eleség. Ő pedig csillogó 

szemekkel ezt felelte:  

- Hát a kutya likába!  

A katonák nem értették miről hadovál ez a kisgyerek, ezért még egyszer 

megkérdezték, most már kissé ingerültebben. A válasz ismét ez volt: 

- A kutya likába, a kutya likába! 

Hosszas próbálkozás után azonban kénytelenek voltak feladni a küzdelmet, 

mert azt gondolták, ennek a családnak nem csak a spájza üres… 

Ez alkalommal nagypapáméknak sikerült megakadályozni, hogy kisem-

mizzék őket. Jóleső érzéssel osztották szét a megmentett falatokat a család 

tagjai között. 

Radó Alexander 

 

 

 

Lilkó 

 

Bencének hívnak. Januárban lettem 14 éves. Négyen vagyunk testvérek: a 

kisebb húgom, Emma, a nagyobb, Julcsi és a nővérem, Lili, alias Lilkó. Róla 

fogok most mesélni. 

 

Napra pontosan 20 hónap van köztünk. Úgy nőttünk fel, mint az ikrek. Ugya-

nabba a bölcsibe, majd oviba jártunk. Egy babakocsiban sétáltattak minket, 

egymás mellett ültünk az etetőszékben, ugyanúgy kiságyban aludtunk otthon. 

Volt olyan is, amikor az autóban ugyanabban a pózban aludtunk el! Együtt 

fürödtünk és ücsörögtünk a bilin. Apukám hasán és hátán is együtt ugráltunk, 

illetve lovagoltunk. De olyan is volt, hogy egyszerre vett fel minket a hasára 

és a hátára. Nyáron egymással versenyeztünk, hogy ki tudja magasabbra haj-

tani a hintát és egymást etettük ribizlivel. Együtt vonatoztunk (ugyanolyan 

szandált hordtunk, csak a színük volt más…), autókáztunk és motoroztunk. 

Együtt röhögtünk a karosszékben, együtt bohóckodtunk: jelmezbe öltöztünk 

vagy viccből felvettük a babaruhákat. 

Hosszú évekig ugyanúgy 2 cm volt köztünk, eleinte az ő javára, később az 

enyémre. 

 

Hároméves voltam, amikor megszületett a húgunk, Julcsi. Mi lettünk a „nagy-

tesók”, akik összefognak, akik továbbra is együtt, de a kis húguk nélkül ját-
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szanak, akiknek több mindent megengednek, pl. mézeskalácsot díszítettünk, 

amíg Julcsinak aludni kellett, vagy az Állatkertben a földön is ehettünk almát. 

Évekig csak minket vittek el színházba. Egy csomó színdarabot láttunk, amik-

re Julcsi nem jött, mert még nem értett volna semmit az előadásokból. Később 

egyre többször kapcsolódott be a játékunkba. Amikor elég nagy volt és már 

egyre több mindent meg tudott csinálni, megértette a játékszabályokat, lehe-

tett vele viccelődni.  

Talán pár éve, mióta Julcsi is iskolás lett Lilkó jobban megérti magát Jul-

csival, sokat játszanak együtt. Manapság a témától függ, hogy vele vagy Jul-

csival tudok jobban beszélgetni. Julcsival jobban megértjük egymást a szabá-

lyokkal kapcsolatban, a társasjátékoknál vagy bármilyen alapszabályról le-

gyen szó az életben. Könnyebben megért engem és nem tart ki annyira a saját 

válasza mellett. Lilkóval egyszerűbb beszélgetni, tudom, hogy nem kezd köz-

ben mást csinálni, jobban figyel rám. 

Végül, négy évvel ezelőtt megszületett Emma. Mint mindannyian, Lilkó is 

imádja. Tanítgatja, olvas neki, magyaráz. Segít a fürdetésben, az öltözködésben. 

Sokat játszik vele, bár legtöbbször csak megsimogatja, puszilgatja, megöleli. 

 

Lilkó down-szindrómás.  

Ez a szó nagyon erőset üt az emberek többségénél. Lilkóról viszont nem az jut 

az emberek eszébe, hogy fogyatékos, hanem hogy rendkívül ügyes és okos. 

Szinte mindent meg tud tanulni, csak később:  

Járni én 15, Lilkó 27 hónaposan tanult meg. Én már két keréken szágul-

doztam, amikor ő még csak kitámasztóval tudott biciklizni. Kitámasztó nélkül 

csak 4. utáni nyáron tanult meg. Akkorra már az ovis Julcsi is tudott úgy 

menni, én pedig a Velencei-tó megkerülésére is vállalkoztam Apukámmal és 

a barátainkkal. Én egy csomó mindent mondtam már 2 évesen, ő igazán csak 

4 éves kora körül kezdett beszélni és később is nagyon furán artikulált. Én 

már nagycsoportban tudtam olvasni, sokszor én olvastam mesét a tesóimnak. 

De ő is megtanult, másodikra nagyjából folyékonyan. Az írás a mai napig 

nehezen, sok hibával megy csak, de bármit le tud írni. 5.-es korom óta egye-

dül járok iskolába. Az általánosba még gyalog, gimibe metróra és villamosra 

kell szállnom. De Lilkó is ügyesen tud már közlekedni, most 9.-es és pár hó-

napja egyedül megy az iskolába és jön haza, pedig neki sincs közel, 20-25 

percre és villamossal is megy pár megállót. 

 

Sok mindenben ügyesebb nálam: 

Az jut elsőre eszembe Lilkóról, hogy mennyire sportos és milyen kitartó tud 

lenni abban, amit szeret, főleg a sportban, vagy akár a tanulásban is.  
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A szertornát is nagyon régóta, nagycsoportos kora óta csinálja. 

Mindig is jobban mozgott. Egyszer megharagudott rám, gyűrűhintázás 

közben meglökött és fejjel beleestem az üvegajtóba. Mert én viszont mindig 

elég suta voltam, tele kék-zöld-sárga foltokkal. Ő már akkor is szuperül hin-

tázott a gyűrűn, korláton, felült vagy lógott lefelé.  

Később, amikor elkezdett szertornázni, a felemáskorláton is nagyon ügyes 

volt. 2015 augusztusában kijutott a Los angeles-i Speciális Olimpiára. 5 érmet 

is nyert, gerendán és összetettben aranyérmet szerzett. Nagyon büszke voltam 

Rá! Megható volt az olimpia időszaka, ott teljesedett ki a kitartása. 

Még amiben Lilkó ügyesebb nálam: nagyon tud figyelni egy dologra. Ez 

talán rossz is lehet néha, amikor makacsul kitart a véleménye mellett, viszont 

jó is, mert rendkívül magabiztosnak tűnik. 

A legtöbb házimunkában ügyesebb, mert kitartóbb és jobban szereti csi-

nálni. Viszont nagyon megfontoltan, ami néha már rossz, mert nagyon lassan. 

Gyönyörűen hajtogat, tereget. Ahogy én csinálom ezeket, abban nincs sok 

köszönet… A szendvicskészítésben is profi. A zsömlét pikpak elvágja. Per-

sze, mert évek óta egyedül készíti el a szendvicsét. Amikor én vágom el a 

zsömlét, anyukám mindig attól fél, hogy a sebészeten kötünk ki… 

 

Vannak azonban dolgok, amiket viszont képtelen megérteni: 

Ilyen például a számolás, a mai napig az ujjain számol, ha 10 fölött kell ösz-

szeadni vagy kivonni. A 20-as számkörön kívül szinte nem is tud számolni. 

Az idő fogalmát sem érti, mi az, hogy 2 hét múlva, vagy 1 hónappal ezelőtt. 

Rossz tapasztalatom nincs igazán vele. Egy eset volt, amikor 4 éve összeve-

szett velem és a kedvenc, focilabdás pólómat ráncigálta és el is szakította. Kü-

lönben viszont nem szoktunk veszekedni, inkább Julcsival. Lilkó nem szokott 

veszekedni, ezért én se veszekszem vele. Julcsi alapjáraton veszekedős típus.  

Nem emlékszem, mikor beszéltek a szüleim arról, hogy down-szindrómás. 

Mindig is éreztem, hogy más, pl. kiskorában leült a földre az utcán, de nem 

emlékszem konkrétan, mikor jöttem rá, hogy downos. Ez olyan természetes 

volt nekem, hogy ő ilyen, ebben nőttem föl. 

Nem tudom, hiányzik-e neki valami, mert nem mutatja ki. Szerintem nem. 

Talán más az, ami neki fontos. A barátok mindenkinek fontosak, de neki még 

fontosabbak. 

Felnőtt korában teljes életet akkor fog tudni élni, ha lesz valaki, akiben 

meg tud bízni és mindig segíti. Akkor akár ugyanúgy is élhet, mint bárki más. 

Tehát függ a szerencsétől és az elfogadástól is.  

Azt tudom, hogy rám mindig számíthat, én mindig ott leszek neki. 

Rátkai Bence  
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Lelkem mélységei 

 

Egy budapesti bérházban laktam szüleimmel és testvéreimmel. Bárok, grófok 

leszármazottai, munkások, értelmiségiek békességben, egymást segítve él-

tünk. Az ötvenes évek mindenki számára komoly megpróbáltatást jelentett. 

Családunk nem volt jómódú, de szeretetben boldogan éltünk.  

Én bátyám ellentéte voltam. Ő két percig sem tudott nyugton maradni, én 

viszont csendes, visszahúzódó, békés természetű voltam. Minden örömömet 

megtaláltam a zenélésben. 

A csukamájolajnak köszönhettem, hogy ebbéli tehetségem felszínre került. 

Soványságom, vérszegénységem és főleg étvágytalanságom miatt csukamájo-

laj fogyasztását írták elő. Én, akinek nyakába táblát akaszthattak volna a 

„mindig szófogadó” felirattal, hisztérikus kitöréseimmel jeleztem, inkább 

elszököm otthonról, de nem vagyok hajlandó bevenni. Összeszorítottam aj-

kamat, becsuktam szemem és minden erőmmel arra összpontosítottam, hogy 

a kanál nehogy utat találjon a számba. Édesanyám tanácsért a szomszédunk-

ban lakó nyolcvanhat éves gyerekorvoshoz, Sárika nénihez fordult. A gyö-

nyörű arcú, hófehér hajú és mindig kedvesen mosolygó néni a délelőtti órák-

ban, amikor a nap a gangot melengette kiült és hol német, hol angol nyelvű 

regényeket olvasott. A gyerekek hangos hancúrozása sem hozta ki a sodrából. 

Mivel én csak szótlanul álltam és pajtásaimat néztem egy kis sámlit hozatott 

ki számomra a volt cselédlánnyal, aki a cselédség megszűnését követően is 

nála élt és ellátta az idős doktornőt. Sárika néni édesanyám megkeresésekor a 

csukamájolaj bevételével kapcsolatosan nem tanácsot adott, hanem vállalta, 

megoldja ezt a problémát. Szobájába kísért, amelynek falait roskadásig pakolt 

könyvespolcok takarták. Egy hatalmas fekete zongora ólálkodott a sarokban. 

Leültetett mellé és megengedte, hogy ismerkedjek a fehér, fekete billentyűk-

kel. Lábam nem érte el a pedált s apró, vékonyka ujjaim elvesztek a billen-

tyűk zárt rendszerében. Ez engem nem zavart, hiszen régi vágyam teljesült. 

Mindig izgatott hogyan lehet egy ilyen hatalmas hangszert meghódítani. Ha-

mar barátságot kötöttem a fekete óriással. Pilinckázásom közben észre se 

vettem, hogy már rég lenyeltem a csukamájolajat. Sárika néni pár hét eltelté-

vel felfigyelt ösztönös tehetségemre, tökéletes hallásomra. Szüleimnek azt 

javasolta írassanak be egy zeneiskolába. Az volt a kikötésük, hogy otthon a 

gyakorlási lehetőség biztosított legyen. Szüleim a kis megtakarított pénzükből 

megelőlegeztek egy használt pianínót, amelynek részleteit még évekig fizet-

ték. Ettől kezdve csak a zene varázslatos birodalmában éreztem jól magam. 

Egy-egy alaklommal ugyan megfordult a fejemben, hogy én is kiszaladok a 
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gangra és palacsintasütővel, mint a többi lány megkergetem a fiúkat, de in-

kább a mások által nem kedvelt Czerny ujjgyakorlatok mellett döntöttem. 

A nyarat minden évben nagyszüleimnél Tárnokligeten töltöttem. A friss 

levegő, napsütés jó hatását pár hét leforgása alatt éreztem. Arcom pirospozs-

gássá vált, kicsit erősödtem, bár az evéssel még mindig hadilábon álltam. 

Nagymamám százkilencven centi magas, nagy mellű, hatalmas péklapát te-

nyerű asszony volt. Csak pár évig járt iskolába, azonban az élet megpróbálta-

tásaitól bölcs asszonnyá vált. Szigorúan, de nagy szeretettel nevelt. Egy al-

kalmat kivéve soha nem vert meg. Elég volt rám néznie s már tudtam valamit 

helytelenül tettem. Akkor sem bántott, amikor egy literes befőttes üvegbe 

annyi apró békát gyömöszöltem, hogy szegényeknek se víz, se levegő nem 

jutott. A szomszédok több alkalommal nevetve mesélték, milyen bátor asz-

szony a nagymamám. A háború alatt a vasúti síneket bombázták, amikor az 

egyetlen élelmet adó kecskéje megijedt és az oktalan állat a vasút felé rohant. 

Nagymamám lélekszakadva futott utána nem törődve a sűrűn hulló bombák-

kal. 

- Ne merj itt hagyni! Éhen halok nélküled! Állj meg te zsivány! - üvöltötte 

torkaszakadtából.  

Csodával határos, hogy nem találta el őket egy repeszdarab. Amikor sikerült 

elkapnia élelemforrását, belekapaszkodott a nyakát körbeölelő madzagba, a 

ház felé húzta s közben kedvesen, becézgetve nyugtatta a még mindig riadt 

állatot. 

- Jól van, na, jól van! Amíg tart ez az égi háború, bejöhetsz hozzám, tu-

dom, nagyon félsz. Ott jól el leszünk kettesben. 

Nagyapám akkor a fronton volt. Megmenekült ugyan, de egyik lábát elveszí-

tette. Combjából csak egy kis csonk maradt. A mindig beszédes, vidám ember 

szótlanná, búskomorrá vált. Sokszor órákon keresztül a távolba meredve né-

zett. Tekintetén látszott, valahol nagyon messze jár. Én egy pár alkalommal 

megpróbáltam kétlábúvá varázsolni, hátha jobb kedvre derül. A döngölt föl-

dű, vályogból készült kis ház sötét sarkából kivonszoltam a pár napja cso-

magban megérkezett nehéz, kemény műlábat és elég ügyetlenül segédkeztem 

annak felcsatolásában. Ő csak ült, idegenkedve nézte lábpótlékát, de nem 

mozdult. Ekkor elhátráltam tőle, vékony kis karomat széttártam, mint amikor 

édesanyám tanított járni, és lágy hangon szólongattam. 

- Gyere! Indulj el! Sikerülni fog! Na! Ne kéresd magad! Vigyázok rád!  

De nagyapám nem mozdult. Odaszaladtam hozzá, megfogtam mindkét kezét, 

és magam felé húztam. Nagyapa lassan felállt s bizonytalan mozdulatokkal 

kissé imbolyogva elindult. Óvatosan emelgette idegen, nehéz lábpótlékát, de 

látszott, nem telik öröme benne. Kis idő elteltével a kemény protézis véresre 

sebesítette combját. Muszáj volt lecsatolni. Így minden alkalommal hamar 
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befejeződött nagyapa két lábon járása. Amíg küszködve, nagyokat nyögve 

visszavonszoltam a sarokba a protézist vigasztaló szavakat mondogattam. 

- Sose bánd! Nekem így vagy az igazi! Nincs szükséged erre a 

borzadmányra! Ez csak fájdalmat okoz neked. 

Ez minden alkalommal így zajlott. Forgatókönyve volt a két lábra állításnak. 

Ilyenkor nagyapa szája szögletében megjelent egy aprócska mosoly, megsi-

mogatta fejemet, majd két mankója segítségével lassan az udvarra botorkált s 

leült a ház előtti padra. Szertartásosan elővette pipáját, kitisztította, megtömte, 

de mielőtt rágyújtott volna egy éles hang megzavarta. 

- Nem addig a! Korán van még a henyélésre. Hozd ide nagyapádnak a da-

rálót és daráljatok kukoricát! Ebédre kukoricamálét készítek. 

- Jól van, jól van, ne zsörtölődj már! Minden elkészül időre - mondta 

nagyapám a tőle megszokott nyugodt hangon, s komótosan meggyújtotta a 

száraz pipadohányt. 

E szóváltást hallva összehúztam szemöldökömet és megrovóan nagymamára 

néztem. Ő válaszul mutatóujjával jelezte menjek utána. Eltávolodva nagy-

apámtól megfogta államat s felemelte fejemet, hogy tekintetünk találkozhas-

son, majd lassan, tagoltan mondta: 

- Nem akkor szeretsz valakit, ha mindent ráhagysz, amiről tudod, hogy 

helytelen. Nagyapádnak muszáj elfoglaltságot találni, mert, ha csak a le-

vegőt bámulja és a gondolataiba mélyed, akkor idő előtt megzavarodik. 

Rossz emlékeket hozott a háborúból, de ha mindig arra gondol, akkor sose 

gyógyul meg a lelke. 

- A lelke? Hol van az ember lelke? 

- Itt, a szíved tájékán - s tenyerét mellkasomra tette. 

- És az hogyan fáj? 

- Hú! A’ bizony jobban fáj, mintha a testedet érné valamilyen sérülés. El-

gyengülsz, erőtlenné válsz, semmihez sincs kedved. 

- Jaj, de jó! Nekem még sosem fájt - ugrándoztam.  

- És a lélek csak fájni tud? Örülni nem? - tettem fel újabb kérdésemet. 

- De azt is tud! Amikor annyira örülsz, hogy a föld felett érzed magad, 

majdnem elszállsz, az a lélek öröme. 

Hírtelen csönd lett, mindketten elhallgattunk. Nagymama hallgatása mögött 

az elmúlt évek fájdalmai keltek életre, én pedig megpróbáltam az általa mon-

dottakat elrendezni gondolataimban, majd az intelmet megszívlelve egy nagy 

zsák kukoricát húztam nagyapa elé, és utánozva nagymamám hanglejtését 

kiadtam a parancsot. 

- No, ezt most mind megdaráljuk, hogy több napra elegendő legyen és ma-

radjon egy kevés a tyúkoknak is. Utána idehozom Mindit, a kedvenc kecs-

kémet és ketten megfejjük. Én az orra elé teszek egy kis kórót, te pedig 



342 

majd húzogatod a tőgyét. Meglátod milyen boldog lesz a nagymama, ha 

mindezt megtesszük. Milyen jó lesz a finom kukoricamáléhoz inni egy kis 

kecsketejet. 

- Annak látod, nagyon örülnék, ha valóban jóízűen ennél. Nem sok enni-

valót pusztítasz, pedig csak akkor leszel szép nagylány. Ígérd meg, ami a 

tányérodra kerül, megeszed! 

- Ezt látod, nem ígérhetem, de majd egyszer… egyszer bizonyára sikerülni 

fog. 

Délutánonként, amikor az ebéden és minden házimunkán túljutottunk nagy-

mama ledűlt a hűvös szobában, nagyapa pedig, végre háborgatás nélkül ülhe-

tett a kisház előtti padon. Ilyenkor mindig megkért, játsszak neki egy pár vi-

dám dalt. Az oroszoktól hozott egy gombos tangóharmonikát. Ő nem tudott 

játszani, bár szerette volna megtanulni, de kényelmesebb volt az én játékomat 

hallgatni. Ilyenkor a zene elhozta ifjúságát s maga előtt látta, ahogy táncoltat-

ja a lányokat. Én boldogan szaladtam és a nyikorgós, nagy barna háromajtós 

szekrény aljából előhúztam a tangóharmonikát. Örömöm kettős volt. Tudtam, 

hogy nagyapának ezek a legboldogabb percei, én pedig végre zenélhettem. 

Tisztán csengő énekhangom átcsalogatta a szomszédokat. Nagymamám is ott-

hagyta a testét nyugtató ágyat és a spontán összegyűlt társaság együtt énekelte: 

- Túl az Óperencián, túl a tengeren… 

Játék közben eszembe jutottak nagymamám szavai. Valószínű ez lehet a lel-

künk boldogsága, mert testem könnyűnek éreztem, szárnyak nélkül repültem, 

mosolyogva trilláztam, majd nagyokat kacagtam. A madarak időnként hamis-

kásan bele-beleszóltak vidám énekünkbe. Így éltem velük a legnagyobb bol-

dogságban. 

Egyik reggel izgatottan szaladt át a szomszédból Stefanics néni.  

- Gyere, Te kis vérszegény madárka! Kincset kaptam. Megosztom veled. 

Gyorsan megragadtam szomszédunk kezét, nehogy véletlenül meggondolja 

magát, s erőmet összeszedve húztam kifelé. Olyan kíváncsi voltam, hogy az 

udvaron két lépéssel előbb haladtam, ezzel is leszűkítve a kíváncsiság izgató 

idejét. Ahogy beléptünk a házba, egy hatalmas csupor mézet és még hatalma-

sabb frissen sült kenyeret láttam. A látványtól tátva maradt a szám. Szegény 

ember házában ritkán adódik ilyen kincs. Persze engem igazából a csuporban 

bujkáló méz izgatott. Stefanics néni egy nagy szelet kenyeret levágott, majd 

lassan ráfolyatta a mézet. A számba összefutott nyál megakadályozta, hogy 

szóljak, nem kérek kenyeret, csak egy kis ibrikbe, mézet. Ő közben hagyta, 

hogy a kenyér magába fogadja az aranyló édes ajándékot, majd, amikor már 

egy-egy csöpp leszaladt a kenyérről átnyújtotta és jó étvágyat kívánt. Én  

ebből már nem hallottam semmit, mert, ahogy a kezembe éreztem a kenyeret 

már ki is perdültem a házból. Nem haraptam bele, nem akartam a méz  
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varázslatos ízét elrontani. Két kezemmel biztonságot nyújtva átfogtam és csak  

nyaltam, nyaltam, majd, amikor a felszínéről a méz elfogyott, a kenyér testé-

ből szívtam a bódulatot jelentő édes nedűt. Az árokparthoz érve már csak a 

mezítelenre csupaszított kenyér várta, hogy megegyem. Nem ettem meg. Ele-

gáns mozdulattal az árok szélére dobtam, majd táncra perdülve, ötször meg-

kerülve nagymamámék kertjét haza tértem. 

- Mi volt az a kincs? – kérdezte nagymamám. 

- Egy hatalmas szelet kenyér mézzel a hátán - mondtam ugrándozva. 

- Látom, nagyon elvette az eszed ez az édes varázs. 

- El bizony, la-la-la-la la - és kitáncoltam magam a házból. 

Boldogságomat megosztottam a tyúkokkal. Lendületesen és meggondolatla-

nul szórtam a kukoricát. Szerencse, hogy nagymama utánam lépett, mert bo-

hóságomban a jövő heti adagot is elébük szórtam volna. 

Még este is boldogságmámorban úsztam. Most nem kellett noszogatni az 

esti fürdés miatt. Vidáman ugrottam a nagylavórba, hogy nagymama lecsuta-

koljon, de az ágyban már kimerülten néztem a petróleumlámpa lángjának 

csodálatos és utánozhatatlan táncát. Az álomtündér éppen elrablásomra ké-

szült, amikor valaki megzörgette a bejárati ajtót. Stefanics néni volt a kései 

látogató. Kezében egy hatalmas kenyérszeletet tartott. Az én meggyalázott 

kenyerem volt. 

- Nézzétek kedveseim! Ilyen nagy gazdagságban élünk. Az árokpartján ta-

láltam. 

Nem mondott többet. Én egy gyorsan növekvő árnyékra lettem figyelmes, 

majd nagymamát pillantottam meg ágyam mellett. Nem szólt egy szót sem, 

felhajtotta dunnámat, s ami közös életünkben nem történt se előtte, se utána, 

csupasz popsimat pirosra verte, majd betakart s szó nélkül otthagyott. Sze-

memből egy könnycsepp se gördült ki, tudtam ezt bizony megérdemeltem. 

Bántott az, amit tettem, mégis egy kis harag belevegyült ebbe az érzésbe. 

Nem vettem észre, hogy egy kisördög megjelent a tudatalattimban, s csak arra 

vár, hogy megmutassa orcáját. 

Pár nap múlva csigákat kerestem a kertben, amikor halk nyöszörgésre, 

nyögésekre lettem figyelmes. A hangok a szomszédból szűrődtek át. A két 

kertet derékmagasságú bokorsor választotta el. Mögé bújtam, hogy megnéz-

zem, mi vagy ki adja e furcsa hangokat. Tágra nyílt a szemem, amikor meg-

láttam Stefanics nénit egy nagy mosóteknővel küzdeni. Nem tudtam eldönte-

ni, a teknő viszi őt, vagy ő a teknőt. Az udvar közepén két előre kihelyezett 

hokedli várta, hogy a teknő végre rájuk kerüljön. A nehéz műveletet végül 

siker koronázta. Stefanics néni nagyot fújtatva megszabadult terhétől. Egy 

gyönyörű, kézzel faragott, nagyfejű dugót húzott ki köténye zsebéből és  

bedugta a teknő száját. Lassú mozdulatokkal káposztareszelőn húzogatta a 
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mosószappant, amely apró darabokká válva hullott a teknőbe. Kis fazékba 

forró vizet hordott a házból. Ötször vagy talán hatszor is fordult. Utána jött a 

hideg víz. Egyszer-egyszer kisujját belenyomta a vízbe, majd gyorsan kirán-

totta, jelezve, ez még igen forró. Amikor már keze lassú táncot járt a vízben, 

tudtam, elkészült a mosóvíz. Már csak a piszkos ruhák hiányoznak s kezdőd-

het a mosás. Ahogy Stefanics néni eltűnt a ház ajtajában kiugrottam a bokor 

mögül, s át sem gondolva mit teszek, kirántottam a dugót, elhajítottam, és egy 

szempillantás alatt ismét búvóhelyemről néztem tettem következményét. 

Amilyen sebesen hagyta el a teknőt a szappantól fehérré vált víz, olyan 

gyorsan szállt el arcomról a huncut mosoly. Stefanics néni kilépve a házból 

úgy dobta el a szennyes ruhát, mint akit kígyó mart meg, s szaladt menteni, 

ami még menthető. Mire odaért a teknő kiürült. Elmaradt a nagymosás, és én 

tudtam, hogy hosszú hetek telnek, mire szomszédunk annyi pénzt össze tud 

spórolni, hogy mosószappant vegyen. Megszégyenülve arrébb kúsztam, majd 

fel kellett állnom, mert mellkasomnál hatalmas nyomást éreztem. Vállam 

előre esett, fejem lefelé lógott, s alig vártam, hogy búvóhelyemhez, a padlás-

hoz érjek, bár legszívesebben a föld alá süllyedtem volna. 

- Miért tettem? Mi volt a célom? – töprengtem a padláson. Ez nem is én 

vagyok. S vajon mi az, ami ennyire fáj itt a szívem tájékán? 

- A lelkem! – adtam meg a választ saját magamnak. Igen a lelkem fáj! Va-

jon meddig fog fájni? Amíg élek? Most már mindig így lesz? Vagy talán 

elmúlik valamitől?  

Tenyeremet fájó testrészemre helyeztem, összegörnyedtem és elaludtam. Arra 

ébredtem, hogy nagymama ebédelni hív. Kedvetlenül lekászálódtam a létráról 

és asztalhoz ültem. Nagymama krumplinudlit készített, ami a kedvencem volt, 

de nem ettem. Arrébb toltam a tányért, és mint egy tépelődő vénasszony kife-

lé sétáltam, de nagyapám utánam szólt. 

- Valami baja van az én kis énekes madaramnak. Gyere, játssz egy - két 

vidám dalt, az mindkettőnket felvidít. Olyankor még nagyanyád is megfia-

talodik. Én kelletlenül ugyan, de elővettem nagyapa kedvenc hangszerét, 

és a legnagyobb hangerővel játszani és énekelni kezdtem. 

- Sisterg a máááglya… 

- Nem, nem! Mi van veled? Ne Verdit játssz! Az nem illik a harmonika 

hangjához. 

- Ne haragudj! Ma nem megy - mondtam lebiggyesztett szájjal, s közben 

majdnem kicsordult a könnyem. 

De nem ment másnap és harmadnap sem. Majd véget ért a nyár, elkezdődött 

az iskola. A történteket nem meséltem el senkinek. Az iskola forgataga, de 

még a zene varázsa sem segített felejteni. Mivel mindig félrevonultam a fel-

nőttek és a gyerekek társaságától, ezért senkinek sem tűnt fel, hogy valami 
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nincs rendben. Édesanyám is csak arra lett figyelmes, hogy én, aki a pénzt 

szükséges rossznak tartottam, most a bevásárlások alkalmával a megmaradt 

aprópénzt elkértem s egy fotópapíros kemény dobozban gyűjtögettem.  

- Mire gyűjtesz kislányom? – kérdezte. 

- A lelkem megtisztítására – válaszoltam szükreszabottan, nehogy többet 

kérdezzen. 

- Bár mindenkinek oly tiszta lenne a lelke, mint a tiéd! - mondta és egy 

forró csókot lehelt homlokomra, majd folytatta: 

- Azt viszont tudnod kell, hogy pénzzel nem lehet egy lelket tisztára mosni. 

- Nem baj! De én megpróbálom - motyogtam az orrom alatt. 

* 

Lassan karácsony közeledett. Az ünnepekre készülődés mindig nagy izga-

lommal töltött el engem és testvéreimet is. Bátyám fúrt-faragott, nővérem 

festett, én pedig verssel, zenével készültem szeretteim számára. Édesanyám 

az ünnepi ebédből és a süteményekből dupla mennyiséget készített, mert a 

szentestét követő napot minden évben a nagyszüleimnél töltöttük. Testvéreim 

vidáman, én feszülten utaztam a Tárnokliget felé robogó fekete, füstös vona-

ton. Hatalmas hó borította a tájat. Különös módon szerettem a vidéki telet. 

Mint a kutyák, belevetettem magam a szűz, tiszta hóba, és kuncogva fetreng-

tem, amíg meleg testemtől el nem olvadt alattam a hó.  

- Csodálatos! Gyönyörű! - kiabáltam, és ilyenkor sápadt arcom 

mélypirossá változott.  

Most viszont csendesen léptem le a vonat lépcsőjéről, ugyanilyen hangtalanul 

rakosgattam apró lábaimat a magas hóban. Szerencsémre a családból senki 

sem figyelt rám, így könnyebb volt a házhoz vezető út. Kis ünnepségünk még 

be sem fejeződött, amikor fölpattantam s már csak az ajtóból szóltam vissza, 

hogy átszaladok a Stefanics nénihez. Nem vártam engedélyre, kirohantam, 

nehogy valaki velem jöjjön. Az udvaron viszont megálltam, megnyugtattam 

izgalomtól reszkető testemet, és lassan, mint akinek mázsás súlyt kötöttek 

lábára, a szomszédos kert felé haladtam. Megálltam a ház ajtaja előtt, mély 

levegőt vettem és bekopogtam. 

- Nyitva van, bújj be! - hangzott a kedves invitálás. 

Meleg karácsonyi hangulat fogadott. Fenyőfa helyett fenyőgallyak feküdtek 

az asztalon apró kis gyertyák társaságában. Mint egy gyöngysor, almák és 

diók zárták körbe. Kukoricacsutkából készített kis angyalkák őrködtek, hogy 

a piros alma megunva az ünnepet nehogy elszökjön a dióval. A gyertyák 

lángjának árnyéka furcsa táncot lejtett a fehérre meszelt falon. A sparhelt 

tetején gyümölcsök szisszenve terítették szét finom illatukat. Engem magával 

ragadt ez az illat és látvány, így könnyebben erőt vettem magamon, és bátran 
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Stefanics néni szemébe nézve, hosszan, amennyire csak tudtam kinyújtottam 

karomat. Kezemben ott himbálódzott egy celofánba csomagolt, alkalomhoz 

illően, díszesen felöltöztetett mosószappan. 

- Bocsánatot kérek! - mondtam olyan halkan, hogy a sarokban leselkedő 

kíváncsi macska sem hallotta. 

- Te voltál? Te? … - kérdezte döbbenten, majd szorosan magához ölelt és 

simogatta fejemet, mintha ő okozta volna azt a nyári bosszúságot. Majd 

lehajolt és csöndesen a fülembe súgta: 

- Nagyon boldog, áldott karácsonyt kívánok. 

Rátkay Edit 

 

 

 

Levéltöredékek 

 

Drága Dunyusom! 

Milyen jó, hogy van ez a net! Így legalább frissiben láthatom, milyen szép 

képeket töltöttél fel az esküvődről. Kár, hogy nem lehettünk ott, ahogy 

Tomek szülei sem. 

Koccintottunk rátok pontban négykor, ahogy kértétek. Ők Krakkóban, én 

Pesten. 

A másik kezemben Patya pohara. Így aztán én két pezsgőt ittam, a fejembe 

is szállt, jaj. 

Hülye dolog ez így, felemás boldogság. 

De ha lát onnan föntről az apád, most biztosan mosolyog. Én sírtam egy 

kicsit, az anyák már csak ilyenek, kicsim. 

Annyira elegáns volt rajtad az a tört fehér kiskosztüm! És hát Tomek za-

kóban, nyakkendővel... Annyiszor elképzeltelek csupa csipke, földig érő 

menyasszonyi ruhában, fejeden fátyol, meg minden de így is sugárzik rólatok, 

hogy mennyire szeretitek egymást. 

Emlékszel még, amikor bemutattad őt nekünk? 

Azon a nyáron tótágast állt velem a világ. Akkor még apád is élt, megre-

megett kezében a kínálásra szánt pálinka. Nem értettük, mit karattyol, de 

mindketten éreztük, hogy ez a cingár fiú – kezében kókadt virágcsokor -, el 

fogja vinni tőlünk a lányunk, hetedhét határon is túl, választott hazájába. Ta-

lán a távolság eloltja majd ezt a parázsból pattant, hirtelen felszökő lángot, 

mondogattuk, egymást vigasztalva. És akkor majd hazajön. Egyszer csak 

betoppan pityeregve, és mi friss ágyneműt húzunk neki a régi szobájában. 
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Na és akkor az elengedés. Nyolc éve már ennek. Örök hűséget fogadtatok 

egymásnak választott hazátokban, németül, lengyelül, és magyarul is: igen. 

Legyetek boldogok, Dunyus! 

Aggódom érted, Dunyus! Itt van ez a cudar tél, mindenütt csak hó és jég, meg 

az árokba csusszant autók. Most, hogy a szerelem okán legyőzted heveny 

volánfóbiád, nem félsz a hegyekben kanyargó szerpentin utakon? Ott kinn, 

mint írod, német precizitással működik a hókotró. De azok a hajtű kanyarok! 

Beteg vagy, Dunyus? Látom, hogy kék kendő van a torkodon. Van még 

hársfateád? 

Ingi megrendelte nektek a termelői mézet. Igazi akác. Csak itt ne felejtsé-

tek, ha jöttök. 

Már nagyon várunk! Megint felezitek az ünnepeket? Jó lenne egyszer egy 

egész karácsony együtt, mint régen. Addig is ölelünk, szeretettel. Vigyázz 

magadra, kicsim! 

Ui: Küldjek neked Béres cseppet? 

Most meg én purcantam ki, Dunyus. Ónos eső esett, és lementem spárgá-

ba. Combizomszakadás. 

Szegény Háromgyerekű! Hogy tudok így segíteni neki? 

De jó, hogy ilyen összetartó testvérek vagytok! Nagyon jól jött a pénz, 

amit küldtél a gyerekeknek, és a húgod is örült a babaváró csomagnak. Kö-

szönöm én is a gyógyító Milkát. 

Millió puszi, Anya 

Ingi munkába menet útba ejtett, hozott kenyeret és húslevest. Vagy öt üres 

dunsztos üveg fénylett már a konyhapulton. Nyugi, Bogaram, szaladj csak 

tovább. Magdi barátnőm itt lakik a közelben. Tegnap paprikás krumplit fő-

zött, mára sárgaborsót ígért. 

Amúgy megvagyok, borogatom a lábam, és várom a tavaszt. 

 

Nagyon tetszik az új lakásotok, Dunyus! A fotón is látszik, milyen jó ízléssel 

rendeztétek be. Szerintem a bérlemény is szép volt, ahol még Patyával vendé-

geskedtünk. Látom, neked is eszedbe jutott, azért küldted el azt a régi képet. 

Mosolyog rajta, ahogy én is. Nem sejtettük, hogy a Fekete erdőben eredő 

patakocska vize őt ringatja majd a Duna hullámain. 

A hársfa csemete, amit az ő emlékére ültettetek, már bontogatja fűzöld le-

vélkéit. Körülötte árvácskák és kéklő nefelejcs. Átjött a fotón, hogy milyen 

szépek? Öntözöm is őket rendesen, pedig nehéz lecipelni a vizet innen a má-

sodikról. Valaki ugyanis elcsaklizta a slagot. Tegnap tizenöt csikket szedtem 

össze a kis kertből. A hobók hamutartónak nézték. Nálatok ott kinn annyival 

tisztább minden! 
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Nézem a híradót, Dunyus, és rám tör megint a féltés. Terrorista támadás 

itt, robbantás ott, antiszemita bűncselekmények. Allah akbar... Ugye, ti nem 

voltatok a közelben? 

Talán majd a húsvét hoz egy kis békét. Már készülődök. Várlak titeket! 

 

Hogy most nem jöttök, mert szoktatjátok a kutyát? 

Mondjuk, a koncertet megértem, az más. 

Büszke vagyok rátok, őrzöm az újságkivágásokat. Milyen furcsa a német 

nyelvű szövegben fölfedezni a neved! És öröm is, hogy idegenben is megál-

lod a helyed… 

Megható emlékem, amikor tudod, abban a festői kisvárosban a templomi 

kórust vezényelted. Vagy egy másik koncert, ahol Tomek adta a háttérzenét. 

Még hogy a németek ridegek lennének! Úgy öleltek át téged a végén, hogy a 

könnyem is kicsordult. Már akkor eleredt, mikor a vegyes kar a meglepetés-

nek szánt kórusművet elkezdte énekelni. Magyarul… 

„Elindultam szép hazámbul...” 

 

Nagyon fáj a szíved, Dunyus, mikor Kodályt tanítasz nekik? 

A húsvét? Eltelt valahogy. Volt kalács, sonka, barkaág.Megjött mindenki, 

játszottunk is, ahogy szoktunk. Láthattad, mikor skypoltunk. 

A családi kvíz, amit küldtél, kedves ötlet. Köztünk is voltál, meg nem is. 

 

Dunyusom!!! De jó, hogy májusban hazajöttök! 

Lesz póthúsvét, pótkalács, pótkompót.Meg tökfőzelék! Csinálok tyúkhúsle-

vest, madártejet. És veletek még egyszer megünnepeljük Marcika szülinapját. 

Hinnéd, hogy a keresztfiatok már egy éves? Ahogy tapsol a kis kezével, hát 

olyan cuki! Azt „élő adásban” kell nézni, a net nem az igazi. 

 

Utóirat: 

A költészet napján a közeli parkban, egy fa törzsén papírlap fehérlett. 

Tudom, hogy szereted a verseket, ezért elküldöm neked. 

Lesznai Anna írta, akinek könyveit kis korodban annyira szeretted. Na figyelj: 

„Messze azért menjek, haza jobban vágyjam. 

Ősszel azért menjek, hogy térhessek nyárban. 

Szép, szép térés legyen, telve nappal, kedvvel, 

Érettebb kezekkel, szentebb szeretettel. 

Ha idegen fénytől káprázik még szemem, 

S csengő ifjúsággal régi úton járok, 

Szépen, halkan lépjek, fel sohasem keltsem 

Az otthoni csendes, egyhangú világot.” 

Richter Anikó  
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Szerelemmorzsa 

 

Néha előveszem a családi fényképalbumot, ez még olyan nagyon régi, béke-

beli. Szerencsére nem veszett el, pedig amióta megvan, volt két háború, for-

radalom, terror, házkutatások, határon át menekülés, költözés, tűz és árvíz. 

Valahogy mégis megmaradt épségben, mindig volt valaki, aki mentette, hogy 

tovább öröklődjön, generációról generációra. Emlékeztetőül. Vörös bársony-

borítású, réz kapoccsal lezárható, vastag merített papírból összefűzött lapok-

ból áll, selymes vékony hártya alá lehetett bebújtatni a fényképeket. A képe-

ken sose látott ősök, rokonok, időrendben, szépen akkurátusan, aztán a vége 

felé már rám néznek a nagyszüleim, apám, anyám, őrájuk persze emlékszem. 

Tisztán, élesen, mintha napfény sütne le a megkopott lapokra. Régen nem volt 

egyszerű fotót készíttetni, drága is volt. Megadták a módját. Hosszas tanako-

dás előzte meg, számított a referencia, megnézték a kirakatba kitett cifra rá-

májú fotográfiákat, megbeszélték. Nem kapkodták el hebehurgya módon. 

Jelentős eseménynek kellett eljőnie ahhoz, hogy mindent megfontolva elké-

szíttessék az a kép. Ilyen volt persze az esküvő, mirtuszkoszorús, bizakodó 

kis menyasszonyok, délceg, bajszos, zsinórmentéses fiatal férfiak egyenesre 

igazított derékkal foglalják el helyüket. Szép szálkás betűkkel odaírva a ne-

vük, az esküvő pontos ideje. Családok, szépen felöltözve, ünnepiben, a gye-

rekek csillogó szemmel, kislányoknál baba, kisfiúknál huszárbábu vagy lo-

vacska. Katonaképek, van, hogy az utolsó. Ha igen, kereszt jelzi, hogy nincs 

tovább, a front elnyelte a család fiát. Érettségiző kisasszonyok matrózblúzban, 

kicsit mosolyognak. Idős házaspár egymás mellett ülve faragott karosszékben. 

Mindenki tisztán, egyenest belenézve a fotómasinába. Megörökítve az örök-

létnek. Néha átlapozom, egy-egy már sárguló képnél hosszabban elidőzök. 

Keresem önmagam, hátha felfedezek egy pillantásban, egy fejtartásban ma-

gamból csipetnyit. Ki vagyok én? Honnan jöttem? Mit hordozok magamban 

ezekből a nőkből és férfiakból, akik ha nem lettek volna, vagy nem úgy dön-

tenek, ahogy, akkor én nem is vagyok, vagy egészen más. Nézem nagyanyám 

képét, haja koszorúba fonva, feje tetején összetornyozva. Nyakán magasra 

gombolva a ruha. Nincs rajta ékszer, még csak fülbevaló se. Büszkén, sőt 

dacosan néz, olyan lázadóan. Vagy csak nekem tűnik úgy. Rémlik, igazi 

nagyasszony volt, ellentmondást nem tűrő. Romantikus legenda volt a család-

ban. Mesélték, hogy járvány tombolt abban az időben, amikor ő 16 éves volt. 

A szülei egy héten belül haltak meg a magas lázban, szörtyögős-légszomjas 

tüdőgyulladásban, nem volt segítség. Törékeny anyján még nem is csodálkoz-

tak, hisz a gyermekágyi láz is legyengítette, néhány hetes szép szőke fiacskát 

hagyott árván, meg négy nagyobbat, és ott volt a legidősebb, a viruló szép 
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nagylány, Mária. Az apjuk mokány, fekete, erős embernek tűnik az egyetlen 

képen, ami készült róla, de ő is elment. Mindenki veszített valakit a környé-

ken, nem nagyon volt rá lehetőség, idő, hogy a mások bajával törődjenek. 

Nem tudom, mit érzett nagyanyám. Ott volt öt kistestvér, s ott volt ő, akinek 

rángatták a kezét, akitől enni kértek, mesét és vigaszt. Könnyebb lett volna 

feladni. Könnyebb, de ő nem azt az utat választotta. Házaknak varrt, módos 

asszonyoknak. Hajnalban már mosott az udvaron, teknőben, a sok fehér ruha 

repült a szélben, amikor az első vasmunkások elmentek a kerítés előtt. Hatal-

mas fazékban főzött, a grádicsba rakta, jég közé. Szép szavakra, dalolásra már 

nem nagyon maradt ereje. Szigorú lett magához, szigorú, kemény és paran-

csoló a testvéreihez. Élni kellett. Hónapok teltek el, amikor megjelent a ház-

ban Regina néni, aki távoli rokon volt, valami sose kigombolyított családi 

fonal végén. Eljött, hogy segítsen. Megállt az ajtóban, letette lába mellé az 

ócska kis papírbőröndöt, és közölte, hogy marad. Nagyanyám fáradtan ült épp 

a hokedlin, csatakos volt vastag fonatú haja, a dereka fájt, a lúg majd csontig 

kimarta szép kezét. Annyi ereje volt, hogy bólintson, nem is nagyon faggató-

zott. Így történt, hogy kicsit könnyebb lett. Aztán egy szép májusi vasárnap 

Regina néni azt mondta, hogy öltözzön föl szépen és menjen be Mária a vá-

rosba, villamossal, menjen, sétáljon egyet.  

Sokan vannak ilyenkor a promenádon, legalább egy kicsit lát más embere-

ket is, nézze meg a kirakatokat. Egyen egy süteményt a híres cukrászdában, 

üljön ki a teraszra. Felejtse el az éjszakába nyúló varrást, hogy Gyusza megint 

kinőtte a cipőjét, felejtse el, hogy Etuska visszafeleselt, hogy nagyságos 

Gombszigetiné harmadjára küldi vissza a perkál szoknyát. Legyen egy délu-

tánra igazi fiatal, gondok nélküli lány. Állítólag nagyanyám úgy nézett nénjé-

re – mert így szólította már -, mint aki megbolondult, de aztán szót fogadott. 

Piros, húzott szoknyát vett fel, fehér olcsó blúzát maga hímezte cseresznyék 

díszítették. Teknőcfésűt tűzött búzavirág színű hajába. A szomszéd adott neki 

piros szandált, kölcsön. Majd ledolgozza. A gázgyárnál szállt fel a villamosra. 

A sétáló utca sarkán leült az első padra, nézte a le-föl hullámzó tömeget. Nem 

ismert senkit. El is szédült kicsit. Azon a néhány filléren nem magának akart 

süteményt venni, hanem valami kis cukorkát a gyerekeknek. Nézte, hol is 

lehet kapni. Megállt a kirakatok előtt, s csak a harmadiknál vette észre azt a 

fiatal, egyenruhás férfit, aki áhítatosan nézte őt. Haragosan fordult hátra, szá-

mon kérve a zaklató pillantást. A katona nem riadt meg, gálánsan hajtott fejet, 

mondta meg a nevét, majd karját nyújtva szépen sétáltak tovább. Szó nem 

hangzott el köztük, egyszerre léptek, összeszokott szép párnak tűntek, min-

denki utánuk fordult. A villamos megállóhelyén a férfi odafordult Máriához, 

és megkérdezte, mikor láthatja újra. Ő felvetette a fejét, és kevélyen azt 

mondta, jöjjön el hozzájuk jövő vasárnap délután a Lőtér utca 9-be, és már fel 
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is ugrott a beérkező járműre. Egy kicsit elmosolyodott, amikor látta a meg-

nyúlt ábrázatú kéretlen udvarlót, ahogy elveszetten álldogált és nézett a tova-

tűnő villamos után. Egy pillanatra még dudorászni is kedve támadt. Majdnem 

elfelejtett leszállni időben. Otthon csend volt, Regina néni elintézte a háztar-

tást, a gyerekek fejtől-lábtól aludva békésen szuszogtak. Megbeszélték a délu-

tánt apróra, aztán szó került rá, hogy illene valamivel megkínálni a vendéget. 

Ha eljön – sóhajtott Mária. Eljön az lelkem, el – biztatta Regina néni. Nem 

sok minden volt a kamrában, a császármorzsa mellett döntöttek. Liszt, dara, 

cukor, zsír még akadt. A 4 tojásért két nadrágot hajtott föl, a fél liter tejért két 

kockás ing gallérját foltozta ki, és a gombos dobozból négy egyforma fehér 

gombot is feláldozott. Citromhéjról persze szó se lehetett. Eljött a vasárnap. 

Regina néni lassan mondta a receptet, hozzá fűzve egy-egy megjegyzést, a két 

nagyobb gyerek nevetve ismételgette. ¼ liter liszt, ugyanannyi búzadara, fél 

liter tejecske, 4 tojás, csak óvatosan, jó nagy evőkanál cukor, hófehér, zsírt 

bele, meg a sótartónak is itt a helye. A darára meg a lisztre ráöntjük a tejet, 

egy órát hagyjuk őket, hadd barátkozzanak, a tojásnak a sárgáját a cukorra, 

sóval elkeverjük, hozzá adjuk. Ki veri fel a habot a fehérjéből jó keményre? 

Addigra már forró lett a zsír a tepsiben, és zutty, már bele is lehetett önteni a 

tésztát. Megpirult az alja, szép sárgára sült, sütőlapáttal kellett megforgatni, 

majd villával darabokra tépni. Ha megjön a várva várt vendég, tálra halmoz-

zák, egy kis tavalyi szilvalekvár is kerül a tetejére. Három óra volt, amikor 

kopogtattak. Belépett a magas, barna hajú, barna szemű fiatal egyenruhás. A 

köszönéssel elkésett egy kicsit, nézte a szép nagylányt, meg az öt riadtan pis-

logó kicsit. Aztán összeütötte a bokáját, és csak annyit mondott: - Kisasszony, 

legyen a feleségem! A császármorzsa majdnem odaégett. Az esküvőt egy 

hónap múlva tartották. Ők lettek az apai nagyszüleim. Minden évfordulón 

császármorzsa volt, a szakácskönyvben nagyanyám áthúzta a nevét, és fölé 

írta: Szerelemmorzsa. 

Salánki Anikó 

 

 

 

Zavaros vizeken 

 

Mi, a Felvidéken fekvő Búcs község lakói imádjuk a halastavunkat. Télen a 

jégen korcsolyázunk, nyáron horgászni járunk, tavasszal és ősszel pedig kel-

lemes sétákat teszünk a tavat körülölelő természetben. Ez már generációk óta 

így van. 
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Nagypapám sem volt ezzel másképp, azonban ő – huncut gyermek lévén – 

egy kicsit több izgalmat is belevitt a halászatba. Hogy mindezt hogyan tette? 

Olvassák el maguk! 

 

Régen történt, közel ötven évvel ezelőtt. Akkor még én is fiatal és a katona-

ság előtt álló ember voltam. Nagyon szerettem a halászatot. Imádtam úgy 

halat fogni, hogy belementem a vízbe. Nem hiába. A tó mellett nőttem fel. 

A történetem is egy ilyen halászatról szól. Tudniillik, minden évben ősszel 

lecsapolták a tó vizét és lehalászták a halakat. Épp egy ilyen alkalom volt 

akkor is, amikor a tó partján ácsorogtam, halva várva, mint sokan mások is, 

de olyanok voltak a halászok, hogy sehogy sem lehetett halhoz jutni. Az is 

nagyon bosszantott, hogy a halőr, vagyis a tó felügyelője, a keresztapám volt. 

Mivel halhoz úgysem jutottam, gondoltam egyet, hogy kicsit megjáratom a 

halőrt, legalább addig sem tud a tó zsilipjénél uralkodni – ott, ahol folyt a 

halászat. 

Gyorsan haza ugrottam. Ledobtam a ruháim és egy szál gatyában belevág-

tam a kalandba. Az utcánkról egy keskeny utacska vezetett le a tóhoz, onnan 

olyan száz méterre volt a zsilip. Egyenesen a tó közepébe mentem, ahol a 

halastavat tápláló víz vékony csíkban folyott. Mint egy patak. Ahogy oda 

beértem, az első dolgom az volt, hogy a tó iszapjával gondosan bekenjem az 

arcomat, úgy, hogy csak a szemem és a szám látszódjon ki. Épp mint egy 

néger, de talán annál is feketébb voltam.  

Mint később kiderült, a tervem tökéletesen sikerült. Sejtettem, hogy a ke-

resztapám bekapja a csalit és nem is tévedtem. Tudniillik ő szinte naponta 

otthagyta a valódi munkahelyét azért, hogy szétnézzen a halastó körül. 

Olyankor szenvedélyesen tudta játszani magát. 

No, de térjünk vissza a tó közepéhez. Alig kentem össze az arcomat iszap-

pal, máris hallatszott a keresztapám hangja: „Azonna‘ gyere ki, vagy beme-

gyek írted!”. Egy kicsit sem lepődtem meg, mert szinte biztosra vettem, hogy 

mi lesz a következő lépése. Nekilódult, mint egy gőzhenger, aki el akar ta-

posni. Talpig beöltözve halász ruhába, vagyis nyakig gumiban. Abban az 

időben még nem volt erőnlétben elhanyagolható. A negyvenes éveiben járt, de 

plusz hozzá a düh és a „majd én megmutatom” hozzátett még vagy 30%-ot. 

Megvártam őt, addig kézzel halásztam. Csak a látszat kedvéért, hisz a víz-

ben csak alig párcentis halacskák voltak. Ahogy közeledett, be nem állt a 

szája: „Úgy sincs semmi esélyed, előlem nem menekűhetsz!”. Persze én ezt 

nem így gondoltam. Mikor már csak olyan húsz méternyi távolság volt köz-

tünk, én is elindultam a tavon felfelé a folyó víz nyomában. Ott nem süllyed 

le az ember lába annyira. Persze így is hol térdig, hol még annál is mélyebbre 

süllyedtünk mindketten. Így ment ez egy darabig, mert az iszapos vízben elég 
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lassan haladtunk. Aztán gondoltam egyet, hogy kimegyek ott, ahol lejöttem, a 

keskeny utacska irányába. Ahogy közeledtem a parthoz, akkor láttam, hogy 

elvágták az utamat, ugyanis a keresztapám lánya és annak barátnője a tó szé-

lén, a kertek alól szaladtak felém. Az volt a szándékuk, hogy ketten feltartóz-

tassanak, amíg a keresztapám odaér. Gyorsan irányt változtattam és visszain-

dultam a tóba. Folytatódott a hajsza, de mindig betartottam azt a 15-20 méter 

távolságot közöttünk. A keresztapám úgy fújtatott, mint aki kilométereket 

futott. Közben viszont folyamatosan kiabált. Azt szerette volna elérni, hogy 

szólaljak meg én is, de erre nagyon vigyáztam. Nagyon jól ismertük egymást 

és elég lett volna egy szó, hogy kiderüljön, ki is vagyok. Az iszappakolás az 

arcomon tökéletes volt, mert sem ő, sem a leánya és barátnője nem ismertek 

meg, pedig elég közel voltam. 

Szóval a keresztpapi hűségesen loholt a nyomomban. Én néha megálltam, 

hogy biztassam egy kicsit. Integettem a kezemmel, hogy gyere. Erre feldühö-

dött és újult erővel nekilendült. Ezek után még mehettünk vagy kétszáz mé-

tert, aztán megint gondoltam egyet. Ha a lányok a tó egyik felén vannak, 

megpróbálok a másik oldalon, az erdő felé kimenni a partra. Vettem is az 

irányt az erdő felé. A keresztapám persze kitartóan a nyomomban volt. Már 

kiértem a tó szélére és csak pár méter választott el az erdő sűrűjétől, amikor 

nagy meglepetésemre egy rendőr ugrott elém a bozótból. Pisztollyal a kezé-

ben, széttárt karokkal rám üvöltött: „Stúj, ja vás zastrelím!” (magy.: „Állj, 

vagy lelövöm magát!”) No, most mi lesz? – gondoltam egy pillanatig, de nem 

volt idő tétovázni. Reméltem, hogy azért nem mer meglőni. Megfordultam, és 

vissza a tóba! Ekkor dördült el egy lövés. Nem tudtam, hogy hova lőtt, mert 

háttal álltam neki. Lehet, sőt valószínű, hogy a levegőbe lőhetett, gondolván, 

hogy majd megállok. Persze eszem ágában sem volt, hiszen semmit sem csi-

náltam. Halat nem fogtam, csupán megjárattam a keresztapámat (ő meg en-

gem). 

Szóval folytattam az utamat felfelé, a tó közepén. A halastó felső részét 

benőtte a nád. Arra az elhatározásra jutottam, hogy ott fogok eltűnni. Alig 

értem el a nádas szélét, a keresztapám feladta a hajszát és tőlem jóval hátrébb 

kiment a partra. Én bementem a nád közé ás guggolva vártam, hogy lesz-e 

valamilyen hang vagy zörej. Nem is lett volna semmi baj, ha a sok szúnyog 

nem támadott volna rám. Nem győztem őket csapkodni. Persze csak halkan, 

nehogy meghallják. Eltelt vagy húsz perc, amikor egyszer csak megzörrent a 

nádas. „Atyaisten, ez nem lehet igaz!”- gondoltam. 

 

Akkortájt, a szocializmus során a rendőrök gyakran megjelentek a halastónál. 

Ez divat volt, mert jó barátai voltak a nagypapám keresztapjának és gyakran 

jelentkeztek a „megérdemelt” jussukért. (megj. a szerző) 
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Pontosan nekem szemben, csörtetve jött felém a keresztapám és a rendőr. 

Minden idegszálam megfeszült. Készen álltam arra, hogy újra a tó felé ve-

gyem az irányt. Amikor szinte az orrom előtt megálltak, megszólalt a kereszt-

apám: „Valahol itt kő lennie, mert ilyentájt ment be a nádba!” 

Ha tudták volna, hogy csak a kezüket kellene kinyújtaniuk, hiszen az orruk 

előtt voltam! Szerencsére nem tudtak beljebb jönni, mert ott már süppedős 

volt a talaj. A rendőr úron meg biztosan szép cipő volt. Érdekes, hogy a ke-

resztapám, aki eddig olyan hűségesen és kitartóan a nyomomban volt, a ná-

dastól már félt. De az is lehet, hogy valami mástól! 

Tehát folytatódott a várakozás. Valaki majd csak mozdul. Valamerre. 

Jó sok időbe telt, míg a nádas egyszer csak megzörrent. Már én is majd-

nem ugrottam, de rájöttem, hogy az üldözőim feladták a hajszát. Megfordul-

tak, és kimentek a partra. Én persze lapultam tovább, mert csapdát sejtettem. 

Arra gondoltam, hogy megvárják, míg kimegyek a partra és majd ott lesből 

elkapnak. Hosszú ideig még mozdulatlan voltam, aztán nagyon óvatosan, mint 

a vad, akire vadásznak, minél kisebb zajt csapva elhagytam a rejtekhelyem. 

Sehol sem láttam senkit. Bevetettem magam az erdőbe és azon keresztül 

eljutottam a borospincékig. Nem szerettem volna senkivel összetalálkozni, 

hiszen az arcom tiszta iszap volt. A szőlőkön keresztül nagyon óvatosan le-

mentem a pincékhez. Szerencsém volt, ugyanis a pince előtti kúton éppen 

vizet húzott az egyik rokonom. Oda is szóltam neki, hogy hozzon nekem vi-

zet, hadd mosakodjam meg. Először csak nézett mint a moziba, de aztán a 

hangomról megismert. „Jaj, te vótá', akit hajtottak a tóba'?” - kérdezte. 

Szóval megmosakodtam, aztán jó nagy kerülővel hazamentem. Persze úgy 

voltam, hogy ha olyan közelről senki sem ismert meg, miért is tudnák, ha 

visszamennék a zsiliphez, ahol még mindig folyt a halászat, hogy én voltam. 

Hallottam többször is, hogy mondták, „Jó' lóvá tette a halőrt! Bárki is vót, 

fasza gyerek vót!”. 

Így ért véget a kalandom, hal nélkül… A tanulság talán annyi, hogy ne 

halásszunk „zavaros vizeken”! 

Sánta Kamilla 
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Csengettyű az ágyak alatt, vagy kecskék a szobában? 

 

Sok furcsa szokás volt a Küküllő menti falvakban a székelység között nagya-

pámék és déd nagyapámék idejében. Ezeknek egy részük hasznosak voltak. 

Másrészük szórakoztatóak, de akár derültségkeltőek, amelyek szintén nagy 

hasznossággal bírtak, mert ugyan le lehetett volna e élni azt a sok gonddal és 

fájdalommal járó életet, amit el kellett viselniük, derű nélkül? Ezért mondják 

gyakran azt, hogy a székelyember saját nyomorúságából is viccet csinál! Hát 

akkor még az olyan kevés számba menő „víg farsangi napjaiból” hogyne 

csinált volna viccet, mint a szerelem, házasság? 

Ha már eleve, látványosan rosszul indult két fiatal párkapcsolata nem kés-

tek az idősebb generáció epés megjegyzései, miszerint: 

- Na, ezek se fingnak egy paplan alá! – Illetve. 

- Hallod e te legény, úgy vettem észre ez a lány sem fingja le a töködet! 

A cél az volt a nagycsaládoknál, hogy a lány lehetőleg minél hamarább férj-

hez menjen, pártában ne maradjon a legény meg megházasodjon, mivel vén-

legénynek lenni sem volt valami kívánatos állapot! 

A szóbeszéd szerint az eldugott erdővidéki falvakban a lányoknak házas-

élethez való érettségüket úgy állapították meg miszerint ráültették egy vékára.  

Talán nem tudja mindenki, hogy a véka egy fából készült, felülnyitott hor-

dócskához hasonlított leginkább, pontosan húsz liter űrtartalmú. És ennek 

minden székely portán ott kellett lennie mivel ezzel mérték a szemes gabonát, 

krumplit! 

Erre az edényre ültették rá a kislányt, és ha a feneke nem esett bele, tehát 

kitöltötte a szádát akkor már minden további nélkül lehetett férjhez adni! 

Voltak olyan falvak is ugyancsak félreeső helyeken ahol annyira természete-

sen éltek és viselkedtek, hogy még a lánykérésekből sem csináltak túlontúli 

romantikus eseményt. Röviden, lényegre törően a dolgok szépítése nélkül 

ejtették meg az eseményt: 

- Kedves házon belüli és kívüli atyafiak! Jövetelünk célját szeretnénk 

önökkel „igyenös” úton ismertetni, mely szerint a mi fiunknak, Jánosnak 

„bökhetnékje” támadt. Azt szeretnénk kentektől megtudni, hogy a kentek 

leánya Mariska, neki megfarolna e? 

Amire Mariska szemérmetesen hallgatott, de az édesanyja bezzeg, nagyhan-

gon odakiáltotta: 

- Meg hát, meg hát, megfarol az jó szívvel! 

Ha már itt tartunk, a kedves olvasónak bemelegítőül el kell mondanom még 

egy szokást, aminek ugyancsak nagy szerepe volt a házasélet megkezdésében: 
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Mint sok más nép is a székelység nagy becsben tartotta a férjhez menő lá-

nyok ártatlanságát! Bizony, ha a menyasszony nem volt szűz a nászéjszakán 

és reggel az újpár lepedőjét nem találták véresnek abból nagy baj kerekedhe-

tett. Az újdonsült fiatalember vagy visszavitte apja házához a hibásnak talál-

tatott fiatalasszonyt, vagy apósától jogos kártérítést követelhetett. Egy szántó-

földet, kaszálót, fejőstehenet, lovat, ezt nevezték a székelyeknél „pinapótlék-

nak” amit szinte minden alkalommal megkapott, mivel félt az após, hogy a 

lánya a nyakán marad! Ezért a szülők a saját érdekükben nagyon kellett vi-

gyázzanak leányuk tisztaságára! 

Történt egyszer, hogy egy székely lány nászéjszaka előtt elsírta magát az 

anyjának: 

- Baj van édösanyám, nagy baj van, mivel én nem vagyok szűz, odaadám 

azt régi szeretőmnek! 

- A bajt az édösanyák eligazítják, csak feküdjél le és tégy, úgy mintha az 

volnál, a többit meg bízd csak rám! 

Az volt a terv, hogy lámpaoltás után, amikor már az ifjú pár átesett az örömök 

beteljesülésén és fáradtan mély álomba estek az okos anya előveszi a kre-

dencről a piros tentát és abból keveset a fehér lepedőjükre loccsant. Ez jó 

ötletnek is tűnt, mert abban az időben csak annyit tudtak a vérről, hogy piros. 

Ámbátor a sötétben minden tehén fekete, még a tinta is, ennek okán az 

okos anya megvétette a tintásüvegeket és a piros helyett a kékből loccsantott 

nagy óvatossággal a tervezett helyre! 

Reggel, amikor megérkezett a lepedővizsgáló bizottság, amely a két fiatal 

szüleiből állott megbotránkozva tapasztalták kék foltot a menyasszony alatt. 

Legelőször a vőlegény apja jutott szóhoz dicséretére váljon, átlátott ugyan a 

szitán, de a jóindulata és a menyasszony iránti rokonszenve arra ösztönözte, 

hogy anyatársához hasonló okos ötlettel mentse meg az újasszony becsületét 

és a házasságot. 

- Lehettél volna egy kicsit óvatosabb fiam, hát nem kifakasztottad a drága 

menyasszony epéjét? – korholta le fiát, aki bűnbánóan hajtotta le fejét. 

Ha a kedves olvasóknak tetszett ez a szokatlan bekezdés engedelmükkel rá-

térnék arra a történetre, ami kifejezetten az esküvő utáni tréfás szokások egyi-

kéről szól. Vajon mi lehet viccesebb, érdekesebb és alkalomhoz illőbb, mint 

az esküvő utáni nászéjszaka se szeri se száma jeleneteknek. 

Divat volt tehát az említett vidéken, hogy nagy titokban a fiatal pár ágyá-

hoz hosszú zsinóron egy kis csengettyűt kötöttek nászéjszaka előtt, hogy az-

tán mikor azok lefekszenek és csintalankodni kezdenek a sötétség leple alatt. 

Az változó ritmusokban, hogy kedves hangján árulkodni kezdjen! 

Tudni kell, hogy ebben az időben a székely házaknál nagyon dívott a magas 

lábú ágyak használata, amire lefekvéskor az öregek csak kis létraszerűségen 
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bírtak felmászni. Elképzelhető hogy milyen érzékeny lehetett egy hosszú 

zsinóron ingaként felkötött csengőcske. Az ágyak nem emiatt voltak ugyan 

magasak, hanem abból a megfontolásból, hogy alája kerekeken görgő kisebb 

heverőket lehessen betolni nappalra. Éjszakára tette a legnagyobb szolgálatot 

mivel egy, két gyermek nyugodtan alhatott benne. De kellettek is ilyen elmés 

megoldások, tekintve az akkori családok tekintélyes gyermekáldását, az akko-

ri székelyember és asszony nem féltek a gyermektől, mint a maiak! A csen-

gőcskére még csak annyi időre térnék vissza, hogy elmondjam, miszerint 

ezeket a kis gidák meg barikák nyakára kötötték, hogy hangjával hirdesse, 

merre kóricál kis gazdájuk. 

A dolgok ilyen irányú alakulása folytán egy egész család minden tagjának 

értesülése lehetett az újpár féktelen hancúrozásának, mert mind a tizenketten 

egyetlen nagyszobába kellett éjszakázniuk, ami elég kényelmetlen lehetett 

számukra. 

Vicc ide, vicc tova, de valljuk be a mai szemszögből alattomos felháborító 

dolognak tűnik annak okáért, hogy két ember legintimebb, majdhogynem 

legszentebb kapcsolatába avatkoztak be durván és űztek gúnyt belőle! 

Erre gondolván egy vőlegény a lakodalom vége fele elbúsulta magát 

mondván:  

- Bár csak az a csengettyűs dolog ne következne most! 

Azt mondja erre a menyasszony, akinek a talpraesettség dolgában nem kellett 

kölcsönért mennie: 

- Ne búsulj kedvesem, bíz csak rám te a csengettyűk dolgát! 

Lévén, hogy mikor a boszorka anyós eltűnt, mert elfelejtette az ebadtája, hogy 

ő is volt valamikor ebben a helyezettben, vélhetően csengőt akasztani. A 

szemfüles menyasszony utána osont. Miután megállapítást tett, hogy már 

csengő lóg az ágyuk alatt, mindenik ágyra ugyanúgy csengőt akasztott, szám 

szerint még hármat. Egyet após, anyós alá, egyet anyja, apja alá, egyet pedig 

papó, nanyó ágya alá! 

Lakodalom lejártával feküdt mindenki a saját helyére, hogy kipihenjék a 

mulatság fáradalmait, felnőttek a nagy ágyakba a gyermekek a kihúzott kis 

ágyakba. Lámpaoltás után még kevés ideig suttogtak a párnák a mocorgásra 

pedig finoman magszólalt egy, egy csengő, amelyet elfojtott kárörvendő kacaj 

kísért. Abban a hiszembe, voltak ugyanis, még egyelőre, hogy az újdonsült 

pár csengője árulkodik. 

Bizonyos türelmi idő lejártával, amely lehetett a csendes előjáték ideje, 

avagy a gyermekek elalvására szánt fertályóra, amikor már azok nem feleltek 

a „jóéjszakát” búcsúszóra. Elindult a csengettyűhangverseny. 

A bevezető nyitány természetesen az ifjú párénak kellett lennie, ezt érezni 

lehetett az ütemek erőségén és gyorsaságán valamint az akkordok szűnni nem 
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akaró megújulásából. Kis szünet után átterjedt a következő ágyakra is de lé-

nyegesen más,ritmus és zenehangzásban. Míg a fiataloké hasonlatos volt egy 

pattogó magyar nótát produkáló hegedű előadáshoz, addig az após, anyósoké 

a sokkal alaposabb és mélyhangú gordonkáéhoz. Mígnem papó és nanyó 

csengettyűje kimondott nagybőgő lassú, de alapos előadására emlékeztetett! 

Amikor pedig a többi ágyak tulajdonosai is ráébredtek, hogy ehhez a 

hangversenyhez ő maguk is hozzájárulnak már nem volt megállás! 

Egy rosszalvó gyermek ébredt és meglepetten hallgatta a furcsa hangversenyt: 

- Vagy az angyalok jöttek meg karácsony helyett nyár közepén, és azok 

csengetnek, de inkább a kecskék jutottak valahogy be a szobába! – ezért 

apját riasztotta. 

- Édösapám, Édösapám, úgy hallom kecskejárás van a szobában, nyisson 

ajtót hadd hajtom ki őket! 

- Nyugodtan legyél fiam, aki beengedte őket az ki es hajtja, te csak aludjál 

csendesen! 

Sebők Mihály 

 

 

 

Ott az árpánk, ő itt Árpád! 

 

Márta árpát aratott sarlóval a Hadút alatt. Előrehaladott terhessége ellenére 

szorgalmasan végezte munkáját. Pedig hét ágra sütött az áldott nap. Szenve-

dett türelmes kitartással, mert az ura megmondta mielőtt az erdőre ment vol-

na, hogy az árpát ma le kell aratnia. Azután foglalkozhat a terhességével, akár 

szülhet is, ha akar, de csak azután! 

Amikor reggel kilépett a kapun azt kérdezte tőle a szomszéd asszony, aki 

egyben a legjobb barátnője is volt: 

- Hová mész te most Márta a csíkos posztó tarisznyával a hátadon, sarló-

val a kezedben azzal a nagy pókhasaddal? 

- Én megyek Hadút alá árpát aratni, mert Jovák kikötte, hogy annak ma 

meg kell lennie. 

- Méssz te a szemed világába Márta! Hát neked sincs több eszed mind an-

nak a kutya kegyetlen uradnak. Bé vannak telve a napjaid, messze van az a 

birtok, még elszottyantod útközben. 

Márta vállat vont és tovább kacsázott a határ felé. Soha nem tusakodott a férje 

döntései fölött. Ha Jovák azt mondja biztosan így van, ő a gazda a háznál és a 

hites ura is. Furcsa pár voltak, mert Márta pontosan egy fél fejjel volt magasabb 

uránál. Jovák alacsonyságát mintha zömökségével pótolta volna a természet. 
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Csutak ember volt, még amellett veres, arcáról vadság sugárzott, tekintete 

átható, mint a kígyónak. Ha mulatságban megvadult valamitől jobbra, balra 

dőltek körülötte a derék emberek. Olyan erős volt, mint egy medve, úgy is 

becézték a háta mögött „veres medve”. Senki nem, mert újat húzni vele. A 

lányok is menekültek tőle, mint az Istenverés elől. 

- Ha ketten maradnánk az egész földön, akkor sem kellene - mondták - in-

kább a keverőfa - tették hozzá sejtelmesen. 

Amikor Mártával kezdett járni, mert ő nem volt büszke lány, gazdag, túl pia-

cos sem. Azt kérdezték tőle ismerősei: 

- Mond meg te Márta, mit szeretsz te azon az emberen? 

Erre neki nem volt mit felelnie, mert ő maga sem volt tisztába azzal, hogy 

miért szereti Jovákot, és egyáltalán, szereti-e. A férfi csak úgy egyszerűen 

melléje szegődött és attól a perctől kezdve befolyása alá került. Minden egy 

színdarabos bálon kezdődött. Jovák a szereplők között volt. Szokás szerint az 

első nótát kizárólagosan a szereplőknek húzták. Ilyenkor az egész falú tiszte-

letteljes irigységgel nézte a táncosokat. Ebben a nótában kérte fel őt pedig 

Márta nem is tartozott a szeplők közé. A nézőközönség annyira meglepődött, 

hogy a méretbeli különbség nem torkollott komédiába. Ilyent csak akkor tehe-

tett valaki, ha a menyasszonyával táncolt. Márta zavart is volt, büszke is egy 

kicsit, mert nem szokta meg, hogy a figyelem központja legyen. Még nem 

volt vége a bálnak, amikor Jovák borszagú hangján a fülébe súgta: 

- Eljössz e velem Márta teleholdat nézni? 

Kézen fogva vezették ki egymást a zegzugos, gidres-gödrös utcán, míg, a 

temetőig értek. Valóban szépen sütött a hold és minden olyan valószínűtlen-

nek tűnt mintha egy más világban folytak volna az események. Jovák kinyi-

totta a temető kapuját és bevezette őt egy frissen kaszált területre távol az 

ezüstős félhomályba sorakozó síroktól. Tudta, hogy mire megy ki a játék. 

Akár el is szaladhatott volna. De nő volt és szűz. Szüzessége annyira, terhére 

volt, hogy már zavarta, és nagyon nem tolakodtak a legények a kapujában. A 

természet teszi a dolgát még akkor is, ha lelke tele van szorongással és az 

ismeretlentől való félelemmel. Már eldöntötte, hogy lefekszik, a következmé-

nyeket nem veszi számításba, legyen, ami lesz. Jovák elnyomta a kis sarjú-

búgját és ráborította a lányt. Amíg a nadrágjával volt elfoglalva addig Márta 

feltűrte szoknyáját és megadóan húzta le bugyiját. Ahogy a legény ráfeküdt 

elsóhajtotta magát, belenézett az ezüstös hold foltos tányérjába. Többször is 

elsikoltotta magát, mert a legény nem kímélte. Heves és durva volt, mint 

mindenben. Újra és újra indította a szilaj rohamokat, míg csak bele nem fá-

radt. Márta is halálosan elcsigázott. Öle sajgott és zsibogott egyszerre, kezdő 

volt még ezen a téren, ezért nem tudta, hogy a kis ember méretes fütykössel 

rendelkezik. Szédült és erőtlen volt, a legénynek kellett talpra állítania. Alig 
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bírt haza vánszorognia, egyedül. Jovák meg bálozott reggelig, mintha mi sem 

történt volna. Ezt az esetet soha senkinek nem mondta el, még a papnak sem 

gyónta meg, önmagát hibáztatta és gátlásossága még inkább növekedett. Nem 

értette és sokat morfondírozott azon, hogy mi ebben a jó. A többi lányoktól 

mikor azt hallotta, milyen jó legénnyel az ágyban, csak hallgatott és nem 

adott igazat nekik. Hallgatott, mert nem akart kilógni a sorból, és mert nem 

akart senkinek kitárulkozni. Bárhogy is vélekedett, attól az emlékezetes éj-

szakától kezdve többé már nem bírt elszakadni Jováktól. Nem volt ő olyan 

rossz és kegyetlen, ahogy állították. A munkát helyezte mindenek fölé, a 

megélhetés mellett minden más eltörpült az ő szemében. „Ora et labora” 

Imádkozzál és dolgozzál! Vallják a ferencesek és ő dolgozott. Ritkán eljárt a 

templomba ritkán mulatságba, de nem volt társasági ember. Szerette az 

erdőlést. Gyakran eljárt két erős lóval és ráfos szekérrel. Tűzifát vagy műfát 

szállított a faluba. Ha kellett ki is faragta gerendának egy hatalmas bárddal, 

amit (pallankácsnak) neveztek. Kemény szakmunka volt, amit jól megfizet-

tek. Semmiben nem szenvedtek hiányt. Mártának mindene megvolt, ami egy 

asszonynak meg kellett lennie. De még olyan ruhákat is viselt, amit a nagy-

gazda asszonyok is megirigyeltek. Az ura sose szólt bele, ha egy rongyot 

vásárolt magának. A baj csupán annyi volt, hogy az alacsony vad kinezetelű, 

durva ember nem tudott szeretetet nyújtani senkinek. De Márta ezt is meg-

szokta, mert kiismerte férjét, hogy benne is lélek rejtőzik. Három kislányuk 

született gyors egymásutánjában. Úgy tűnt embere egykedvű közömbösséggel 

veszi tudomásul érkezésüket, az asszonyt nem lehetett megtéveszteni. Jovák 

fiúra várt, de elfogatta az adott helyzetet. 

- Megáldott minket az Isten kisasszonyokkal. - Állapította meg keserű 

gúnnyal. 

Azért néhanapján megsimogatta veres hajukat és kedveskedésnek szánt 

csufandárossággal megkérdezte: 

- Osztán hány bitangot hoztok apátok nyakára? Ahányat, annyit. - Felelt 

meg helyettük. - Azok es a mieink lesznek! 

Amikor az első kislány megszületett Mártát rémálmok gyötörték. Nem tudta 

felejteni még annyi idő után sem kis korának borzalmait. Talán egy éves lehe-

tett vagy még annyi, sem amikor először bele tették a nagy üres kádba. Régen 

nagyon régen nem volt óvoda, de apró gyereket adott az Isten. Még a népi 

bölcselet is azt tartotta: „Ne sírjál esőért, apró gyermekért és hitvány bocsko-

rért, mert ad a Jóisten belőle eleget.” Munka is volt, mert csak a jutott a sze-

gény parasztembernek. Valami, megoldást kellett találniuk arra, hogy a mezei 

munkát is bírják végezni, de az apró porontyokat is biztonságba tudják. Így 

kellett megszületnie az ötletnek, hogy mielőtt messze mezei munkára menné-

nek karon ülő gyerekeiket üres káposztáshordóba, tegyék. Mentségükre  



361 

legyen mondva tettek be nekik vizet, kenyeret, sajtot és szalonnát apróra vág-

va. A módszer humánusságát még így is vitatni lehet. Mert hosszú egy nyári 

nap, ez alatt a kicsik berondítottak a kádba. Bizony előfordult, hogy a víz 

kiömlött és az élelem összekeveredett az ürülékkel. Nem csoda, ha minden 

gyerek rettegett a szűk helyiség sok kellemetlenségeitől. Történt olyan is, 

hogy a szüntelen felfele sandítástól, mivel minden percen szüleiket várták, 

szemtengelyferdülést szenvedtek. 

Márta attól rettegett, hogy az ő gyermekei is át kell, éljék azokat a szenve-

déseket, ami az ő lelkében is rettenetes nyomokat hagytak. Ezért kieszelt egy 

merész, de könyörületes tervet. Mert mit nem tesz meg egy anya a gyermeke-

iért. Előbb a könnyebbik részének fogott, özvegyen maradt édesanyját kellett 

meggyőznie, hogy hozzájuk költözzön. 

- Van e olyan épeszű ember aki az uraddal egy házba költözne? 

- Nem olyan az ördög, ahogyan festik anyám. Látja, én is kibírom mellet-

te, rosszindulatból soha nem tette rám a kezét. 

Végül a sok rábeszélés, könyörgés, és amikor Márta még el is sírta magát 

hatott. Igaz egy kikötéssel: 

- Jegyezd meg, ha az urad durváskodni kezd velem, azonnal otthagylak 

benneteket. 

Alkalmas pillanatra várt, hogy véghezvigye tervének nehezebb részét. Még el 

kellett fogadtassa Jovákkal a nagy gonddal és izgalommal felépített elméletét. 

Ismerve férje vaskalaposságát a minden újítástól irtózó természetét, aggódott 

a sikerért. Amikor elérkezett a pillanat Márta azonnal ráérzett, hogy most kel 

ütni a vasat. 

- Engemet kiskoromba, káposztás kádba tettek minden reggel mielőtt a 

mezőre mentek szüleim. Nem volt ki vigyázzon rám. 

- Engem is oda raktak, rám sem vigyázott senki. 

- Annyi idő után is visszaemlékszem milyen rettenetes napokat éltem át 

akkor. - Márta néhány könnycseppet morzsolt el zsebkendőjével. 

- Én sem felejtettem el azokat az időket. - Jovák elborult arccal hallgatott 

az emlékek hatása alatt. - Ráadásul még mákból főzött teával is itattak, 

mert bőgős gyermek voltam. Azért vagyok ilyen amilyen Márta, ezért nem 

szeret engem senki, mert kutya hitvány ember lettem emiatt. 

Az asszonynak nagyot dobbant a szíve, mert rájött, hogy ügye nyerésre áll. 

Lelkét elöntötte a hála és szeretet érzése. 

- Miért mondod, hogy nem szeret senki? Hiszen én szeretlek, és akkor má-

sokkal nem kel törődnöd. 

Csupán annyi ideig hallgatott amennyit elegendőnek vélt ahhoz, hogy embe-

rébe tudatosodjanak a hallottak, de még ne térjen ki az érzelmek mezsgyéjé-

ből. 
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- Kénytelenek lesznek a mi gyermekeinknek is átélniük mindezt?- hangjá-

ba enyhe szemrehányás vegyült. 

- Tudsz te ennél jobbat?- kérdezte a férfi komor hallgatás után. 

- Igen Jovák, ha beleegyezel anyánk hozzánk, költözik. 

- Honnan tudod? 

- Ő maga mondta. 

- Ő mondta? Erre nem is gondoltam. 

- Csupán egyet ígérjél meg, hogy soha nem bántod őt. 

- Miért bántanám? Neki is jobb lesz így nekünk is. 

Ennek már lassan öt éve. Jovák állta a szavát és édesanyja nagy gonddal ne-

velte a három kislányt. Márta ezért hálával tartozott férjének és kimondhatat-

lanul boldognak érezte magát. Hátha még fiúgyermeket hordoz szíve alatt. 

Pedig úgy érezte, hogy fiú lesz. A kártyavető cigányné azt mondta, de még a 

falu tudós vénasszonya is, akit mindenki tisztelt és elismert a vármegyébe, 

mert ő volt az egyetlen bába a környéken. 

 

Letette a markot a kévére, kendője csöcskéjével törölte meg verejtékező hom-

lokát. Kétségtelenül jól haladt már, csak egy órányi munkája lehetett hátra 

pedig alig múlt el dél. Most egy keveset pihenhet, hiszen urasan meglesz úgy 

is. Nagy cserefa állt a föld végébe. Szállásfának hagyták meg az ősök, mert-

hogy több szántó is volt azon a helyen. Kellemesen hűs volt az árnyék, ahogy 

nehézkesen leült a terhes nő megkönnyebbült. Hátát nekitámasztotta a durva 

barázdás kérgű törzsnek és ellazult. Alatta vagy öt kilométer távolságra a 

völgyben nyúlt el az országút mindkét felén a falu. Középen büszke tornyú 

templom vigyázta az apró házak legelésző nyáját. Feltűnt, hogy a közelben 

nem munkálkodott senki a földeken. Csak messze nagyon messze a főút köze-

lében virítottak aprócska hangyaemberek. Átsuhant agyán egy aggodalmas 

gondolat, hogy „hátha itt lesz kénytelen megszülnie gyermekét.” Gyorsan 

elhessegette a vészjósló feltevést. Ivott a kukoricacsuszával bedugott cserép-

korsóból. Körülményesen felállt és kilépett az árnyékból a tűző napra. Ekkor 

érezte meg az első fájdalmat, ami összetéveszthetetlen volt, és ami pillanat-

nyilag megrémítette. A gyermek erőszakosan megmozdult hasába. Tolakodó-

an durván sietősen, mintha bizonyítani akarna, hogy ő az apja fia. 

- Ne cselekedd ezt velem! Hadd arassam le Árpád, előbb az árpát! - Szó-

lott rá türelmetlen babájára és elcsodálkozott, hogy akaratán kívül kimond-

ta nevét. Ez Isteni jel, villant át agyán és megnyugodott. Még lépett egy 

párat a tarlón, hogy munkájához fogjon, de már nem ért oda az aratandó 

gabonához. Újabb fájdalom hasított méhébe és szinte azonnal eleredt a 

magzatvize. Olyan gyorsasággal, mint mikor szájjal lefele fordítanak egy 
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vízzel telt edényt. Lefolyt lábain és érezte amint talpa alatt sárrá, áztatja a 

szikkadt talajt. 

- Csak nem megijedni! - adta a tanácsot saját magának. Körülnézet a hő-

ségtől vibráló határban. Kilométereken belül egy árva lélek sem tartózko-

dott, csak ő és a Jóisten. Eszébe jutottak a szomszédasszony intelmei: 

- „Messze van az a birtok, még elszottyantod útközben!” 

- Na de nem baj, ezen is túl kell legyünk egyszer. - gondolta megadóan. 

Ettől a pillanattól kezdve mindent ösztönös következetességgel cselekedet. Visz-

szavonszolta magát a szállásfa lombjai alá. Lehúzta vizes alsóneműjét, majd leült 

hátát a fának támasztva. Kezébe vette a csíkos posztótarisznyát, kirakta belőle a 

lenvászon takargatót. Kantáros fazekat, kanalat, villát és az ebédtől megmaradt 

ételmaradékot. Amikor már teljesen lapos lett az ürességtől berakta széttárt lábai 

közé. Ez a negyedik szülése már, tudta mit hogyan kell tennie. Csakhogy az 

előbbi háromnál ott segédkezett a tudós bábasszony, de itt most pusztán önmagá-

ra számíthatott. Úgy érezte, bátorságot a Jóisten adott, és ez a tudat megnyugtatta. 

Ökölbe szorította kezét és várta a fájdalmakat. Tapasztalatból tudta, hogy szabad-

jára kell engedni a jajokat, fájdalmas sikolyokat, mert az könnyíti a folyamatot. 

Fogalma sem volt mennyi ideig vajúdhatott, egy órát, kettőt, talán félórát? Az 

utolsó sikoly után, amikor kitisztultak gondolatai, a baba ott volt lábai között. 

Véres-maszatosan, kisé lilás bőrrel, ahogy egy normális újszülöttnél szokás.  

Panaszosan belenyekergett az ismeretlen világba. Fiúgyermek volt. Márta nem 

lepődött meg ezen, de határtalan nagy örömet érzett. 

- Immár nekem is van fiam, és Árpád lesz az ő neve, mert éppen árpát 

arattam. - Gondolta magában és szenvedő arccal rámosolygott a kicsire. 

Forrásvízzel lemosta a sarló élét, majd elvágta vele a csecsemő köldökét. 

Azután tenyerébe csorgatta ugyanazt a hűvös vizet és lemosta a kis tehetetlen 

testet. Érezte, ahogy keze alatt megvonaglott a szokatlanul hideg víz hatására. 

Szemrehányóan felsírt, hogy anyját figyelmeztesse a méltánytalanságra. 

Egészséges, életerős és kifejlett újszülött volt. Végtagjaival erőteljesen kalim-

pált Márta legnagyobb örömére. Becsonbolygatta a lenvászon takargatóba, 

barna posztólájbijába. Miután elhelyezte a pázsitos árnyékban még le is takar-

ta, nehogy valami rovar csípje meg arcocskáját. Csak azután vette gondozás 

alá saját magát. A gyakorlatias és találékony asszony lévén hamar megoldotta 

női dolgait. Még arra is szakított időt, hogy ellazuljon, rövid ideig hátát a 

fatörzsnek támasztva. Pihent, de közben elmondott egy rövid imát, le nem 

véve szemét a kis nyekergő batyuról. Milyen furcsa, az előbb még hasába 

rugdalózott szíve alatt, de mostanra már elkülönült testé vált, saját lélekkel 

felruházva. Vagy talán már addig is volt lelke? Valakitől azt hallotta, hogy az 

embernek már a fogamzás pillanatától lelke van. Habár nehezen tudta  

elképzelni, hogy abban a parányi lényben hogyan fér el egy lélek. A szülés 
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kimerítette, mint minden nőt, de érezte, ahogy egyre gyűl lelki és fizikai ereje 

az örömtől és boldogságtól. Még mindig maradt egy feladata, de sebaj, az is 

meglesz. Hangosan odaszólt a kicsinek mintha az értené: 

- Ne keseregj csillagom, Árpád, mert hamar learatom ezt a kevés árpát, az-

tán haza megyünk, mert vár otthon az apád. 

Indulásból szédelgett egy keveset, de nem érezte kínszenvedésnek a munkát. 

Öle még mindig sajgott, ugyan de teste megkönnyebbült, így jobban bírt mo-

zogni. Szaporán vágta a markot, közben gondolataival elkalandozott. Felne-

velte a fiát, iskolába adta, úgy akarta, hogy tanító vagy pap legyen belőle. Ha 

tanítatták volna ő is, lehetne most egy „naccsága” mert jó esze volt csak szü-

leinek nem volt módja ahhoz, hogy iskoláztassák. Elsiratta katonának, meg-

nősítette, de nem akárkivel. Egy csinos, tanult úrilánnyal, aki szeretni fogja 

őt. Árpád nem lesz olyan csötörí mint az apja, mert az anyja ágára üt és azok 

mind szép szál emberek. Olyan durva rossz ember sem lesz, mint Jovák. A 

falubeliek szeretni fogják. Képzeletében már halja is az elismerő szavakat: 

- A múltkor beszéltem a fiaddal Márta, szép derék ember lett és okos. 

Büszke lehetsz rá. 

Az utóbbit elgondolva még két könnycsepp is előszivárgott szeme sarkából. 

Amikorra végzett az aratással a nap alábukott a szemközti dombok mögé. 

Kimerülten ült le a cserefa alá. Minden porcikája sajgott, de elégedettség vett 

erőt rajta. Azonnal kezébe kapta gyermekét és kitakarta kis arcocskáját. 

- Hát ugyanbiza, mi van veled csillagom? Nem bírtad kivárni, míg anyád 

végez a munkával, már el is aludtál? - Úgy gügyögött hozzá, hogy majd 

elolvadt, odacubbantott homlokára, majd nevette, amint ijedt fintorba sza-

ladt arcképe. 

- Nézz csak oda milyen kényes az úrfi. - Incselkedett vele. 

Nem tudott betelni látásával. Ilyen ritka szép csecsemőt sose látott. Nem elfo-

gultság mondatta vele, mert az övé, hanem mert valóban formásra sikerült. 

Visszatakarta a kisgyereket és ringatni kezdte. Ugyanazt az éneket dudorász-

ta, amit a három kislányának, és amit édesanyától tanult még gyermekkorá-

ban. Talán nem is volt bölcsődal, mert a pásztorok is úgy énekelték, mint a 

földművesek és a fiatal lányok. A legények még táncoltak is dallamára. 

Elvesztettem a kecskéket, 

Megver anyám érte. 

Megtalálták a legények 

Csókot kérnek érte. 

Hejde azok nem azok 

Azok szenes csutakok, 

Máma sem aluszom. 

Cella suta cella kápra, 

Holnap sem aluszom. 
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Márta ott akkor a szállásfa alatt kimerülten elaludt az emberfeletti megerőlte-

téstől. Még teljesen nem sötétedett be, mert hosszak azok a langyos nyáresték. 

Akkor felriadt. Ismerős csengettyűszó és szekérzörgés ébresztette fel. A 

domboldal lankái eltakarták az érkező szekeret, de ő így is felismerte azt. 

Amikor meghallotta férje szitkozódását, amint a lovakat szidja, nagyot dob-

bant a szíve. Utána jött az ura! Biztosan anyám is szólott. Lehet, hogy anélkül 

is utána jött volna. Az embere nem annyira kegyetlen amilyennek híresztelik. 

Ahogy közeledett a szekér úgy bontakoztak ki az alakok, és vált egyre nyil-

vánvalóbbá hogy Jovák ül rajta egy lajtorjás szekéren. Háta mögött szekérde-

rék sarjú, rajta párna, csíkos pokróccal leterítve az egész. 

- Márta, merre vagy Márta? - jólesett, hogy az ura rekedtes hangjába ag-

godalom vegyült. 

Nem bírt szólni a meghatottságtól, a helyett elpityeregte magát, mint egy 

csitri leányka. Jovák leugrott a szekérről és sietett a szállásfa alá. 

- Esett e bajod Márta, hogy a tűz égjen árpát?! 

Ha nem mondta is ki, de érződött hangján az aggodalom, de inkább bűnbánat, 

ami lelkét szorongatta. 

- Ott az árpánk, ő itt Árpád. - az asszony mosolyogva nyújtotta férjének a 

kisdedet. 

- Csaknem! - lepődött meg az alacsony ember és örömében földhöz vágta 

sötétzöld kalapját. 

- Arra gondoltam, merthogy árpát arattam, és ilyen hirtelen jött, hogy le-

gyen Árpád az ő neve. 

- Legyen. - mondta a kőszívű ember. Elvette fiát, úgy tartotta, mint az ol-

tári szentséget. Majd miután jól megmustrálta visszaadta anyjának és kitö-

rült egy könnycseppet szeme sarkából, és ez a könnycsepp sokkmindent 

elárult egy „kutya, kegyetlen” emberről! 

 

Utóirat 

Az írás hitelességéért ne ébredjen önökben kétség, mivel a feleségem nagy-

anyjától, Mihály Annától hallottuk ezt, és ehhez hasonló történeteket, aki 

mára már elfelejtett udvarhelyszéki bábasszony volt, akárcsak az édesanyja. 

Azzal, hogy bemutatom a székelység nem mindig idillikus életének kis rész-

letét, nevezetesen a gyermekáldás tiszteletét, emlékeztetni szeretném a huszo-

negyedik század modern, magyar lányait és asszonyait ama szent kötelessé-

gükre, minek elvégzése csak nekik adatott meg: Tőlük függ egy nagyreményű 

nemzet sorsa! „Lenni, vagy nem lenni!” 

Sebők Mihály 
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 „A szülők, nagyszülők életmeséi” 

Menekülés 

 

Nagymamám, Simó (Gál) Emma még kislány koromban sok háborús történe-

tet mesélt arról, amit a szülei átéltek. 

Az első történet dédimamámról szól.  

Dédimamámnak már kisbaba korától nehéz sorsa volt, mert alig született 

meg (1914-ben), hamarosan, az első világháború kitörése miatt, a falu népe 

menekülésre kényszerült. Minden családnak, lehetősége szerint állataikkal, 

szekerekre felpakolva, hosszú útra kellett indunia, Miskolc felé. Az állatok 

(tehenek, kecskék) biztosították a kisgyerekeknek a tejet, s a felnőttek számá-

ra az élelmet. A nagyon szegények és az idősek itthon maradtak, mert nem 

tudták vállalni ezt a hosszú utat. 

Dédimamámék is menekültek. Egy szekérrel és két tehénnel indultak el a 

hosszú útra. Két asszony és négy-négy gyerekük ült a szekéren. Dédimamám 

és az unokatestvére volt a legkisebb gyerek. Mind a ketten nagyon betegek 

voltak. A szüleik készítettek nekik egy-egy fehér haló-ruhát. Két deszkát is 

feltettek a szekérre, hogy, ha meghalnak, tudják eltemetni őket. Bethlenfalva 

előtt dédimamám unokatestvére meghalt. Ott, az út szélén eltemették. Halad-

tak tovább. Székelyudvarhelyre mentek, a vonatállomásra. A szekereket ott 

hagyták. A teheneket, gyermekeket, asszonyokat feltették a vonatra, vago-

nokba, és így mentek Miskolcra. Kilenc hétig tartózkodtak ott, a kijelölt tá-

borban. Mikor vége lett a háborúnak, visszautaztak, ugyancsak vonattal Szé-

kelyudvarhelyre. Ott visszafogták a szekerek elé a teheneket, és hazajöttek. 

Itthon mindent feldúltak az oroszok. A lovakat bekötötték a tisztaszobákba, a 

festett padokba zabot tettek, mindent összetörtek: edényeket, bútorokat. So-

kakat megöltek azok közül, akik itthon maradtak. A hazatérők szomorúak 

voltak, amikor látták, hogy mi történt itthon, de örültek is, hogy hazatérhettek. 

 

A második történet déditatámról szól. 

Déditatám, mikor katonának állt, besorozták „leventekatonának”. Elmesél-

te, hogy nagyon szigorú volt a magyar katonaság. Rendezetten kellett tartani a 

szép katonaruhát, a lovakat és lószerszámokat. Sok minden becsületbeli dol-

got megtanult, aminek később az életben is hasznát vette. Sajnos, háborús 

idők jöttek, és el kellett menni a frontra, harcolni. Így került Magyarországra. 

A harcok közepette németek közé osztották be. Hét magyar bajtársával és 

huszonöt-harminc német katonával védték a frontot Előszállásnál (Magyaror-

szág). Túlerőben voltak az oroszok, és ellenük a harc reménytelen volt. 

Déditatáméknak kiadták parancsba, hogy adják meg magukat, aminek ők 
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eleget is tettek, de a német társaik az utolsó töltényig harcoltak. Ezért az oro-

szok nem kímélték őket, és mind lemészárolták a tűzharc során. 

Déditatámékat foglyul ejtették. Az oroszok nem tudták, mit kezdjenek velük 

(nyolcukkal), így veszekedések után négyet közülük kivittek éjszaka a fekete 

kukoricaföldre, és ott agyonlőtték őket. Déditatám a következő csoportban 

volt. Őket is kivezényelték a kukoricaföldre. A decemberi sötét éjszakában 

egy árkon átkísérték, majd megállították őket. A katonákat előre vezényelve 

szembefordították velük és tűzparancsot adtak ki nekik. Így sortüzet nyitottak 

rájuk a sötétben.  

Déditatám a szélén állt és ugyanabban a pillanatban eldobta magát. Észlel-

te, hogy a mellette levő társát hasba találta a golyó. A sortűz után, az orosz 

katonák csizmájukkal rugdosták őket, s a sebesülteket, jajgatókat kivégezték. 

Ő csendben, mozdulatlanul lapult a sárban. Miután elvonultak az oroszok, és 

csend lett, ellenőrizte, hogy van-e rajta lövés. Nem akarta elhinni, hogy nem 

találta golyó, és akkor arra gondolt, hogy a sötétség leple alatt elmenekül. 

Elviszi a hírt, hogy az oroszok meddig nyomultak előre. Csillagfényben, a 

horizont alatt pislákoló kis sárga fények irányában, árkon-bokron keresztül, 

körülbelül 20 km-t szaladt. Útközben egy vadászgépet vett észre, hogy köze-

ledik feléje. A mocsárba vetette magát. A víztől, sártól, fagytól megneheze-

dett ruháit és bakancsát mind elhagyta. Hajnalra, egy szál gatyában érkezett 

Mezőfalvára, egy alakulathoz. Jelentette, hogy közelednek az oroszok. Utána 

egy templomba ment be megnyugodni, hálát adni Istennek az életéért. Meg-

fogadta, hogy nagyon vallásos életet fog élni. Ekkor vette észre, hogy az ijed-

ségtől mind kihullott a haja. A tettéért ki akarták tüntetni, de erre már nem 

kerülhetett sor, mert visszavonulást fújtak. A háború végét Ausztriába érte meg. 

Hazajött, családot alapított, felnevelt hat gyermeket, köztük nagymamámat is. 

1982-ben édesapámmal, amikor ő nyolcadik osztályos volt, egy szív alakú 

bronz plakettet vittek az előszállási temetőbe, amelyre ráíratta a bajtársai ne-

vét, hogy az utókor is megemlékezhessen róluk. 

Ezeket mesélte nekem nagymamám, és majd én is elmesélem ezt a történe-

tet az unokáimnak. 

Simó Borbála  
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Dédnagymamám nehéz élete 

 

Ezt a történetet az én dédnagymamám Both Erzsébet majd férje után Benedek 

Erzsébet élte át, aki elmesélte édesanyámnak, és édesanyám elmesélte nekem, 

hogy milyen volt régen a gyerekek és a felnőttek élete. Bizony, régen nem 

volt olyan könnyű, mint most, de ők is felnőttek, és utódokat hagytak, akik-

nek már könnyebb az életük. 

Elmesélem most dédnagymamám élettörténetét. 

Dédnagymamáék hatan voltak testvérek egy szegény családban. A hábo-

rúk után nagy szegénységben kellett élniük. Hatan voltak testvérek, ez akkor 

átlagos gyermek-létszámot képviselt egy családban. Sokszor alig volt, amit 

enni. Ruhájuk sem volt sok, gyapjúból készítettek maguknak ruhát. Gyertya-

fénynél tanultak, és az én dédnagymamám csak négy osztályt járt. Sok férfit 

elvittek a háborúba, akik közül sokan soha nem tértek vissza szeretett család-

jukhoz. Dédnagymamám Erzsébet megérte a nagy szárazságot is, amikor 

három hónapig nem esett az eső. Nagy hőség volt, a tavak, a patakok kiszá-

radtak, és a fákról a levelek leszáradtak. Az állatoknak nem volt, amit egye-

nek. Voltak olyan helyek, ahol az állatokat el kellett hajtani messze a hegyek-

be, hogy megőrizzék az éhen pusztulástól.  

A lányok, amikor betöltötték a 13. vagy 14. életévüket, akkor kellett men-

jenek szolgálni. 

Dédnagymana Medgyesen szolgált egy doktor házaspárnál, ahol a gyere-

kekre kellett vigyázzon, és a háztartási munkát kellett elvégeznie. 4 évet szol-

gált. Mikor hazajött, férjhez ment Kápolnásfaluba, és született három gyer-

meke. Most sem könnyű az anya szerepe, de akkor még nehezebb volt. A 

patakon mostak és messzi kutakról hordták a vizet. Dédnagymamám, a nehé-

zségek ellenére is, felnevelte mind a három gyerekét. 

Az én dédnagymamám tudja, hogy milyen szegénységben élni. Az gye-

rekkora nagyon nehéz volt, de mindezek ellenére, felnőtt és három gyereket 

nevelt fel. 

Dédnagytatám Károly hatvan évesen halt meg. Dédnagymamám elég 

hosszú életet élt meg, nyolcvanhat évesen halt meg. 

Simó Edina 
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Temerini történet 

 

A nagymamámnak van egy régi fényképe. Középen keskenyvállú, széles 

csípőjű asszony kontyba szedett hajjal, fekete blúzban, fehér köténnyel. Két 

oldalán egy-egy kislány, nagyjából három-, illetve ötévesek. Ruhájuk pöttyös, 

alkalmi, arcuk megilletődött. Középen egy aprócska fiú. Nadrágja a mellkasá-

ig húzva. Haja szőke, pihés. A fotó sárga, a színei már némileg eltorzultak. 

Széle rongyos, megviselt, de látszik: a kép tulajdonosa féltve őrzi, és bár régi, 

állapota kitűnő. A fényképen nem látszódik az a nagy út, amit bejárt, az a 

csoda, amit átélt, amit tett. 

A kép történetét a nagymamámtól hallottam még kiskoromban. A mese az 

1940-es évek elején kezdődik, amikor a fotón látható asszony, Bálint Mária a 

férjével, Andrással, és három gyerekével, Máriával, Katalinnal és Bandival 

szűkösen, de boldogan élt az Újvidék közelében fekvő Temerinben, Vajda-

ságban. A nagyszülők házában laktak, ami a mamám szerint egyedi volt a 

faluban: az alját, nagyjából egy méteres magasságig kékre mázolták, a többi 

részét fehérre festették. Szemben egy nagy mező és egy bikaistálló hirdette, 

hogy ez a falu széle. Akkoriban minden háznál volt három-négy gyerek. A 

kicsik bújócskáztak, ugrálóköteleztek, sárgolyókat gyúrtak, amiket utána a 

földhöz vágtak, és élvezték a csattanás hangját. 

A vidám gyermekkort azonban csakhamar beárnyékolta a háború. 1941 

áprilisában a Délvidék egy részét visszacsatolták az anyaországhoz. Magya-

rország júniusban belépett a háborúba. A sorköteles férfiakat, köztük Bálint 

Andrást is, besorozták.  

Kezdetben csak a közeli Duna-híd mellett volt őrségben, és gyakran haza-

járt szabadságra. A harcok azonban idővel ezt 

a vidéket is elérték. A nagymamám még em-

lékszik rá: a kemence mellett feküdt, amikor 

az apja odament hozzá, fölé hajolt, és azt 

mondta, „Isten veled, kislányom!”. Ezt a pilla-

natot éveken át tartó bizonytalanság követte. 

A családfő eltűnt. Az anya otthon maradt a 

három kisgyerekkel. Csak az idős nagyszülők 

segítették. Hogy pénzük legyen, Mária a helyi 

kendergyárban dolgozott, ahol férfiak híján, 

neki is kemény, fizikai munkát kellett végeznie. 

Nem éltek rosszul, emlékszik vissza a nagy-

mamám. A faluban segítették egymást az em-

berek, a háború összetartóvá tette a közösséget. 
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Nem számított, ki magyar, ki szerb. Egyszerűen csak örültek annak, hogy 

élnek.  

Andrásért azonban nagyon aggódtak. Nem tudták, hol van, él-e még egyál-

talán. Esténként egy régi katonadallal emlékeztek rá. A dalt a nagymamám 

még most is tudja, könnyeivel küszködve nekem is többször elénekelte már. 

 

Tábortüzek fénye világít az éjben,  

halványzöld színű tábori levélre,  

megremeg a kezem, ha írom e lapot,  

kicsiny feleségem írjál, ha megkapod.  

 

Mi újság van otthon, vártok-e még vissza,  

szerelmes könnyemet ez a levél issza.  

Most egy gránát robbant, majdnem ide vágott,  

érzi-e a szíved, hogy veszélyben a párod.  

 

Hát a kicsi fiam, meg nőt-e már szépen,  

tud-e már beszélni, írd meg a levélbe,  

tudja-e mondani, drága jó apukám,  

ugye a harctéren, most is vigyázol rám?  

 

Tedd össze kacsóját, ha eljön az este,  

tanítsd imádságra és honszeretetre,  

csókold meg helyettem, ha eljön az álma,  

ő a mi szerelmünk nyíló szép virága.  

 

Kicsi feleségem riadó van éppen, 

azután, hogy mi lesz, én már azt nem érzem,  

csókollak tégedet, kicsi fiam százszor,  

tábori levelem én ezzel bezárom. 

 

Reménytelen vállalkozásnak tűnt, de a család úgy döntött, megpróbál András 

nyomára bukkanni. Ekkor született meg a kép: a csonka család fotója, amit a 

Vöröskereszt segítségével fogolytáborról fogolytáborra küldtek, és ami végül 

csodával határos módon a jó helyre, a Moszkvához közeli Morsanszkba jutott.  

 

Merthogy hónapokkal a kép elküldését követően, a Bálint család levelet ka-

pott a távolból. András küldte. Mindent leírt, amit a cenzúra engedett: 1944 

októberében az otthonához közeli Óbecse határában tűzharcba keveredtek a 

partizánokkal. Itt került hadifogságba. Marhavagonokba zsúfolva szállították 

őket heteken át a messzi északra, Moszkva vidékére. Az úton sokan meghaltak, 

megfagytak, megbetegedtek. Éheztek, szomjaztak, de a bizonytalanság volt a 
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legrosszabb: nem tudták hova mennek, mi az ellenség szándéka velük. Miután 

megérkeztek, fabarakkokban kaptak szállást. Az állandó fagyoskodás és éhe-

zés hónapjai jöttek. A közeli földeken dolgoztak, de a talaj olyan keménnyé 

szilárdult a hidegben, hogy szinte lehetetlen volt megművelni. Dolgoztak 

vasgyárban, vagy épp fát vágtak és cipeltek – amire éppen befogták őket. 

Húst alig ettek, ehelyett fagyott krumplihéjjal és káposztapalántával csillapí-

tották éhségüket. A kenyér, amit kaptak fekete volt és kemény, a többnyire 

csak léből álló, csalánlevesnek, marharépalevesnek mondott folyadékba már-

togathatták. Szökni értelmetlen lett volna: a messzi vidékről hazajutni segít-

ség nélkül lehetetlen küldetés.  

András arról is írt, hogy a levél megérkezése előtt nem sokkal egy teljes 

évet töltött a tábori kórházban. Azért került oda, mert az a hír járta a fogvatar-

tottak között, hogy Temerint lebombázták, a földdel vált egyenlővé. András 

idegei nem tudták elviselni a tragikus hírt. 

A levél azonban mindent megváltoztatott: él a család, áll a falu. A tábor-

ban élő temeriniek és környékbeliek egy emberként ünnepeltek. A családi 

fotó körbejárt: egy darabka, kézzel fogható remény volt. András a képet a 

köpenye aljába varrta, nehogy elvegyék tőle. Akár dolgozott, akár aludt, a 

kincse nála volt. Titokban sokat nézegette. Mint később elmondta, ez a kép 

segítette haza. 

Igen, a férfi később hazatért. De addig még évek teltek el. Ez idő alatt 

azonban már levelezett a családjával, és bár több hónapos késéssel, de kap-

csolatban voltak, tudtak egymásról. 

Bálint András 1948 novemberében tért haza. Összesen 50 hónapot töltött 

szovjet hadifogságban. A visszatértést azonban nehezítette az a tény, hogy a 

háborúban vesztes oldalon álló Magyarország ismét elveszítette területeit. A 

déli részeket, így Temerint is Jugoszláviához csatolták. Vagyis a férfi otthona 

már egy másik országban volt, egy olyan országban, ami nem szívesen fogad-

ta be a magyar honvédség katonáit. András vonata a Szabadka melletti Sán-

dorba futott be. A kimerült foglyokat azonban először vizsgálati fogság várta. 

Miután ennek viszontagságain is túlestek, kiengedték őket. 

András és Mária egy szabadkai rokonuk házában látta meg egymást. Az 

asszonnyal gyerekei is mentek. A nagymamám azt mondja, soha nem felejti 

el azt a pillanatot, amikor szülei megpillantották egymást. A férfi addigra 

megfürdött, megborotválkozott, tiszta ruhát vett fel. Az elmúlt évek nyomora 

azonban tagadhatatlanul látszottak rajta: sovány volt, arca beesett.  

A mamámnak szinte idegenként hatott a megviselt ember. Utolsó találkozá-

sukkor még egészen kicsi volt, később csak képeken mutogatták neki édesapját. 

A kép ott volt Andrásnál. Megőrizte, hazavitte. Később a családjának azt 

is elárulta, hogy titokban magában megfogadta, ha Isten hazasegíti, még két 
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gyermeket vállalnak. Ez így is lett. A három gyerek mellé hamarosan egy 

kisfiú és egy kislány is érkezett. 

A Bálint család sorsa később sem volt felhőtlen, de elválniuk egymástól 

többé nem kellett. András és Mária megülték az aranylakodalmukat is. Gye-

rekeik dolgosak, barátságosak, most is összetartók, tisztelik, szeretik, segítik 

egymást. Mindnyájuk életében a család a legfontosabb, hiszen így tanulták, 

ezt látták. A fénykép azóta közös ereklyéjük. 

Soós Georgina 

 

 

 

A varródoboz titka 

 

Nemcsak a könyveknek, de a tárgyaknak is van története. 

 

Vasárnap délután váratlanul felugrott a fiam egy kis beszélgetésre. A kelle-

mes napsütésben a kávénkat és a családi recept szerint készült elmaradhatat-

lan vasárnapi sütit elfogyasztani kiültünk az erkélyre. Én már kint varrogat-

tam, amikor ő megérkezett. Helyet csinálva a kávéstálcának véletlenül felbo-

rítottam a varródobozomat. Ahogyan szedegettem össze a leesett tartalmát, 

hirtelen egy kis narancssárga plasztik henger gurult a lábamhoz. Bár törött 

volt, nem dobtam ki, mert bizonyos helyzetekben még jól szolgált. Egy hím-

zéshez és varráshoz használható ujjvédő volt a századforduló idejéből. (1900. 

első éveiből) Ez a kis praktikus darab rögtön Kuci nénit, Anyám egyik idős 

nagynénjét jelenítette meg a szemeim előtt. A fiam kézbevette a szokatlan 

szerszámot és kíváncsi kérdésére el kellett mondanom a történetét. 

Ez az ujjvédő Kuci nénié volt valamikor, tőle kaptam még kislány korom-

ban. Őt eredetileg Katinkának hívták, anyai nagyapám idősebb nővére, de 

már a testvérei is Kuci-nak nevezték. 

Még a Szabadsághegyen laktunk, amikor megismertük. A feje körül rep-

kedő vékonyszálú hófehér haja és nefelejcskék szeme kisgyerek koromban 

nagyon megfogott. Ha ő jött hozzánk, akkor tudtam, hogy most, MOST meg-

valósul az álmom, a „pörögős” szoknya, mert Kuci néni mindent meg tudott 

varrni, én pedig már akkor nagyon szerettem öltözködni. Mindig csodáltam, 

ahogy egy darab anyagból szebbnél szebb egyedi ruhadarabok kerültek ki a 

keze alól. Az ötvenes évek elején a legkisebb húgom keresztelőjét titokban a 

lakásban tartottuk, erre az alkalomra Anyám lánykori világoskék zsorzsett 

ruhájából varázsolt nekünk ünnepi ruhát fehér csipke gallérral, ahogy a csalá-

di fényképalbumban található kép is megörökítette ezt. 
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Sosem féltem a viharban, így a hátsó kertbe vezető teraszon rendszeresen 

ugráltam a zuhogó esőben és lestem a villámokat és számoltam mikor követ-

kezik utána a csattanás, amikor az angyalok a nagy hordókat gurigatják ide-

oda a mennyben és a nagy csattanást az összeütközésük okozza. Ezt a szoká-

somat csak akkor hagytam abba, amikor egyszer egy vihar után Anyám maga 

mellé leültetett a kissámlira és mesélni kezdett. 

Ugye emlékszel Kuci néni lakásában az ágya fölött van egy nagy, régi-régi 

megsötétedett fénykép, amit annyira szeretsz: egy fehérhajú angyalt ábrázol. 

Hát Kuci néni az az angyal. Tizenhat éves korában készítette az uradalmi 

fényképész, akit annyira elbűvölt a kékszemű, fehér hajú fiatal lány, hogy 

emlékül egy egész sorozatot készített róla. Az történt, hogy Kuci néni egy 

vihar alkalmával a nyitott ablakban könyökölt, nem vette komolyan az apai 

figyelmeztetést, hogy jöjjön onnan el, mert a viharban a villámok veszélyesek 

lehetnek. És bizony egy gömbvillámnak úgy tetszett, hogy a nyitott ablakon 

bemenjen és mire kifordult a szobából, az ablakban bámészkodó Kuci néni 

hosszú fekete haja hófehérré változott. Az a kép ott a hálószobában a sorozat-

ból az egyik. Attól kezdve mindig csodálva néztem Kuci nénire, ha beállított 

hozzánk. 

Aki ha jött, mindig szabott és varrt a nagy szétnyitható családi ebédlőasz-

talon. Néhány évvel a keresztelője után már ez a hugom is bekapcsolódott a 

„Mensch arger dich nicht” társasjátékba. Ezt „Ki nevet a végén” címen ké-

sőbb az Úttörő Áruházban is árulták. Kishúgom, Kuci néni, a keresztanyja 

ölében ülve játszott. Akárhányszor került sorra, mindig hatost vagy pont any-

nyit dobott, amivel ha előre ment a bábujával, akkor valakit ki kellett ütnie. 

És a kiütött bábú kiesett a körből, „Haza” kellett mennie a „Házába”- vagyis 

elölről kellett kezdenie a játékot. Szabály szerint csak hatos dobásával lehetett 

kijönni a Házból, vagy ha játékban volt még másik bábúja, akkor azzal lehe-

tett még lépni, haladni. Ezekről a játszós délutánokról az maradt meg az em-

lékeimben, hogy a kishúgom rendszeresen, gyöngyöző kacagással ütötte le a 

másik játékosnak a bábuját, ha az az ő helyén, az ő útjában állt. És mindig 

elsőnek jött ki a Házból, mert olyan ügyesen pörgette a dobókockát, hogy 

azon rögtön hatos volt. Ezen is vígan kacagott. Mi meg mérgelődhettünk, 

várva hogy kijőve a Házból végre elkezdhessünk játszani. Persze nem hara-

gudtunk a kicsire, csak irigykedtünk rá. Kuci néni pedig a kacagóról megjó-

solta, hogy sok szerencséje lesz az életében. 

 

Minden gyerek álmodozik arról, mi lett volna belőle, ha ekkor vagy akkor, 

ebben vagy abban a korban él. Mi lett volna akkor, például ha a középkorban 

éltünk volna? Természetesen mi is királykisasszonyok akartunk lenni.  

A meséskönyveink illusztrációi szerint a vártoronyban laktunk volna, hosszú 
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uszályos ruhában sétáltunk volna a lovagunkkal a várkertben, mielőtt ő a 

keresztesháborúba indult volna. A távollétében erényövet hordtunk volna és 

így vártuk volna vissza epekedve a szívünk lovagját. 

Évekkel később, már a történelmet szeretve és ismerve, egyszer Anyám, 

látva, hogy a kereszteshadjáratokról olvasok, azzal a ténnyel lepett meg, hogy 

Kuci néninek is kellett erényövet viselnie, amikor orvos férje jelentkezett a 

hadseregbe az első világháborúban! Mielőtt elment volna a frontra, Kuci né-

nire felszerelt egy erényövet. Már nagylányként teljesen átéreztem és megér-

tettem, hogy Kuci néni csupa seb lett és rettenetesen szenvedett a szörnyű 

vasszerkezettől és orvoshoz fordult. A jótét lélek orvos teljesen kitért a hité-

ből, pláne amikor megtudta, hogy egy orvos kollégája tette ezt a feleségével. 

Javaslatára Kuci néni azonnal beadta a válókeresetet és az orvosok tanúsko-

dása következtében azonnal kimondták a válást, ami abban a korban nagy 

ritkaságnak számított és szégyen volt. Akkor a nők helyzete egy válás után 

teljesen kiszolgáltatottá vált, a „társaságban” ellehetetlenült, kiközösítették, 

még akkor is, ha nem is ő volt a hibás. Természetesen ez a tény nemcsak lelki-

leg, de testileg is annyira megviselte Kuci nénit hogy soha többé nem ment férj-

hez és nem lett gyereke. Ezért szeretett minket, mert rögtön három lánykája lett, 

és tudjuk a lányok szeretnek öltözködni, emiatt mindig lehetett nekik varrni. 

Kuci néni és abban a korban és társadalmi körben a hölgyek mind szalon-

ban csináltatott ruhákat viseltek. Kuci néni a fehér hajával, kék szemével és 

finom vonásaival nagyon dekoratív hölgy volt. Talpra esett erdélyi nő létére 

nem esett kétségbe, hanem elment abba a szalonba, ahol a ruháit csináltatta és 

a szalon vezetőjével megegyezett, hogy beiratkozik hozzá tanulónak és való-

ban megtanult szabni-varrni. Miközben kitanulta a szakma csínját-bínját kide-

rült, hogy nemcsak jó érzéke van a varráshoz, hanem nagyon jó az ízlése és a 

fantáziája is. A társaságbeli hölgyek nem is sejtették, hogy az elegáns ruháju-

kat Kuci néni varrta, készítette. 

Később, a második világháború után, amikor a szalonok megszűntek, -  

kivéve a speciális helyzetű Rotschild Szalont -, akkor abból élt, hogy ismerő-

söknél alakította, varrta a hölgyek, a családok ruháit. 

 

Emlékszem a ballagásomra a függönyünk maradék anyagából teljesen egyedi 

charlston stílusú ruhát készített nekem. Amikor a híres gimnáziumba jártunk, 

ahol a téli egyenruha a sötétkék köpeny volt, akkor olyan nagyzsebes  

hátulgombolós köpenyt csinált nekem, amit mindenki irigyelt. No és a nyári 

egyenruhánk, amit ő varrt nekünk! Sötétkék fehérpöttyös anyagból nem ruhát, 

hanem szoknya-blúzt varázsolt puffos ujjal, és tizenkét részből szabott „pörö-

gős” bő szoknyával, titkos zsebbel! Nem is volt az egész iskolában nálam 

büszkébb lány, aki szívesebben hordta volna a másutt utált egyenruhát. 
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Kuci néni akkor az Attila úton lakott, a Magyarország első óvodája mellet-

ti házban, amit Brunszvik Teréz alapított és Angyalkertnek neveztek. A má-

sodik emeleti két szoba nagy hallos lakásba az ötvenes évek elején társbérlőket 

telepítettek be, de az 56-os forradalom után Kuci néni visszakapta a lakását. A 

szép bútorait, képeit, varrógépét, ahogy jósolta a kacagó húgom szerencsésen 

megörökölte a 84 éves korában eltávozott fehérhajú tű- és gyűszűtündértől. 

 

A fiam megilletődve és megdöbbenve a hallottakon tette vissza az elgurult 

ujjvédőt a többi kincsem közé a régi bonbonos dobozból kialakított varródo-

bozomba… 

Soós Katalin 

 

 

 

Nagyszüleim találkozásának története 

 

Az én anyai nagyszüleim nem mindennapi módon ismerkedtek meg. Sajnos 

én már tőlük nem hallhattam, nekem anyukám adta tovább kedves történetü-

ket. A helyszín Bakonybél, egy kis bakonyi falu, nem messze Zirctől. Az 

időpont pedig 1956 nyara. 

A nagypapám Győr mellett lakott, és egy győri építőipari fuvarozó vállalt-

nál volt gépkocsivezető. Egy-egy nagy építkezésre küldték őket, ott fuvaro-

zott építőanyagot. Ez addig tartott, amíg az építkezés be nem fejeződött. Ak-

kor mentek a következő munkahelyre. Akár fél évig is egy helyen tartózko-

dott, de előfordult az is, hogy csak néhány hétig. Az autójának a platóján volt 

egy nagy zöld faláda, amit lakattal le lehetett zárni. Ebben volt mindene: a 

tisztálkodási felszerelése, ruhái, ágyneműje, konyhai eszközei. 1956. nyár 

elején Bakonybélbe vezényelték. Rakodóival együtt ott béreltek nekik szobát 

egy idős néninél.  

A nagymamám pesti lány volt. 19 éves korában, a legkisebb testéve szüle-

tésekor meghalt az édesanyja. Az apukája ott maradt 8 gyerekkel egyedül. A 

mamám volt a legidősebb, de a rá nehezedő terhek miatt olyan nagyon beteg 

lett, hogy az orvos azt mondta, hogy ha meg akarják menteni, akkor küldjék 

el levegőváltozásra vidékre. Így került Bakonybélbe anyai nagynénijéékhez. 

Addigra ő már kitanulta Pesten a fodrász mesterséget, néhány évet dolgozott 

is ott.  

A papáék már egy ideje Bakonybélben dolgoztak és laktak, bizony nőtt a 

hajuk, el kellett menniük fodrászhoz. Úgy alakult, hogy először a rakodók 

mentek hajat vágatni. A szállásra visszaérve nagy lelkendezéssel mesélték a 
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papának, hogy micsoda csinos és kedves pesti lány a fodrász ott Bakonybélben. 

Bíztatták is, hogy minél hamarabb menjen el ő is hozzá. A papa nem hallga-

tott rájuk, azt mondta, őt aztán nem érdekli akármilyen is a fodrász.  

De az idő múlásával neki is megnőtt annyira a haja, hogy el kellett mennie 

levágatni. Amíg a mami vágta a haját, olyan jól elbeszélgettek, hogy szinte 

észre sem vették, hogy elkészült a papa frizurája. Ettől kezdve a papa nem 

csak hogy két hetente járt hajat vágatni, hanem minden másnap borotválkozni 

is odament, hiszen akkor még a fodrászok borotváltak is. Ha végeztek, és nem 

volt már más vendég, a papa ott maradt, és nagyon sokat beszélgettek.  

Így teltek, múltak a hónapok. Elmúlt a karácsony, megkezdődött az 1957-

es év is. Farsang idején több bál is volt a faluban, jókat mulattak együtt. Az 

volt a szokás, hogy húshagyó kedden még rendeztek egy utolsó mulatságot a 

böjti időszak előtt. Természetesen akkor nem mehetett el egy fiatal lány 

egyedül bálba, kellett, hogy kísérje valaki. A nagynénje, akiknél lakott, és aki 

az anyukája helyett a gondját viselte, elkísérte a húshagyó keddi bálba. Ennek 

a bálnak a végén a nagypapám megkérte a nagymamám kezét a nagynénjétől, 

aki örömmel adta áldását rájuk. 1957. augusztus 17-én kötöttek házasságot.  

Esküvő után annál a néninél laktak, akinél a papa. Később onnan költöztek 

Zircre. Anyukám már ott született.  

Szerintem ez egy kedves, vidám történet. Örülök, hogy anyukám elmesélte 

nekem, én is továbbadom.  

Stáhl Károly 

 

 

 

A diófa 

 

Szerettem. Más volt ott a föld. Sárgásbarna, selymesen porhanyós és lágy. 

Szinte elolvadt a léptek alatt. Az utakat rendre kimosta az eső, a biciklik ke-

rekei elkapartak a puha homokban.  

A falunk határában, ahol az országúttól a Zsitva felé lejt a vidék, található 

a Cinkothegy. Bizony, arrafelé már egy nagyobbacska domb is hegynek szá-

mít! Generációk óta itt volt nagyapámék szőlője. A betonkarós széles szőlő-

sorokat, ahogy én ismertem, már nagyapám ültette. 

Édesapám gyakran kijárt ide. A szőlő megkívánja a törődést! Szívesen 

mentem vele. Volt valami meghitt otthonérzés a szőlősorok között.  

Fáradhatatlanul futottam föl-le a dombokon. Élveztem, ahogy lefelé menet 

egyre csak visz magával a lendület, és gyorsulni kényszeríti a lábaimat. Olyan 

jó volt a lejtő alján önfeledten belevetődni a puha homokba! Amikor elfárad-

tam, leültem valamelyik betonkaró mellé, és azon reszelgettem a hantokat. 
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Apám nagy szabadságot adott, mindamellett bevont a munkába. Rakásra 

hordtuk a lemetszett vesszőt, kapáltunk, bújtattunk és közben sokat játszot-

tunk. Kimondhatatlan szabadságérzés volt ott lenni. 

A szomszéd szőlősgazdákkal ellentétben nagyapa nem épített kunyhót a 

hegyre. A civilizáció egyetlen jele a zöldre festett árnyékszék volt, szemérme-

sen meghúzódva az egyik szőlősorban. Abban a világban, ahol ő élt, még 

sokkal kevesebbel beérték az emberek. Elég volt a kék ég, a levegő s az el-

végzett munka öröme. 

Ház helyett volt ott egy nagy diófa. Ükapám ültette. Meglett törzsével, 

számomra akkor hatalmasnak tűnő ágaival úgy festett a szőlőskert közepén, 

mint egy védelmező óriás. A fa fedél volt, árnyék és biztonság, alatta fekhely 

és különleges alkalmakkor családi ebédlő. 

A cinkothegyi közös szüret piros betűs nap volt a családunk életében. 

Mondhatnám azt is, ünnep. Nagyszüleim jó előre kitűzték a napját, hogy ha 

lehet, minél többen ott lehessünk. 

Azon a szombaton korán keltünk. A fülemben hallom az utánfutón zörgő 

nagy zöld műanyag hordók tompa kongását, ahogy az autó után zötykölődnek 

lefelé a domboldalon. Zsinóron bicskák, metszőollók, kézben kannák, gyerek-

szívben öröm és várakozás. Mert, mint gyerekek, mi csakis a nagyszerűségét 

éreztük ezeknek a pillanatoknak. Együtt voltunk. Mindenki. Nagyszülők, 

unokák, sógorok, unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik. Több mint húszan 

lehettünk. Beálltunk a szőlősorba. Senki nem volt egyedül, mert a sor másik 

oldalán valaki kísérte. A sorok közt fürge lábú futárok vitték az édes fürtökkel 

teli kannákat a hordókba, ládákba. Nagyapám szerint a legszebb fürtökbe 

mindig bele kellett harapni. Nem csak mondta, meg is mutatta. Pödrött baju-

szán csakhamar ott csillogtak a mézédes szőlőlé nyomai. 

Dél felé megváltozott a diófa környéke. Nagy kockás pokrócokat terítet-

tünk a földre. Nagyanyám, édesanyám és a család hölgytagjai megterítettek az 

ebédhez. Kosaraikból sok jó étel, ital, finomság került elő. Aznap nem volt 

meleg ebéd, de volt jó házi füstölt sonka, csíkos császárszalonna, kenyér, friss 

zöldség, pogácsa és foszlós kalács. A részletekre már csak nagyon halványan 

emlékszem. De ez a pár homályos emlékkép erős és meghatározó összetarto-

zás érzéssel és anyaföldközeli boldogságérzéssel párosul a lelkemben. 

Estig kint voltunk a szőlőhegyen. Emlékszem a fáradt, elcsigázott arcokra 

a szürkületben. Rakodás, szállítás, hazaérkezés. Az ünnep véget ért. Pár nap 

múlva nagyapa hozta a friss mustot, mint a közös munka első gyümölcsét. 

Aztán jött a levélhullás, a tél, jött az új tavasz s a következő szüretek. De 

kezdett változni a világ. Csupasz lett a domb. A diófát ki kellett vágni. Egyre 

kevesebben gyűltünk össze szüretkor. Felnőttem. 
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Egyszer volt egy szőlőhegy. Volt egyszer egy diófa. Az emlékeimben ma 

is élnek. Őrzik egy csodás gyerekkor kincseit, és arról mesélnek, hogy akkor 

még kerek volt a világ… 

Süll Mária 

 

 

 

Folyóba hullt kavicsok 

 

Az idősek otthonában mindig nyugalom honolt. Az a fajta myugalom, amit a 

lemondás, a belenyugvás, a homályba vesző múlt árnyéka szül, amit étel- és 

fertőtlenítő szaga émelyít, amelyről lecsorognak a szappanoperák szerelemtől 

negédes könnyei. 

Az a nap, amikor Annuska beköltözött, élete legszomorúbb napja volt. El 

sem hitte, hogy ez vele megtörténhetett, abba a valószínűtlen érzésbe kapasz-

kodott, hogy ez nem a valóság, most is csak a képzelete játszik vele, mint már 

oly sokszor. A mai napig sem volt bizonyos abban, hogy van-e kutyája, de ha 

kérdezték felőle, mindig szilárdan állította, hogy van, fekete, olyan, mint a 

felmosórongy és Bodrinak hívják. Gyakran sírt is utána. Ez a mostani látomás 

azonban ijesztően valódinak tűnt.  

A szobája kicsi volt, hároman laktak benne. Illendően bemutatkozott szo-

batársainak: Marika, aki szívélyesen fogadta, és Icukának, aki már fekvőbe-

tegként soha nem hagyta el az ágyát, legfeljebb, ha a gondozók átemelték 

összetörött testét egy tolókocsiba. Az ágyak alatt kerekek bújtak meg, valójá-

ban kiselejtezett kórházi ágynak tűntek, rajtuk ágyneműk, mögöttük falvédők, 

amolyan ódivatú, rolytos, a falon Jézus szenvedte kínhalálát egy kereszten, az 

ablakok előtt virágmintás függöny takarta el a gyér fűvel szórt udvart és a 

viruló muskátlit.  

- Itt jó sorod lesz, anyu – mondta neki a fia, kezét a vállán nyugtatva, majd 

végigsimította lelógó karját. 

- Innen már csak a temetőbe visz az utam – válaszolta szemrehányóan. – 

Álmomban sem gondoltam volna, hogy így háláljátok meg mindazt a jót, 

amit egész életemben tettem értetek.  

Könnyek gyűltek a szemébe, elfordult, hogy Márk ne lássa.  

- Mennem kell – mondta ő, elfojtva könnyeit; férfihoz nem illik. Sarkon for-

dult, és a szoba előtt, a folyosón még váltott pár szót a vezető gondozónővel, 

aki vígasztalni próbálta úgy, hogy lehetőleg csak ők ketten hallhassák: 

- Ne aggódjon, Márk, az édesanyja a lehető legjobb kezekben van. Senki 

sem jön ide úgy, hogy repes a boldogságtól, hiszen a család szeretetét mi 
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nem tudjuk pótolni, de higgye el, Annuska néni is meg fogja szokni az új 

helyét, lesznek majd barátai, idővel feloldódik majd. Ha szeretné, biztosít-

hatunk számára lelki gondozót is.  

Már máskor is említették ezt a lehetőséget, de mivel az édesanyja nyugdíja a 

gondozási díjat sem fedezte, ő pedig jócskán le volt égve, így ezt a szolgálta-

tást már korábban eldöntötte, hogy elutasítja. A demens embernek egyébként 

is mindegy már, vélekedett.  

- Köszönjük, de nem élnénk vele. Most megyek. 

Bólintott a többi gondozónak is, hogy beszélnie ne kelljen, mert a torkába 

szorult szíve nem engedte ki a szavakat. 

Annuska zavartan pislogott körbe, hol a szobatársait méregette, hol a ke-

resztre feszített Jézust. Nagyon sóhajtott, majd tétován a bőröndjéhez lépett. 

- Ez az enyém, ugye? – kérdezte bizonytalanul a gondozónőt, aki éppen 

belépett az ajtón, hogy átsegítse első napján.  

- Igen. Ezeket most szépen kicsomagoljuk ide a szekrényébe. Ez a fele 

lesz az öné – magyarázta Marcsi. – Így ni, ezeket ide aggatjuk fel, – akasz-

tott fel pár kardigánt egy vállfára – ezeket pedig behajtogatjuk alulra – he-

lyezte el a nadrágokat és pulóvereket. Beszéde olyan volt, mint az óvónő-

ké, amit Annuska kifejezetten sértőnek talált, elvégre is ő egy normális 

ember, miért beszélnek vele úgy, mint egy dedóssal? Amikor a kombinék 

és bugyik következtek, betelt a pohár: 

- Azokat majd én! Mégis csak a fehérneműim! – Marcsi megértően hátra-

lépett. – A többit is meg tudom csinálni – morgott Annuska. Kezei bizony-

talanul nyúltak a ruhákért, amik kicsit csálén szédelegtek egymás tetejére 

halmozva a fiók rejtekében. – Többet ne nyúljanak a holmimhoz! – szemei 

villogtak, harag és sértődöttség keveredett bennük.  

- Ó, ne mérgelődjön, Annuska! – szólította meg Marika, aki mint mindig, 

most is kedélyesen mosolygott. – Nem olyan rossz ám itt, mint általában 

mondják. Én azt mondhatom, hogy soha még ilyen jó sorom nem volt, 

mint mióta itt lakom. Nem kell takarítanom, főznöm, kimossák a ruháimat 

is, olvashatok, amennyi jól esik, ha kis levegőre vágyom, kiülök a teraszra, 

nézegetem a piros és rózsaszín muskátlikat... miért panaszkodnék? 

Annuska nem válaszolt, bár felmerült benne, hogy milyen lusta ember lehetett 

korábban ez a Marika, ha most ennyire boldoggá teszi az, hogy egész nap 

nem kell csinálnia semmit. Ő soha nem tudott leülni, ha valami nem volt 

rendben a lakásban, mindig talált tennivalót, ha már más nem akadt, akkor 

függönyt vagy ágyneműt mosott és vasalt. Eldöntötte, hogy Marikával akkor 

sem bonyolódik beszélgetésbe, ha minden kötél szakad, mert rövid idő alatt 

kihozná a sodrából és abból bizony vita kerekedhetne.  
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Ebéd után minden nap csendes pihenőt tartottak délután három óráig.  

Ez idő alatt mindenki a szobájában tartózkodott, a legtöbben takarójuk alatt 

durmoltak ilyenkor; a szobákból mindenféle mintázatú és taktusú horkolás 

hallatszott. Csak Marika nem aludt, aki általában kötögetett, horgolgatott, 

olvasott vagy keresztrejtvényt fejtegetett. Most éppen a legutóbbival volt 

elfoglalva, néha felnézett új szobatársára, aki az ágyán fekve meg-

megrázkódott. Sírt. Akárhogyan is próbálta rejtegetni fájdalmát, a könnyek 

úgy potyogtak a szeméből, mint a rakoncátlan hegyi patakok vize, áttörve 

minden gátat, elsodorva minden követ az útjából. Gyakran még nap közben is 

fátyolos tekintettel járt-kelt az otthonban, senkivel nem beszélt, semmiben 

nem vett részt, csak merengőn, üresen nézett maga elé. 

*** 

Egész élete a szenvedésről szólt. Két házasság állt a háta mögött és két gyer-

mek. Az első kényszerházasság volt. Pista nagyon szerethette, de ő nem volt 

képes viszonozni, mert csak azért ment hozzá, hogy otthonról megszabadul-

jon: a zsarnok anyja elől menekült, aki minden pénzét elszedte, amit a 

konzevgyárban keresett. Még az után is, hogy elköltözött, a testvérei a nyaká-

ra jártak, hogy pénzt kunyeráljanak tőle, mert ők maguk nem voltak hajlan-

dók semmivel bepiszkítani a kezüket. A férje pedig... állandóan féltékeny 

volt. Mindenkire! Ha csak egy perccel is később ért haza, már kiabált vele, a 

nagyobb csúszások után pedig el is verte nadrágszíjjal. Csak azért maradt 

melette olyan hosszú időn át, mert nem volt hova mennie.  

Aztán megismerte Lajost, aki szintén a konzervgyárban dolgozott, fenn a te-

tőn, ács volt. Korából ítélve már nős lehetett, mégis futva, lopva követte őt néha 

munka után, míg egy szép napon meg nem szólította a Lordok Háza alatt az alul-

járóban. Randevút kért, amit elutasított. Sietett haza, nehogy megint elverje a 

férje. Aztán hogy, hogy nem, Pista tudomást szerzett udvarlójáról. Attól a naptól 

fogva nem volt egy pillanatnyi nyugalma sem: már nem csak az ura bántalmazta, 

ellene gyülekezett az anyósa, a sógornői, akik eddig sem szívlelték, hát még 

most, és még az udvarlója felesége is rátalált valahogy. Nem volt mit tenni, ösz-

szehúzta magát olyan kicsire, amilyenre csak tudta és várta csodát. Pista mostanra 

már minden nap ivott, a munkahelyéről kirúgták, folyton zsörtölődött, szitkozó-

dott és minden teendőt a feleségére hagyott. Így hát egyedül oldotta meg gyer-

mekük óvodába hordását, a bevásárlást, az otthoni tennivalókat, majd rövidesen 

már két helyen is dolgozott egyszerre, hogy a számlákat fizetni tudják. 

Józsi, a második férje, egészen más ember volt. Magas termetű, dús, barna 

hajú, világlóan kék szemei hol olvasztották, hol dermesztették, hetykén és 

öntudatosan emelte magasra az arcát beszélgetés közben és mint egy király, 

úgy nézett az emberekre. Annuska egy pillanat műve alatt beleszeretett,  
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amikor a hazafelé vezető úton a munkások között megpillantotta. Rózsás arca 

nem maradt titokban, hamarosan pár monoklival gazdagabban indult dolgozni. 

Próbálta ő levakarni magáról Józsit is, de ő csak ment és ment utána, míg nem 

beadta a derekát: elvált érte.  

A mézeshetek hamar kihúnytak, mint a tábortűzből felröppenő szikrák, 

már gyermeket várt, amikor a megkopott, szürke mindennapok ködként bur-

kolták be életüket. Józsi már nem látta, milyen gyönyörű, gyűrűgöndör haja 

van Annuskának, mely a fenekéig omlik le, mint egy zuhatag, már nem látta, 

hogy csillognak barna szemei, amikor lopva gyönyörködik sudár alakjában és 

már nem hatotta meg gömbölyödő pocakja sem, melyben gyermeke nőtt nap-

ról napra. Már nem érdekelte Annuska, csak az ital és a henyélés. Józsi csak 

nyáron dolgozott idénymunkásként, azt mondogatta, hogy ő világ életében 

így csinálta és ez mindig jól működött. Nem vett tudomást arról, hogy legény 

életének vége, az asszony mellé kapott másik gyermek iránt pedig semmiféle 

felelősséget nem érzett, ahogyan a sajátjáért sem. Ha betegek voltak és nem 

mehettek iskolába, az idősebbnek, Andrásnak kellett gondoskodnia minden-

ről. Hamar megtanult nagy késsel kenyeret szelni, főzőtt, mosott, takarított, és 

mivel Józsi évről évre csak tavasztól őszig vállalt munkát, így anyja rövidesen 

ismét két helyen dolgozott egyszerre. 

Egy esős, tavaszi napon történt, nem sokkal Húsvét előtt, hogy váratlan 

vendégük érkezett. Annuska szokás szerint nem volt otthon, dolgozott. Na-

gyobbik fia, András nyitott ajtót. Egy összenyomorodott, ráncos arcú öregasz-

szony állt előtte, fejét kendő védte a még mindig hűvös, csalóka időjárástól. A 

nagymamája volt az, aki sosem szerette őt a származása miatt. 

- Hun van az a cigállány? – utalt Annuskára. 

- Dolgozik. 

- Mondd meg neki, hogy a Pista möghótt. Mijatta! Öngyilkos lött az én 

drága kisfiam! – sírta el magát, úgy sopánkodott mélységes gyászában, 

hogy az utcában kinyíltak az ablakok.  

András is megrendült, mert olyan volt az apja, amilyen, ő mégis szerette. 

Amíg együtt éltek vele, mindent megtett azért, hogy az apja viszontszeresse 

őt, a kedvében járt, kiszolgálta, amit apja néha napján, amikor józan volt, 

kedvességgel honorált. Ez a pár kedves szó szárnyakat adott neki, szárnyakat, 

melyek átsegítették az iskolai éveken, mert az volt az álma, hogy gépészmér-

nök válik belőle és apja olyan büszke lesz rá, hogy az majd rendbeteszi a 

kapcsolatot a szülei között is. Aztán jött ez a Józsi és elrontott mindent! Szív-

ből gyűlölte. A kis Márkot is, noha szíve mélyén tudta, hogy a kis lurkó 

semmiről sem tehet. Ahogyan ő sem tehetett arról, hogy gyűlöli.  

- Ne sírj, mama! – lépett oda hozzá, hogy megölelje, de az asszony ellökte 

magától. 
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- Anyád eetekerte a fijam fejét, kihasznátta, aztán eedobta, mint egy 

eenyűtt főmosórongyot… Tégödet szült azé, hogy maga mellett tartsa a 

Pistát… Mijattatok hótt mög! Mocskos poronty! Az Isten haragja verjön 

titöket agyon! – emelte fel mindkét karját és az ég felé kiáltozott, mint egy 

igazi vén, csúfságos boszorkány. 

András becsukta az ajtót és a kisszoba kiszolgált, recsegő heverőjére dőlt, 

hogy kisírja rettentő bánatát. Lelkében az anyja iránti szeretete, szánalma és 

gyűlölete úgy kavargott, mint a süvítő hóesés, megdermesztve lelkét. Ekkor 

tett fogadalmat arra, hogy amint lehet, megnősül, és soha vissza nem néz anyjára 

és erre a kis visítógépre, akire ha az anyja ránézett, meghatott könnyek  

gyűltek a szemébe. Olyan könnyek, amilyeneket érte soha nem hullatott… 

Annuskát nem rendítette meg a hír annyira, mint Andrást, sőt! Mintha 

megkönnyebbült volna. Mert igen, megkönnyebbült. Volt férje nem tudott 

belenyugodni a válásba, gyakran járt a nyomában, elé ment a műszak végére 

és könyörgött neki, hogy menjen vissza hozzá. Ő nem állt rá, mert úgy undo-

rodott Pistától, mint egy varangyos békától, kopasz fejtetője és nagy, kidülle-

dő szeme nem volt különb annál. Remélte, hogy egyszer belenyugszik a vere-

ségbe, nem számított rá, hogy öngyilkos lesz. 

Attól a naptól fogva Andrással való kapcsolata megváltozott, de nem látta 

meg az összefüggést a közelmúlt eseményei és a fia elutasító magatartása 

között. Azt hitte, csak a kamaszkor velejárója ez, majd elmúlik. Azonban nem 

így történt. 

Egy szép napon, amikor András már legény volt és saját szerelőműhelyről 

álmodott (az egyetemre végül nem jelentkezett), azzal búcsúzott édesanyjától: 

- Holnapra vendéget hívtam. Szeretnék neked valakit bemutatni. 

- Egy lány? – kérdezte gyanakvóan, mert nem szoktak vendéget hívni. 

András bólintott.  

Annuska húslevest főzött és lapockát rántott ki rizzsel. Általában ez volt a 

vasárnapi menüjük. Már megterített, mire fia és szíve válsztottja megérkeztek. 

Kedvesen, mégis kimérten fogadta az új jövevényt, félelme, hogy valaki egy-

szer elveszi a fiát, nőttön-nőtt, főleg, miután látta, hogy ezek ketten milyen 

szerelmes pillantásokat vetnek egymásra. 

- És a szüleid mivel foglalkoznak? – kérdezte már az asztalnál ülve. 

- Apám ács, anyám takarítónő. Egy rendelőben dolgozik.  

Talán csak véletlen egybeesés, de az, hogy ez a lány annyira hasonlít egykori 

udvarlójának a nejére, végtelenül nyugtalanította. Rákérdezett hát: 

- És mi a nevük? 

- Apám Lajos, anyám Erika – a lány zavartan sütötte le a szemeit, mert 

Annuska kezében megállt a kanál. 

- Mi a baj, anyu? 
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- Anyádék találkoztak már Andrással? – intézte szavait Zsuzsához, kikere-

kedett szemekkel. 

- Nem még. 

- Anyád sosem fog beleegyezni, hogy mellette maradj. Addig fog acsar-

kodni, míg fel nem adjátok és el nem válnak útjaitok. 

Erre már András is letette a kanalát:  

- Miért tenne ilyet? Nem ártottam én neki semmit és tisztelettel viselke-

dem a lányával is. 

- Régi történet ez, fiam. Jobb, ha már most beletörődtök, hogy mást kell 

keresnetek, különben olyan sanyarú sorsotok lesz, amilyen nekem volt.  

- Honnan ismeri a szüleimet? 

- Apád udvarolt nekem. Pár évesek lehettetek.  

A két fiatal lebunkózva üldögélt egymás mellett, aggódó pillantásaik találkoztak. 

- Én mégis szeretném elvenni Zsuzsikát! – lángolt fel Andrásban a dac. 

- Elvenni? Hiszen alig ismeritek egymást! 

- Az nem számít! Szeretem és el is veszem feleségül, ha az anyja életem 

végéig útálni is fog. 

- Jaj, jaj, édes kisfiam! Hát miket beszélsz?  

Az esküvő azonban mégis megesett. Egymásra csendesen fújó vendégekkel, 

botrány nélkül. András és Zsuzsa egy másik városba költöztek, ahol olcsób-

ban találtak maguknak egy kicsi, de takaros házikót. Annuska sosem bocsáj-

totta meg újdonsült menyének, hogy rávette Andrást erre az oktalan döntésre. 

*** 

Mindegy volt, hogy éppen az asztalnál ült-e vagy a közösségi teremben me-

redt a televízióra, melynek adásai rend szerint hidegen hagyták, elméjében 

csak a múltját látta, a megvetésre méltó Zsuzsát, a szóra sem méltatható Mar-

gitot, akit Márk választott magának, a hálátlan fiait, akik öregségére ide juttat-

ták... de miért? Mit ártott ő nekik? Amikor ő mindig csak adott! Amikor ő 

mindig mellettük állt, segítette őket! 

- Annuska néni, látogatója érkezett – szólította meg a gondozónő egy szép, 

nyári, napsütésben úszó délelőttön. Amikor képzeletéből visszatért, az 

unokáját látta maga előtt, az egyetlent a sok közül, aki sosem feledkezett 

meg a születésnapjáról, névnapjáról, aki rendszeresen látogatta. Unokája 

ölelésében benne volt minden, amire vágyott: az őszinte, színtiszta szeretet. 

- De jó, hogy eljöttél. Úgy örülök, hogy látlak! – arca ragyogott a boldog-

ságtól. – Gyere, menjünk ki a teraszra, ott kettesben beszélgethetünk.  

Kinn szocreál stílusú kanapék és fotelek álldogáltak, sebeikből kibújt a meg-

sárgult szivacstöltelék. 
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- Hogy vagy, mamikám? – kérdezte Annamária, mindkét kezével fogva, 

simogatva nagymamája idős, csontos kezeit. Bőre száraz és ráncos volt. 

- Mit mondjak, drágám? Hogyan is érezhetném magam itt? – pillantott 

körbe. Annamária nagyot sóhajtott, mert tudta, hogy nem tehet semmit. 

Már mindent megpróbált, hogy a nagybátyja ne vehesse gyámságba és ez-

zel ne kárhoztassa a nagymamáját arra, hogy akár egyetlen napra is haza 

vihesse, sikertelenül. – Mondd meg nekem, kislányom, miért tették ezt ve-

lem? 

Ez a kérdés minden látogatás alkalmával elhangzott. Már annyiszor megbe-

szélték, azonban Annuska olyan volt, mint egy kosárpalánk, amiről mindig 

lepattan a labda. Annamária azon tűnődött, érdemes-e még egyszer nekifutnia 

ennek a témának? 

- Vérig sértettél mindenkit a családban, ezért vagy itt, mama. Ezt már sok-

szor megbeszéltük. 

- De hát mit tehettem volna? 

- Nem lett volna szabad eladnod a lakásodat, amiért harminc évet dolgoz-

tál, akkor most nem lennél hajléktalan. 

- De hát mi lett volna szegény Márkómmal, ha nem segítek neki? 

- El kellene már fogadnod, hogy a gyerekeid felnőttek, csak ők maguk fe-

lelősek mindazért, ami velük történik. Márkónak eszébe sem jutott a jövő-

re gondolni, amikor jól keresett, mindenféle hülyeségre elszórták a pénzt, 

tőzsdézett, utazgattak... aztán jött a válás, elbocsájtották... de hiszen te is 

tudod. 

- Hagytam volna, hogy az adóhatóság szétszedje? 

- Adóhatóság? Soha egyikünknek semmiféle igazolást nem mutatott arról, 

hogy neki adótartozása lenne, arról pedig végképp nem, hogy valóban arra 

költötte volna el a lakásod árát, amire kérte.  

- Ha nem arra költötte, akkor is joga volt hozzá. Anyádék ezért nem hara-

gudhatnak. Nekik is vettem házat. 

Hogy azt a házat, amiben az életüket elkezdték, mikor, ki és miből vette, arról 

Annamáriának nem voltak pontos információi, mert a szülei azt mondták, 

hogy ők dolgoztak meg érte, nagymamája viszont mindig magáénak vallotta 

azt a pénzt, amiből vették.  

- Akárhogyan is volt, sajnos az az igazság, hogy Márkó kisemmizett téged, 

és esze ágában nem volt megadni a pénzt, amit kicsalt tőled. Azt ígérte, 

hogy gondoskodni fog rólad... ez – mutatott körbe – minden, csak nem 

gondoskodás. Apu sem fog soha szóba állni veled. 

- Pedig mennyimindent kaptak ők is... – epés szavai után összetapadtak az 

ajkai. 
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- Nagyon sajnálom, hogy így alakultak a dolgaitok, de most, hogy már itt 

vagy, ebből kell kihozni a legtöbbet. Legalább jó sorod van? 

- Nem – rázta meg lemondóan a fejét. A hosszú, göndör hajából mára csak 

kócos, ide-oda szálldogáló, ősz hajtincsek maradtak. – Adnak enni, inni, 

ellátnak minket, de itt nincs szeretet. Amíg volt hol laknom, addig lega-

lább jöttetek, volt kinek sütnöm egy jó meggyes vajaspiskótát, volt kiről 

gondoskodnom, de hát látod, itt még egy kis pörköltet se tudok neked főz-

ni, mire jössz. Bánt, hogy semmit sem csinálhatok, semminek érzem itt 

magam. Annyi az összes szórakozásom, hogy ülök és bámulom a TV-t, 

ami egyébként is untat. 

- Nincsenek itt barátaid? 

- Nincsenek. De mesélj, drágám, veletek mi van? Jól megvagytok az uraddal? 

- Ó, igen! Velünk minden rendben. 

Valóban úgy volt. Annamária olyan párt választott magának, akivel mindent 

meg tudtak beszélni, jól összeillettek. Egy szem gyermekét is együtt nevelget-

ték, Andor felelősséggel, sajátjaként gondoskodott róla és Annamáriáról. 

Türelmesen kivárta, míg felesége a sorozatos munkahelyi kudarcok után talp-

ra tudott állni és megtalálta a helyét, aki cserébe mindenben támogatta őt, 

amiben csak tudta: ha kellett biztatta, ha kellett megdorgálta. Így jutottak el 

együtt oda, ahova csak kevesen jutnak el: a nulláról a saját otthonig, hitelek és 

tartozások nélkül gondtalan életet éltek. Annamária mégis tehetetlenül állt a 

családi dráma közös határán, ahol mindenki szemszögéből láthatta a probléma 

gyökereit, mégsem tudott tenni értük semmit. Egyik félben sem volt hajlandó-

ság szóba állni a másikkal, nagymamája pedig csak várt és várt, mint a ten-

gerben sodródó hajótörött. 

Minden egyes alkalommal, amikor a szüleit meglátogatta, mesélt nekik a 

mamáról, akár kérték, akár nem. Nem akarta, hogy szem elől tévesszék őt, őt, 

akinek valóban nagyon sokat köszönhettek. Tudott apja gyermekkori sérelme-

iről, a féltékenységről, a neheztelésről az édesapja haláláért, azonban hiába 

próbálta a megbocsájtás útjára terelni, még mindig úgy viselkedett, mint egy 

sértett gyermek. 

- Nem gondolod, hogy ki kellene már szedegetni a királydinnyéket a szí-

vedből? Ha így folytatod, rövidesen nem lesz kivel kibékülnöd. Mama már 

75 éves. Ha meghal, hiába sírsz majd a sírjánál. 

- Ott pusztuljon el, ahol van! Mert kurválkodni megvolt az esze!  

- Tudod nagyon jól, hogy a mama boldogtalan volt. Nem szerette az apá-

dat. Tudod te milyen érzés lehetett neki úgy ágyba bújnia vele, hogy undo-

rodott tőle?  

- Nem kellett volna hozzá mennie, ha nem szerette. Apám nem vált volna 

szörnyeteggé, ha anyu nem teszi azzá. Apám szeretett minket! 
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Nem győzködte tovább Andrást, belátta, hogy ez már meghaladja a képessé-

geit, ő nem pszichológus és még ha az is lett volna, segíteni csak annak tudna, 

aki engedi. Sokadik kudarcba fulladt kísérlete után úgy döntött, nem szól bele 

többet, már csak annyit tehetett, hogy rendszeresen közvetített a családtagok 

között, hátha egyszer, valami isteni csoda folytán megbocsájtanak egymásnak.  

Legfőbb ellenségévé az idő lépett elő. Ahogy előre haladt, Annuska emlé-

kei úgy vesztek oda, egyik a másik után, mint a folyóba hullt kavicsok. Egy 

évvel később már Annamáriát is csak pillanatnyi gondolkodás után tudta elhe-

lyezni valahol a homályos arcok sorában: 

- Te vagy az, Annácska? 

- Igen, én vagyok. Elhoztam Bendegúzt is.  

Annuska végigmérte a szégyenlős kisfiút, aki anyja háta mögé rejtőzött. Bán-

totta az orrát a fertőtlenítő szaga, a sok idős embertől viszolygott és a dédikét 

sem igen ismerte. 

- Gyere ide picikém, hadd lásson téged a mamikám! – nyújtotta érte a ke-

zét kedvesen. Bendegúz félénken előbújt. – Mekkorát nőttél! Kész legény 

vagy már – dícsérte meg, mintha emlékezne rá, mekkora is volt a legu-

tóbb, amikor látta, mire a kisfiú büszkén kihúzta magát. 

- Te viszont sokat fogytál. Minden rendben? – kérdezte Annamária, ami-

kor a gondozó magukra hagyta. 

- Nem adnak enni – Annuska szemei könnybe lábadtak. – De el ne mondd 

nekik, mert megharagszanak. Annamária furcsállotta a dolgot, nem tudta 

hirtelen eldönteni, hogy a nagymamája most éppen a beszámítható állapo-

tát éli-e vagy ezt is csak kitalálja magának. 

- Jó, nem mondom nekik – válaszolta végül, de elhatározta, hogy utánajár 

a dolognak. 

- Mikor viszel ki innen? – szavai könyörtelenül facsarták unokája szívét, 

aki keserűen válaszolt: 

- Tudod, hogy nem tehetek semmit. Márkó beleegyezése nélkül sehova 

nem vihetlek, ő pedig csak a hátát mutogatja az egész családnak, miköz-

ben mindenkinek azt mondja, hogy mi fordultunk el tőle. De majd meg-

próbálom felhívni. A remény hal meg utoljára. 

- Nekem már az sincs. Itt fogok elpusztulni. Egyedül. Magányosan. A mi 

családunkban emberemlékezet óta nem fordult elő ilyesmi. Ilyen, hogy el-

dobják az öregeket, ha már nem tud többet adni. Bétyár család ez! – for-

rongott rá jellemző módon.  

Anna mama szófordulatai beleivódtak unokáiba olyannyira, hogy még most 

is, amikor évek óta nem járt Andráséknál, az asztalnál ülve vagy a mosogató 

mellett mérgelődve Annamária és a húga gyakran felidézték őket: „A kurvák 

vére follyon el! Az follyon el, jó habosan!” csattant fel egyikük is, másikuk is, 
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ha valami már sokadjára nem sikerült, vagy terítéskor, miközben szedték ki 

az ételt, úgy tették le egymás elé, hogy „Egyél picikém, lakjál jól!” vagy 

„Nézd, mit főzött neked a mamikám!”. Ilyenkor rendszerint összenéztek és jót 

mosolyogtak a dolgon, jól esett, hogy a mama, ha csak képzeletben is, de 

köztük lehet pár pillanat erejéig. Így kapaszkodtak belé. 

- Nézd, mama, ezeken már nem tudunk segíteni. Esetleg, ha bocsánatot 

kérnél aputól… 

- Bocsánatot? Ugyan miért? Igazságosan osztottam el a vagyonomat. 

- Talán nem tudsz róla, de ez az ügy csak hab a tortán. Apu olyan dolgok 

miatt is téged okol, amire nekem nincs rálátásom. Az édesapja haláláról 

van szó. 

- Mit tehetek én arról, hogy a Pista öngyilkos lett?! Hálát adtam az égnek, 

amikor elpatkolt! 

- Neki akkor is az apja volt, akármilyen is volt a kapcsolatotok. Apu úgy 

érzi, te tetted tönkre őt, hogy miattad halt meg, mert nem tudta feldolgoz-

ni, hogy elhagytad. 

- Nem hagytam volna ott, ha tisztességesen viselkedik. 

- És te tisztességesen viselkedtél? – Annuska szemei elkerekedtek a cso-

dálkozástól. 

- Hát mit képzelsz te rólam? Nem vagyok én ringyó! 

- Senki sem mondta, hogy az vagy, azt viszont te magad is elmesélted, 

hogy nem szerelemből mentél hozzá. Ő viszont szerethetett téged. Apu 

szerint szeretett is, azért volt olyan féltékeny.  

- Az ő családjában mindenki olyan depressziós fajta volt, mint ő maga. 

Azért lett öngyilkos, nekem semmi közöm hozzá. Mondd meg apádnak is. 

Hallani sem akarok többet arról, hogy minden az én hibám lenne! Én min-

denkihez jó voltam! És mégis ezt érdemeltem? 

Kár a gőzért, állapította meg ismét Annamária, itt már semmi nem segíthet. 

Nagyot sóhajtott és témát váltott, a gyerekekről beszélgettek tovább.  

Pár hónap múlva Annuska már meg sem ismerte. Közölte vele, hogy neki 

semmiféle unokája nincsen, ahogyan családja sincs. Hiába győzködte, nagy-

mamája tekintete olyan volt, akár egy homályos tükör: nem látta már benne 

önmagát, azt a fényt, azt az örömöt, ami korábbi látogatásaikor felcsillant 

benne; eltűnt ő is a feledés homályába, mindenki mással együtt. 

Szabó Melinda 
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Bodzatánc  

 

Napsütötte, árnytalan, meleg délután izzasztotta a földeken dolgozó emberek 

homlokát. Egyre nehezebbnek érezte fáradt, kérges tenyerük a kopott kapanyelet.  

A közeli poros úton elhaladt néha egy-egy lovas szekér a többségében 

nádfedeles, tornácos vályogházak előtt, az akáccal szegélyezett útszélen 

rongylabdát rugdostak a mezítlábas fiúgyermekek.  

A zsengekorú Szabó Mihály és a vele egyidős szomszéd Gyuris Bandi a 

vasút mentén terjeszkedő bodzabokrok felé vették az irányt, hogy megtömjék 

zsákjukat a különleges illatú növények gyógyításra szánt szépséges virágai-

val. Foltozott nadrágjuk, cipő nélküli lábuk, agyonhasznált ingecskéjük erő-

teljesen mutatta a szegénység jeleit. Anyáik egészen kicsi koruktól fogva 

bátran engedték el őket akár egyedül is meghatározott területen belül bárhová, 

sőt olykor még arra is buzdították fiaikat, hogy vigyenek ebédet az aratásban, 

illetve más munkában tevékenykedő apjuknak, menjenek el a boltba, kérjenek 

kölcsön rokonuktól egy kis cérnát a ruhafoltozáshoz, ha az övék elfogyott és 

sürgősen kellett. Nem gondoltak arra, hogy lurkóiknak bármi bajuk eshet, 

hiszen akkoriban nem közlekedtek veszélyes járművek sehol. Az sem jutott 

eszükbe, hogy esetleg beléjük köthet, útjukba állhat, bánthatja őket valaki.  

A kislegények vidáman cseverészve haladtak útjukon. Elképzelték, milyen 

csodásan szóló sípot és messzire lövő puskát fognak készíteni apjukkal abból 

a bodzaszárból, amit majd magukkal visznek a megszedett virág mellé.  

Két zsidó kereskedő - Neumann Sándor és Berkovits Nándor – élt Király-

telken a családjával. Igen jóravaló, szorgalmas, tiszteletre méltó emberek 

hírében álltak. Az idősebbek még ma is szeretettel emlegetik barátságos vi-

selkedésüket, kedvességüket. Nem felejtik el, hogy akkor is adtak egy kis sót, 

vagy paprikát, ha a vevőknek esetleg nem volt pénzük, s megértően fogadták 

el a helyette adott két cső tengerit. Ha valakinek épp az esti lámpagyújtás előtt 

lett kevés a petróleuma, a boltosok szó nélkül nyitották ki pár percre az 

amúgy már zárva tartott üzletet. Nem volt olyan rászoruló ember a környé-

ken, akiken nem szívesen segítettek volna.  

Többek között ilyenekért és végtelen emberségükért nyújtott szívszorító 

látványt a falu népének, amikor fegyveres csendőrök kíséretében 1944-ben 

mindkét családot kegyetlenül a halálba hurcolták. 

Mihályka és szülei a Berkovits családdal találkoztak gyakrabban, hozzájuk 

laktak közelebb.  

- Mit akarsz venni fiam? – kérdezte szolidan Nándi bácsi. A fiúcskának jól 

esett, hogy Berkovits úr ilyen szépen szól hozzá, és nem úgy, hogy „Mi kell?”  
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A bodzagyűjtéssel Sándor bácsi bízta meg az ifjú legénykét, aki magával 

hívta legjobb barátját. A kereskedő az eladás, felhasználás előtt évek óta a 

Szabóék padlásán szárította a virágot, esetenként két kenyeret vagy más élel-

miszert adott cserébe.  

A cimborák azon a bizonyos, derűsen kezdődő napon lassan értek a háza-

iktól messze található úti céljuk helyszínére. A korábban kitanultak szerint 

óvatosan szakították le kezeikkel az ernyőhöz hasonlító fehér virágokat. 

Előbb a talpuk alatt zöldellő fűre, majd mikor már szép nagy csomót alakítot-

tak, a zsákjukban helyezték el elégedetten gyűjteményüket.  

- Jó sokat szedtünk! Ebből aztán lehet gyógyszert készíteni!  

- Ó, de fog örülni neki Sanyi bácsi! Meg anyánk is, hogy ilyen ügyesek 

voltunk, és még keresünk is vele! – hangzott el a párbeszéd a gyerkőcök 

között.  

Tőlük nem annyira távol, saját szülei földjén kapált a gróf Dessewffy család 

erdésze, a görbeorrú Kocsor Győző a menyasszonyával. Miután észrevette a 

fiúkat, felkapta földre tett, szinte állandóan magánál tartott fegyverét, s egye-

nesen feléjük sietett.  

- Csak nem a zsidóknak akarjátok vinni a bodzavirágot? - kérdezte gúnyosan.  

- Sándor bácsinak visszük! – válaszolták megszeppenve a kisfiúk.  

- Nem visztek ti innen semmit! Na, borítsátok ki gyorsan!  

A gyermekek riadtan öntötték ki a szorgalmasan szedett, bárki által szabadon 

betakarítható, vadon nőtt gyógyszernek valót. Rettenetes félelem fogta el 

szegényeket a férfi kiabálós hangjától, hatalmasnak tűnő termetétől, s meg-

ijedtek a gyilkoló eszköz látványától is.  

Kocsor önelégült élvezettel nézte rettegésüket, miközben azon törte a fejét, 

hogyan ijeszthetne rájuk még jobban. Háttal egymásnak állította őket, s pus-

káját feléjük tartva ordítozott:  

- Na, most lőlek agyon benneteket! Álljatok rá a bodzára és táncoljatok! 

Na! Mi lesz?  

A gyerekek remegő lábakkal tipegtek a virág tetején.  

- Na, most lövök! Na, most! – ismételgette, miközben hol egyikük, hol a 

másikuk irányába fordította a puska csövét.  

Az ember menyasszonya – aki az állomásfőnök lánya volt - kacagva gyö-

nyörködött a jelenet láttán, még a kapát is eldobta, annyira nevetett. Párjának 

tetszett, hogy szeretett hölgyének kedvére válik, amit ő csinál, ezért tovább 

folytatta aljas játékát.  

- Ne csak táncoljatok! Énekeljetek is, de nem akármit!  

Az éneklést Bandi kezdte el bátortalan tekintettel, pityergéssel kevert elcsukló 

hangon: „Fenyő, fenyő, árva magyar fenyő, miért csüng a könny ott fenn a he-

gyeken. Késmárk felől fújja a szél, árva magyar kalászokból panaszos a kenyér.” 
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Mihálynak meg azt kellett eldalolnia, hogy „Éljen a Szálasi meg a Hitler, 

üssük a zsidókat bikacsökkel, egy rabbi, két rabbi, megdöglött a fő rabbi, 

bátorság. Éljen Szálasi.” 

A fiúk ismerték ezeket a dalokat, azoktól hallották és tanulták meg, akik már 

12 éves koruktól kötelezően a Levente mozgalom helyi csapatának tagjai vol-

tak, majd a korhatár betöltésekor nekik is be kellett állniuk a leventék sorába.  

Az iskolában szintén hangzottak el hasonló dalok, mint ahogyan az okta-

tásnak a zsidóellenesség is része volt. A pap, aki a hittant tanította, gyakran 

arra ösztökélte tanítványait, hogy zsidóboltban ne vásároljanak, csak keresz-

tény boltban, s mindemellett arra, hogy református vagy evangélikus nőt el ne 

vegyenek, mert azok istentelenek, csak akkor házasodjanak velük, ha vissza-

térnek a katolikus hitre.  

Kocsor megállás nélkül folytatta az ártatlan, gyenge gyermekek alázását. 

Senki nem volt a közelben, aki a fiúk segítségére lehetett volna. Gyors iram-

ban letört egy szál csípősvesszőt a fáról, s azzal csapkodta a kicsik fejét és a 

fülük hátulját, akik nyakukat ösztönösen vállukba húzva, tenyerüket a sértett 

pontokhoz kapva próbáltak meg a további ütések elleni védekezést. Még ez 

sem volt elég az elvetemültnek, újabb kínzásokat eszelt ki.  

- Na, álljatok szembe és pofozzátok egymást! Nagyobbat! Még nagyobbat! 

Ne akarjátok, hogy én pofozzalak benneteket! – kiabálta, s közben meny-

asszonyával harsányan hahotáztak a pofonok csattanó hangján.  

Cseppet sem hatotta meg őket az összetiport lelkű kisfiúk fájdalmas zokogá-

sa. Másik gonosz parancs következett:  

- Játszatok katonásdit! Meneteljetek! Kiabáljátok, hogy „Egy, kettő! Egy, 

kettő!” Hangosabban!  

A fiúk kénytelenek voltak engedelmeskedni. Halálfélelem mardosta őket. A 

szabadulás reményében mindent megcsináltak. Megvédeni nem tudták magu-

kat. Túl fiatalok voltak, s ha lett is volna fegyverük, nem tudtak volna vele 

mit kezdeni. Elfutással nem próbálkoztak. Valamelyest fel tudták mérni ma-

gukban, hogy úgysem jutnának messzire, Kocsor bizonyára elkapná, s talán 

még le is lőné mindkettőjüket. 

- Az apátok nyilas mindenit! Adok én nektek, zsidónak bodzát vinni! – 

folytatta ordibálását az erdész. Meg ne lássalak még egyszer benneteket!  

Végül nagy nehezen elengedte a porig alázott, rémült, síró gyerekeket, akik 

bánattól terhelten, zsák és bodzavirág nélkül tértek haza.  

Reszketve, elgyötörten léptek be az ajtón, s panaszolták el a Szabóéknál 

pont együtt beszélgető anyáiknak a velük történteket. A kétségbeesett asszo-

nyok vizes ruhával próbálták mérsékelni a gyerekek vesszőnyomok okozta 

kipirosodott, sebes fejének és fülének fájdalmát, s átkot szórtak arra az aláva-

ló ördögre, aki így elbánt a csemetéikkel.  
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Az apák csak este, munkából hazaérkezve tudták meg, mi történt. Mihály 

apja először dühösen, káromkodva járkált fel-alá, majd szomorúan, lehajtott 

fejjel, a tehetetlenség érzésével küzdve ült a karos lócán. Közben a másik 

gyerek apja is átjött, hogy megtanácskozzák, mi legyen. Egyikük sem mert 

szembe szállni Kocsorral. A grófoknál sem tettek panaszt, hiszen az urak 

biztos a kitalált hazugságokkal őket elhalmozó embertelen embernek adtak 

volna igazat.  

A szülőknek pedig nem hiányzott, hogy nekik és a gyerekeiknek további 

bántódásban legyen részük, így a csúnya eset után is a szolgamódon történő 

folyamatos meghunyászkodást, a szűkös életet, a mindenbe beletörődést fo-

gadták el a sorstól, de a családokban örökre megmaradt a szeretet, az egymás-

ról való gondoskodás és a munkával való igyekezet a jobb élet felé.  

 

Ezt a szomorú, igaz történetet (több vidám történet között) az idén 90. életévét 

betöltő, nyolc gyermeket nevelt Édesapám, Szabó Mihály mesélte el nekem.  

Fogadják szeretettel! 

Szabó Veronika 

 

 

 

Nagyszüleimmel töltött nyarak 

 

Az előző évi kötetbe az isaszegi nagymamámról írtam és az ott tartózkodó 

napjaimról. Most hadd kanyarodjam el egy kicsit kb. húsz kilométerrel arrébb 

Dányba, az Úr 1990-1992 közötti éveibe, anyukám szüleihez. 

 

Dány egy fantasztikus kis falu. Gyerekkoromban nagyon megszerettem az otta-

ni szokásokat. Nyár esténként mindenki kivonult a háza elé egy kis sámlival, 

összehajtható kisszékkel vagy, ahogy a Dányi nagypapám csinálta, paddal.  

Bizony! Kettő darab kézzel készített padot vitt ki a nagykapu elé, egy há-

romlábú suszterszékkel együtt. 

Szó szerint az utcában majdnem minden lakó oda tömörült és beszélgettek. 

Mi gyerekek vígan elvoltunk eközben. Általában a nagyszülők úgy hozták 

össze a dolgokat, hogy jómagunk unokák - és persze a többi gyerekek is azok 

voltak -, egyszerre mennyünk el nyaralni. Így évenként egyszer biztosan ta-

lálkozhattunk a barátainkkal. 

Ezeken az estéken vidám kacagásoktól volt hangos a Szondi utca. Csatta-

nással dőltek el a biciklik az aszfalton, még akkor is, amikor a saját kezünk 

által eresztettük el. A szomszédba néha-néha átrepült egy labda, bementünk 
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érte az udvarra. Mezítláb ugrálgattunk az út szélén a homokban. Senkit sem 

érdekelt. Ezek voltak a gondtalan nyarak.  

Napközben a finomabbnál finomabb sütemények illatoztak a konyhában. 

Minden nap más. Almás rétes, csokis palacsinta, lekváros fánk és még sorol-

hatnám. 

Reggelire friss kiflivel vártak minket a húgommal. A nagymamám felkari-

kázta őket mélytányérba rakta majd zacskós kakaóval leöntötte. Mennyei 

finomság volt. 

Ebédre gölödin leves gőzölgött, rántott hússal, vacsorára maszatos krump-

li. Így felnőttfejjel látva igencsak szorgos keze volt a nagymamámnak vagy, 

ahogy a gyerekek hívták őt Mancika néni. Reggeltől estig a konyhában szor-

goskodott, mégis volt ideje ránk. 

Arról nem is beszélve, hogy csodaszép muskátlik és petúniák szemet gyö-

nyörködtető mennyiségben uralták az első udvart. Ám nem csak virágok bur-

jánzottak, hanem egy nagy cseresznyefa is, amire felmásztunk és degeszre 

ettük a hasunkat. Mindig! 

A nagypapám Albert bácsi gondozta a csirkéket és malacokat. Ezáltal a 

kamrába sonkák és szalonnák csüngtek, a szakajtó friss tojásokkal volt tele. 

Közösen termesztették a hátsó kertet. Hosszú szőlőtőkék alá és közéjük ül-

tetgették el a konyhába valót. Ugyan soha nem segítettünk, de mindig elállt a 

szavunk, ha megláttuk azokat a szép terméseket. Tényleg igaz, hogy ami rég 

volt, szép volt! 

A húgommal, mint a jó testvérek ott is veszekedtünk. Ha kellett, ha nem! 

A moncsicsis párnámon vagy éppen a szőke hajú babán, aminek nem volt 

szeme, mert a szomszéd lányunoka benyomta - „gügü-gágá Albert bácsi” 

majd puff a két szem hírtelen eltűnt -. 

A vitákat persze a nagymamám állította le azzal, hogy „testvérek vagytok, 

szeressétek és pusziljátok meg egymást” és mi hallgattunk rá. Furcsa volt 

nekünk ez a puszilkodás, mégis az ő kedvéért megtettük. 

Különlegesnek számított a fapapucsom. Imádtam! Nagypapám lábán is az 

csattogott. A dédnagypapám suszter volt, aki ugyanebbe a családi fészekbe 

készítette és javította az emberek lábbeliét. Sajnos eltávozott a születésem 

előtt, viszont arról gondoskodott, hogy még anno kislányra való fapapucsot 

készítsen méghozzá az unokájának, az anyukámnak! Ezt viselhettem én is és 

ez számomra nagydolog volt, majd megörökölte a húgom. 

Délutánonként vártuk a négy órát. Oké bevallom azért mi annyira nem! 

Ekkor bevonultunk mindannyian a szobába, mert a televízióba ez idő tájt 

kezdték sugározni az adást, amit megszoktak nézni. Mindig is ez volt a szo-

kás. Majd hét és fél nyolc fele kint újra feléledt az élet. 
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Évről-évre, napról-napra szebb és szebb órákat élhettünk át. Na, jó persze 

nem mindig! 

Imádtunk „mászkálni” a dolgokon. Ki nem? Kinn az udvaron léptünk a 

sámlira, sámliról a lavórra, lavórról egy kisszékre… és így tovább. Hírtelen 

gondolattal ráléptem egy tuskóra, ami a tetején egyetlen egy deszka volt rá 

szegelve. Körülbelül úgy nézett ki, mint egy kisebb libikóka. Büszke voltam 

magamra, hogy ennyire labilis „ülőkén” sikerült megállnom. Persze a nagy-

mamám, amikor meglátta azonnal védelmező szavakat bocsájtott felém. Na, 

igen. Ebben a helyzetben mégsem hallgattam rá. Kissé az „ülőke” bal oldalára 

érkeztem, lecsúszott róla a lábam, ezáltal a másik oldala belefúródott a jobb 

oldalamba. Pontosabban bele estem. Ugyan se külső se belső sérüléseim nem 

lettek mégis így visszaemlékezve piszkosul fájt. Talán ez volt az egyetlen 

rossz élményem. A kakas csípése már nem is volt annyira durva, bár a kakas 

rosszabbul járt, mint én. A húgom? Nos, ő a megtestesült jóság. Azon kívül, 

hogy elperecelt a lépcsőn nem történt vele semmi. Komolyan! 

A júliusi hónapot a Dányi búcsú koronázta meg. Úgy vártuk mintha kará-

csony lenne. Ebéd után szépen kiöltöztünk és kisétáltunk a helyszínre. Árusok 

hátán árusok és körhinták. Mire végeztünk a nyakunkban mézeskalács nyak-

lánc lógott, amit cérnára fűztek. Csattogós lepke és az elmaradhatatlan köves 

gyűrű az ujjainkon ragyogott. Na és persze a kakas formájú nyalóka se ma-

radhatott ki. Folyton megvolt mindegyik. Mindig sajnáltam, hogy véget ért ez 

a csodás nap, mert ezzel a nyaralások majd nem véget is értek.  

A nagyszüleink Mancika néni és Albert bácsi mindig azon voltak, hogy az 

ott tartózkodásunk alatt mindenünk meglegyen. Semmiben nem volt hiá-

nyunk. A legjobb mégis az volt benne, hogy engedtek minket kibontakozni. 

Élveztük minden percét. 

Viszont ezalatt a két hét alatt nemcsak játszhattunk a barátainkkal, hanem 

kisétáltunk a temetőbe majd meglátogattuk a dédnagymamám testvérét is. 

Hallgattuk a sok-sok esztendővel előtti történeteket, amik már tovaszálltak. 

Magunkba szívhattuk a múltat, a régi hagyományokat, ahonnan származunk.  

 

Egy idő után minden megváltozik. Az életet felváltja a halál és a dolgok már 

nem lesznek többé ugyan azok. De egy biztos. Ezeket a csodás emlékeket 

senki nem veheti el tőlünk. Örökre megmarad bennünk, mert ez a mi törté-

nelmünk! S talán egyszer az unokáinknak is fantasztikus nyarat tudunk majd 

biztosítani, hisz van miből táplálkoznunk. Átéltük szeretettel, és ki ne akarná 

ezt tovább adni! Egy másik életnek egy újabb jövevénynek a földön, hogy ő is 

boldog gyerekkorból egy fantasztikus értelmes felnőtté váljon, a sajátunk 

után. 

Szabóné Petrik Ildikó 
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Szemi és családja 

 

Volt egyszer egy család. Négyen voltak. A kis tesót Balázsnak, a nagyot pe-

dig Pannának hívták.  

Egyik este, az édesapjuk így szólt hozzájuk:- Menjetek csak be a kamrába! 

Odabent megláttak egy aranyszínű Labrador kutyust. 

Balázs nagyon megörült. Azonnal felvette a kis kutyát az ölébe. - Kutyus-

ka, kutyuska!- kiáltotta. 

Megbeszélték, hogy az első éjszakát az Panna szobájába fogja tölteni a kis 

jövevény. Panna maga mellé tette. 

Éjszaka Panna rosszat álmodott, és nagyon forgolódott. A kiskutya óvato-

san felébresztette. Panna átölelte Szemit. 

Másnap a két gyerek elvitte a kis állatot a kutyaiskolába. Szemi nagyon 

ügyes és okos volt, így hamar sok mindent megtanult. Megtanulta a vezény-

szavakat, és karikába is tudott ugrani. 

A délutáni séta közben összeismerkedtek egy öreg nénivel és egy öreg bá-

csival. Megbeszélték, hogy néha elviszik Szemit látogatóba, hogy az ő unoká-

juk is kutyázhasson egy kicsit. Így is történt. Sokszor találkoztak ezután. 

Sétáltatták, játszottak vele. 

Elvitték a közeli erdőbe is. Szemi nagyon szerette az erdőt, ahol sokat lab-

dázott, futkározott és felfedezte az ismeretlent. Panna és Balázs sétáltak, gyö-

nyörködtek a fákban. Hallgatták a madarak csicsergését. De nagyon szerették 

az erdő csendjét is. 

Ősszel az erdőben szedett termésekből különböző figurákat ás termésbá-

bokat készítettek. Hála Szeminek, nagyon sok időt töltöttek a természetben, 

ami sok mindene megtanította őket: 

A természetet óvni kell! 

Panna és Balázs beiratkozott a suli cserkészcsapatába is, ahova Szemi is 

mindig elkísérte őket. 

Szamos Balázs 
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A dédapám 

 

A dédnagyapám 1911-ben született Csúzán, ami akkoriban Baranya megye 

része volt, csak a Trianoni békeszerződés után, a határ túloldalára került. Ötö-

dik fiúgyermekként jött a világra, a csúzai állomás épületében. Ekkora család 

mellett édesanyja nem vállalhatott munkát máshol, csak otthon. Apja eredeti 

mestersége nyomdász volt, de ólommérgezést kapott, így lett végül vasutas. A 

család később nem maradhatott otthonában, mert a magyar vasutasokat 1921-

ben felszólították: „aki akar, az maradhat, aki nem akar, az pedig jelentkez-

zen, és áthozzák a határon.” Így kerültek ők is Harkányba. A baj csak az volt, 

hogy a harkányi állomáson, már nyolc beosztott volt, így édesapjának mindig 

csak a helyettesi beosztás jutott. Az életük nehéz volt, egyik rozzant szolgálati 

lyukból költöztek a másikba. Egyik rosszabb állapotban volt, mint a másik. 

Apja ott is hagyta a vasutat, nyugdíjba ment. Gyerekkorában elhatározta, 

hogy ha majd felnő, minden energiáját arra fogja összpontosítani, hogy le-

gyen neki egy saját kis háza, hogy soha többé ne kelljen vándorolnia egyik 

házból a másikba. A gyerekkora hamar elmúlt. 1924. január 25-én betöltötte a 

tizenharmadik életévét, február 1-jén már le is szerződött asztalosinasnak, 

ahol három és fél évig inaskodott. Az idő múltával eljött a katonaidő és a 

behívó is. Előbb elvitték sorozásra, majd a magyarbólyi kiképzőszázadhoz 

került, mint gyalogos. Másfél évig volt ott, és egy hónapig Pécsen tisztesisko-

lában. Aztán bevonult a Felvidékre 1936-ban, a szerbek elől biztosították a 

határt. 1937-ben Kárpátaljára vitték, majd később a Délvidékre. 1940-ben 

vette el a későbbi dédnagymamámat. Nem sokkal ezután, megint jött a behí-

vó. Egerágon volt a zászlóaljuk, ahol rohamosztagos volt. 1941-ben vissza-

kapták a felvidéket, 1942-ben pedig jött az orosz front. Később a gyengélke-

dőről indították haza, mert a mínusz 30-40 fokban egyszer elfagyott a lábujja. 

Abban az időben, ha valaki leült a földre egy kicsit pihenni, az ott is maradt 

megfagyva. Lengyelországba ellátták a lábát valamennyire, majd onnan rög-

tön vitték a debreceni kórházba, utána Kecskemétre, majd Pécsre. Később 

felesége már fiukkal járt látogatni. Ezután, nem vitték már többször katoná-

nak. Később gyerekkori álma is valóra vált, mert 1946-ban elkezdték építeni 

az első házukat. A munkálatok elkezdése utáni napon született meg második, 

és egyben utolsó gyermekük, az én nagymamám. Másfél hónap elteltével, 

már be is költöztek a házba, amihez egy hatalmas műhely is tartozott. Ott 

dolgozott asztalosként. Annak érdekében, hogy jól menjen az ipar, megvette 

az első gépeket (pl.: körfűrész-tengely). Ez akkoriban már hatalmas előrelé-

pést jelentett. Később úgy gondolta, hogy az akkori kis házuk mellé épít egy 

nagyobbat, mert a meglévő, csak egy kis „szükséglakásnak” készült. Elhatá-
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rozása később be is teljesült és pár év alatt megépült a hatalmas ház. Közben 

egy időre elvették az iparengedélyét, majd mikor visszaadták, a fürdőnél dol-

gozott asztalosként a karbantartóknál. 1969-es szürke hályoggal való műtéte 

után vissza is adta az engedélyét és nyugdíjba ment. Az asztalosmunkát a 

családnak viszont a későbbiekben is mindig megcsinálta, emellett pedig mé-

hészkedett is. Végül 2004 pünkösdjén (93 évesen) halt meg. Testvérem és 

unokatestvéreim közül, csak azt nem élte meg, hogy velem találkozhasson, 

ami részemről mindig szomorúsággal tölt el. Nagymamám - aki mindig be-

szélt nekem róla - és anyukám, - akinek elmondása szerint nem csak a nagy-

papája, hanem a játszópajtása is volt egész gyerekkorában - egyaránt sokat 

meséltek nekem, így emléke bennem is egyaránt fennmarad örökre. 

Szengyörgyi Hanga 

 

 

 

A zokni 

 

Hontai János, apai ágon a nagymamám apukája 1912.02.02-án született 

Veszprémben egy munkáscsalád harmadik gyermekeként. Hamar megháza-

sodott, felesége Lenner Mária volt. Ő is, mint apja, kétkezi munkát végzett, 

kőművesként dolgozott. Az 1940-es években Veszprémben lakott feleségével 

és két gyermekével, a 7 éves Máriával és 2 éves Sándorral. Ebben az időben 

nagy szegénység volt, és nagyon nehezen lehetett munkát találni. Hogy el 

tudja tartani a családját, Balatonfűzfőre és Budapestre járt dolgozni. A tőlük, 

közel 120 km-re lévő fővárosba a többi munkással együtt biciklivel járt. 

Ilyenkor pár hétig távol volt családjától, ami nagyon megviselte. Munkájáért 

cserébe szállást kapott, pénz helyett olykor szappant és sót. Lehet, most azt 

gondoljuk, hogy nem ért semmit, de akkor ez is nagy érték volt, mivel nem 

minden boltba lehetett beszerezni. Ahogy a többi ember, a dédszüleim is a 

felesleget, élelmiszerre cserélték, vagy a kisebb, környező falvakban eladták. 

Egyszer, mikor ismét Budapestre indult dolgozni, felesége félrehívta és 

megkérte, hogy hozzon egy pár fehér zoknik . A zoknit nem magának, hanem 

lányának szánta, aki abban az évben ment elsőáldozásra és a kézzel készített 

fehér ruhájához kellett. Természetesen a dédim megígérte, hogy megveszi, 

mert nagyon szertett volna örömet okozni neki. Nagyon keményen dolgozott, 

hogy megvehesse kislányának az ígért ruhadarabot és egész munka alatt arra 

gondolt, hogy milyen szép lesz benne. A napok végén mindig gondosan el-

rakta a pénzt. A munka befejeztével az első dolga volt, hogy megvegye. Ami-

kor meglátta, hogy mennyibe kerül nagyon elcsodálkozott, mert a megtakarí-

tott pénzéből csak arra az egy pár zoknira futotta. Ebben az időben akkora 
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volt az infláció, hogy egyik nap a pénzéből egy egész kenyeret tudott venni, 

párnap múlva pedig csak egy fél zsemlét. Nagyon szomorú volt, hogy ennyi 

idő és ilyen kemény munka után csak ezzel tér haza. Aztán eszébe jutott a 

lánya, hogy milyen izgatottan várhatja már. Rájött, hogy nem a pénz számít, 

hanem, hogy milyen boldogságban élnek. 

Bárcsak ismerhettem és találkozhattam volna dédapámmal, akit csak az 

elmesélt történetekből és néhány fényképről ismerek, de így is szeretettel és 

tisztelettel gondolok rá. 

Szentgyörgyi Fanni 

 

 

 

Meghiúsult szerelem 

 

Ez a történetet még Dédnagymamám mesélte nekem kiskoromban elalvás 

előtt. 

Maga a történet régen játszódik, egészen az 1900-as évek közepén történt, 

még a második világháború előtt, amikor már a hangulat borús volt az orszá-

gunkban, de az emberek megpróbálták élni saját életüket, valamint felkészül-

tek arra a szörnyűségre, ami ezután következett. Az én Dédim megismerke-

dett egy fess fiatalemberrel. Szerelembe estek, boldogok voltak. Majd jött a 

háború, amely megakadályozta kettejük boldogságát. 

A háború véget ért, és az én Ükapámat nyugdíjazták. Mivel még nem mi-

den lánya ment férjhez, így kisebb lányaival és Ükmamával visszatértek Me-

zőpeterdről Hajdúszoboszlóra. 

Dédi elkezdett dolgozni az egyik helyi cukrászdában. Gyönyörű fiatal lány 

volt, akadt bőven udvarlója, de neki egyedül az a szép barna szemű férfi kel-

lett, akit a háború szakított el tőle. 

Teltek az órák, múltak a napok, rohantak a hónapok, immár három éve vé-

ge lett a háborúnak. Ekkor történt, hogy az én Dédipapám Hajdúszoboszlón 

járt, és betért a város cukrászdájába. Ahogy belépett, meglátott egy szép, fe-

kete hajú fiatal hölgyet. Szíve megdobbant és tudta, hogy neki ez a fekete 

hajú hölgy elrabolta a lelkének egy darabját a pillantásával. Udvarolni kezdett 

neki, ahogy abban az időben illett, de az én Dédikémnek a lelke mélyén a 

Mezőpeterden hagyott katona után sajgott a szíve. Kerestette a Vöröskereszt-

tel, de a Katonának se híre, se hamva nem volt. 

Viszont a katonánknak a keresztszülei itt dolgoztak Hajdúszoboszlón és 

mindennapi vendégei voltak a cukrászdának, ahol Dédi dolgozott. Nemegy-

szer beszélgette el Dédi ezzel a házaspárral a kávészünetüket, amikor betértek 
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hozzá. Az egyik nap nagy bánattal az arcukon tértek be a cukrászdába, az 

egyik kávészünet alkalmával. Bánatuk oka a keresztfiúk szomorúsága volt, 

miszerint a háború elszakította szerelmétől, és nem tud belenyugodni a leány 

elvesztésébe. Megkérték Dédit hogy találkozzon a keresztfiúkkal, remélve, 

hogy egymásba szeretnek és megoldódik a probléma. Dédi viszont nem akart 

a fiúval találkozni, mivel úgy gondolta, hogy neki nincs dolga olyan emberrel, 

aki mást sirat, és persze nem utolsó sorban ő is bele volt betegedve saját sze-

relme elvesztésébe. 

Így a két fiatal találkozója elmaradt. Dédipapám nem hagyta magát, neki 

kellett Dédi. Majd nyolc év udvarlás után Dédimamám beadta a derekát és 

hozzáment Dédipapához. 

Teltek a hónapok, és ismét repülni kezdtek az évek, a házasságukból szü-

letett egy kislány, majd később egy kisfiú is. Cseperedtek a gyerekek, a kis-

lány naggyá lett, és egyetemre került. Pont oda ahol a mezőpeterdi barna ka-

tona, dédi szerelme tanított. 

Az én nagyikám nem volt egy gyöngyszem, mindig az első sorban állt, ha 

csínytevésre került a sor. Történt egyszer, hogy az én nagyikám borsot tört 

tanára orra alá, és behívatta az irodájába elbeszélésre. Belépett a szobába, és 

meglátott a falon egy hatalmas képet az anyukájáról. Ezután az elbeszélgetés-

ből faggatózás lett, hiszen nem volt divat akkoriban idegenek képét a falon 

tartani, főleg nem a Dédi képét. Kiderült minden és a szerelmes öregedő ka-

tona húsz év elteltével rátalált élete szerelmének nyomára. 

Ezután halálukig leveleztek, viszont Dédi soha nem hagyta el papát, mivel 

úgy gondolta, nem érdemelné meg ezt a hatalmas átverést, így hát leéltek 

együtt egy életet boldogan, és békességben. 

Kiskoromban még láttam, amikor Dédi ült a kandalló előtt és leveleket 

dobott a tűzbe. Amint kiderült, ezek a levelek az öreg mezőpeterdi katonának 

a levelei voltak és kifejtette bennük, hogy mennyire is szerette az én gyönyö-

rű Dédimamámat. 

Szentpáli Bianka 
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Néhány háborús emlék 

 

„Új lakás” 

A falu legszélső házában laktunk. A még ott levő német katonák közül né-

hány tiszt többször megfordult nálunk. Az okát igazán nem tudom, csak sej-

tem: Az anyai nagymamám, aki velünk élt, nagyon jól beszélt németül. 

Egy alkalommal ezt mondták : 

- Nem maradhatnak itt ennyi gyerekkel. (Akkor már ugyanis a hozzánk 

menekült rokonok gyermekeivel együtt hatan rohangáltunk az udvaron, a 

kertben.) Az oroszok erről fognak bejönni. Be kell menjenek a faluba. 

Nehezen, de kaptunk egy házat, bebútorozva, ami egy Budapesten élő fiatal 

mérnöké volt. Csak ritkán használta. Hatóságilag kinyittatták a németek ne-

künk. Édesanyám ragaszkodott hozzá, hogy a legszükségesebb bútorainkat 

vigyük magunkkal. 

- Amíg én élek, addig mindenkinek a saját ágyában kell aludni! - jelentette 

ki. Meg a holmijainknak a szekrények is kellenek! - folytatta harciasan. 

Így aztán ezeket elvittük, de sok más, értékes dolgunk kint maradt. Jóhisze-

műen azt gondolták a szüleim, hogy gondosan bezárják, és nem fogja bántani 

senki. A háború végén, amikor egy kis csendesség adódott, Édesapám kiment. 

Igen nagy szomorúsággal tért haza. Semmit nem talált, csak hamu kupacokat 

az udvaron. Az oroszok felégették pl. a család csaknem 100 éves vitrinét. A 

fiókok szép réz fogantyúi a hamuban hevertek. A könyveink egy része kinn 

az udvaron széthajigálva, megtaposva. Később hallottuk, hogy volt, amit a 

falusiak hordtak el. Tőlük hiába kérték szüleim, semmit nem kaptunk vissza. 

Még a csikófejes két személyes hintalovunkat sem, pedig azt nagyon szerettük! 

A ház valójában egy kis kúria jellegű volt, de csak két szobával. Az egyik 

nagy, 5x6 méteres volt. Abban, amennyire lehetett, összetologatták a bútort, s 

a maradék helyre kerültek a fekhelyeink. Az alföldi rokonaink, öten, a kisebb 

szobában helyezkedtek el. A két ruhásszekrény az előszobában állt. Szóval, 

sűrűn, de mind együtt voltunk! Később még cifrább napjaink is adódtak! 

 

Orosz „vendégek” 

Amikor már az oroszok is ott voltak, egy alkalommal minket kitessékeltek a 

nagyszobából. Teleszórták a földet szalmával, pokrócot terítettek rá, és a kis, 

fiatal katonák napokig ott tanyáztak, a földön éjszakázva, egymás mellett 

szorosan fekve. Tényleg fiatalok voltak, 19-20 éves, alacsony fiúk. Ha nem 

volt dolguk, olyan gyerekesen, felszabadultan játszottak velünk, mintha test-

véreik lettünk volna. Kártyáztunk, kinn hógolyóztunk, és vidáman, futva  
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húztak minket a szánkón. Esténként, az asztal körül ülve szotyoláztunk. Meg-

törték a magot, a tisztítottat kis kupacokba gyűjtötték maguk előtt. Ha már 

volt egy maréknyi, azt egyszerre dobták be a szájukba, és élvezettel rágták. A 

furfangos öcsém, a maga négy évével, nem magozott, hanem, lopva, leselke-

dett. Ahol a legnagyobb kupacot látta, odaugrott, hirtelen a markába söpörte, 

és zutty! Már a szájában is volt! Szüleink, akik szemmel tartottak minket, 

megrettentek, hogy mi lesz az orosz katona reakciója erre. A legény nevetve 

megfenyegette az öcsémet, és folytatta a magozást. 

Ezzel egy időben a szomszéd házban valami magas rangú katonatisztek 

szállásolták be magukat. Minket is többször meglátogattak, és gyakran kap-

tunk tőlük csokit, cukorkát, de kakaót és más finomságokat is. Mivel nálunk 

négy asszony is volt, nekik kellett főzni rájuk. Legtöbbször csirkét, tyúkot 

hoztak. Nagymamám mutogatva mondta nekik, hogy ők nem vágják le. Nem 

is szóltak rá semmit, kimentek a ház mögé, elkapták a jószág nyakát, és szem-

rebbenés nélkül csavartak rajta egyet, s az, a fejével együtt, elhagyta a testet 

Azokat pedig egy „úri, hanyag” lendítéssel feldobták a háztetőre. Az sem 

zavarta őket, hogy mi, gyerekek ezt végignézzük 

Ez az orosz társaság hamarosan elment..A nyakas-fejek, keményre fagyva 

ott maradtak a háztetőn. Kedves nagybátyám, létrát támasztva az ereszhez, 

felment és mind, az utolsó darabig összeszedte. Roppant finom levest és pör-

költet készítettek belőle az asszonyok, az orosz által hozott hagyma, zsír, 

krumpli maradékokat felhasználva. Mint a mesében: három napig ettünk belőle. 

Természetesen, nekünk, gyerekeknek nem tűnt olyan rémesnek ez az idő-

szak, mint a felnőtteknek. 

 

„Nagyanyám azt mondta…” 

- Amikor kicsi voltam, Nagyanyám nekünk is ezt mondta. - mondogatom 

egyik, másik unokámnak, ha idézem a gyerekkoromban belém rögzült 

bölcsességek valamelyikét.  

Emlékezetem szerint Nagyanyám, mai kifejezéssel élve, nem sokat „szöve-

gelt” nekünk… Röviden, lényegeset szólva tanított, nevelt, vagy éppen javí-

tani akart valami helytelenségünkön. Voltak olyasmik is, amit akkor nem 

értettünk, mert magyarázatot nem fűzött hozzá. Kimondta, és kész. Katonás 

természetű volt, hiszen nagyon fiatalon maradt négy fiúval és egy lánnyal, 

Édesanyámmal özvegyen. Nyilván, a fiúk regulázása tette keménnyé. Most 

már azt is tudom, hogy az élete tapasztalatai is nagyban hozzájárultak a böl-

csességéhez. 

Lássuk hát, hogy mikre emlékszem 
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Az előző részekből ismert, hogy ő velünk élt. Nagyon szeretett kézimun-

kázni, főleg kötni és horgolni. Csodálatos darabokat készített nekünk a visel-

tes kötött holmik felfejtésével, és új feldolgozásával, amik kincsnek számítot-

tak a háború után, meg szegénységünk idején, pl. a Rákosi rendszerben. Az 

természetes volt, hogy mi, lányok megtanultunk kötni, de még az öcsém is! A 

különböző dolgok tanítása közben hangzott el ez a mondása: 

- Amit megtanulsz, azt soha el nem vehetik tőled. Soha nem tudhatod, mi-

kor lesz erre szükséged! 

Volt, hogy valamelyikünk nem úgy szólt a felnőtteknek, ahogy illett volna. 

Meg is kaptuk rögtön: 

- Disztingválj, fiam! Válogasd meg a szavaidat! Hogy mit jelentett ez? 

Nekünk azt eredményezte, hogy egy kicsit összerezzentünk, és meghúztuk 

magunkat. Kis szünet után hozzátette: -Legalább kérj bocsánatot, vagy 

mondd, hogy elnézést! 

A gyerekek, ugye sok esetben kérnek valamit, viszont elmarad(hat) a megkö-

szönése. Ma is hallom a hangját, ahogy megjegyzi: 

- A kérem és a köszönöm együtt jár! Mennyire igaza volt! Javítanunk is 

kellett, nyomban. 

Az adódó feladataink megoldásakor, vagy ha a játék közben nem sikerült 

valami, és mérgünkben csapkodtunk, lesöpörtünk ezt, azt az asztalról, vagy el 

akartunk rohanni onnan, akkor ránk förmedt: 

- Uralkodj magadon! Az a legnagyobb úr, aki önmagát legyőzi! Lecsilla-

podtunk. A kijelentés magyarázata csak sok-sok év múlva világosodott 

meg az agyunkban.  

Gyakran előfordult, hogy a felnőttek olyan dologról akartak beszélni, ami 

nem gyerekeknek való. Nyomban átváltottak németre, ezzel indítva: 

- Nicht vor dem Kind! - (Ne a gyerek előtt!) - A gyakorisága miatt meg is 

maradt bennünk. Megjegyzem, milyen jó lett volna, ha velünk is németül 

beszéltek volna! Legalább lett volna valami alapunk az iskolában a folyta-

táshoz. 

Mindössze csak egyszer fordult elő, hogy az öcsém szó nélkül állt fel és ment 

el az asztaltól. Bezzeg a Nagyanyámnak volt szava, és ezt mondta: 

- Te, gyerek! A malac is röffent egyet, amikor elmegy a vályútól... Értette 

is belőle az öcsém, de mi is, egy életre! Ma sem tudok a köszönés nélkül 

felállni az asztaltól. Még ha egyedül vagyok, akkor is elmondom magamban. 

Nővérem, aki már tizenéves volt, a beszélgetések hevében, sok esetben át-

gondolás nélkül mondta ki a gondolatait, a véleményét, még személyekkel 

kapcsolatban is. Meg is kapta a megfelelő figyelmeztetést: 

- Jól jegyezd meg, Éva! Mindent meg lehet mondani, csak meg kell vá-

lasztani a kellő időt, a megfelelő módot és a csomagolást!  
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Ezt én is megjegyeztem, és felnőttként bizony, sokszor hasznomra is vált az 

alkalmazása. Nem régen mondtam is a huszonéves unokámnak, hozzátéve, 

persze, hogy Nagyanyám mondta. Rájöttem, hogy nem véletlenül fűzöm a 

kísérő mondatot is mellé! Gondolom, ezzel jobban megjegyzik, és majd ők is 

így fogják tovább adni a gyermekeiknek, unokáiknak! 

A sok, és nagyon helyénvaló, örök igazságokat tartalmazó közmondások-

ról nem szólok. Azokat, szerencsére elég széles körben ismerik. Alkalmazá-

suk lehetne még gyakrabb, mert mind tanít valamire! Csupán egyet említek. 

Többször volt az életünkben, sajnos, hogy a pénztelenséggel kellett megküz-

denünk. Ezért az „Addig nyújtózkodj, míg a takaród ér.” sokszor elhangzott, 

de inkább így: Nem nyújtózkodhatunk tovább...! Értettük, és jól megtanul-

tuk… Egész életemben beosztó, takarékos voltam, nem kellett senkitől  

kölcsönt kérnem. Sőt, számtalanszor én adtam, és ma is adok, ha hozzám 

fordul valaki segítségért. 

 

A Nagyanyám mondásai egyáltalán nem voltak fölöslegesek, de a hasonlók 

ma is szükségesek! Fontos, hogy ne „Vizet akarok inni!”, után szolgáljuk ki a 

kis gyerekünket, hanem igenis mondja ki, hogy „Kérek vizet.”, és köszönje is 

meg, ha megkapta! Ugyan így meg kellene köszönni az elfogyasztott ételt, és 

azután távozni az asztaltól. 

A szavaink megválogatására talán még soha nem volt olyan szükség, mint 

napjainkban! No, meg a magunkon való uralkodás! Ez is nagy hiánycikk ma. 

Az sem ártana, ha a szülők nagy része nem a gyerekek előtt beszélne rájuk nem 

tartozó dolgokat! Hány kellemetlenség, netán baj származott ebből?! Arról nem 

is szólva, hogy amit nem ért, és nem is mer rákérdezni, az értetlenség zűrzavart, 

esetleg rossz érzést, esetenként csalódást, félelmet okozhat bennük. 

Idős fejjel belátom, nem szeretik a gyerekek a hosszúra nyúló magyaráza-

tokat, főleg nem a szidásokat. Elég „röviden, velősen” elmondani a lényeget, 

és aztán hallgatni. Talán a csenddel a gyerek is elgondolkodik a hallottakon. 

A megmagyarázott intések, feddések jobban meg is ülnek a fejükben. Szerin-

tem, sok gyerek már a felénél nem figyel a túlméretezett szóáradatra. Nem is 

csoda!  

 

Végezetül csak annyit, hogy a kicsi koromban átélt „rosszak” ellenére, soha 

nem panaszkodtam. Meggyőződésem, hogy az mind „kiképzés” volt a felnőtt 

kori nehézségek megoldására, elviselésére.  

Ajánlom másnak is ezt a hozzáállást, mert így könnyebb. Ahogy Bagdi 

Bella énekli:  

„Valamennyi nehézség csak álcázott lehetőség”.  

Szepsy Eleonóra 
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Hosszan tűrő szerelem 

 

Maricának aprócska gyermeki életéből nem hiányzott semmi. Volt anyukája, 

voltak nagyszülei, nagynénjei. Tatuka és Mamuka gyönyörű meséi, játékai, 

óvó szeretetük első unokájuk felé megszépítették a kicsi leány életét. Anyjá-

val délutánig az oviban volt, a többiek pedig kitöltötték a napok maradék 

részét. Amikor este mind együtt voltak, ő odabújt Mamuka mellé a jó meleg 

dunna alá. Mamuka a talpacskáját, lába szárát simogatta, akkor Marica volt a 

világ legboldogabb gyereke.  

Egy szép, tavaszi napsütéses napon idegen fiatalember érkezett a család-

hoz, egyenruhában feszengett szégyenlősen. A kislány anyukája mutatta be 

őt, a többieknek. A város laktanyájában szolgált, egy táncos esten ismerkedett 

meg a két fiatal. Zötyögve indult a bácsi és a kislány barátkozása. Egyszer, 

amikor hármasban mentek moziba, Marica hamar megunta a gyaloglást, a 

férfi nyakába kéredzkedett. Jó mókát eszelt ki, meg akarta ijeszteni a bácsit, 

gonoszkodón billegni kezdett a nyakában, a férfinak alaposan egyensúlyoznia 

kellett.  

- Mit csinálsz Marica?- kérdezte ő nyugtalanul. 

- Hát, csak énekelek magamban, meg táncolok - jött a válasz felülről. 

- Lassabban hékás! Még lepottyansz hallod! - intette a férfi. 

Hát, Karcsi bácsit ilyenformán nem lehetett megijeszteni, biztos kézzel, hely-

ben tartotta őt. Csak anyut is ilyen erősen szeresse, ahogy engem tart a nya-

kában! – gondolta magában Marica.  

A nyár abban az évben nagyon gyorsan elszaladt. Komoly dolgokkal fog-

lalkozott Marica, új dolgokat tanult a felnőttektől. A család építkezésbe fo-

gott, bővítést terveztek. A kislány jókat szórakozott. Tatukával, az udvaron, 

nagy gödörben taposták a sarat, vályog lesz belőle, abból építik majd a fala-

kat. Csudára élvezte, ahogyan a térdéig érő sár cuppogott a lába nyomában. 

Olykor valami megszúrta a talpát kellemetlenül, Tatuka elmagyarázta, a törek 

a bűnös, a búzának a szakálla, az olyan szúrós. Aztán sár már nagyon jó lett. 

Taligába lapátolták majd deszkából készült formába rakták, hogy a sablont jól 

kitöltse, majd ebből kikocogtatták a sártéglákat, melyek sorai végigértek az 

árokparton. Miután kőkeményre aszalódtak, nagy halmokba rakták őket, így 

vártak arra, hogy házfalak lehessenek. Nemsokára egyenes gödröt ástak a ház 

falának folytatásaként, Tatuka elmondta, ez lesz az alapja annak a falnak, 

amit majd a vályogtéglákból raknak. Az építésbe Karcsi bácsi is segített, ami-

kor kimenőt kapott a laktanyából, Marica nagy örömére. A felnőttek most 

elfoglaltak voltak, de a kislány nem unatkozott. Nézte őket, és arra gondolt, 
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vajon mi tetszhet anyukájának Karcsi bácsin, mert szerinte nem volt sem 

szép, sem csinos. Hórihorgas volt, és végtelenül sovány. 

A barackfa ágaira szerelt hintáján meg is beszélte ezt Fülessel, a legjobb 

barátjával.  

- Nem is tudom, miért jön mindig ide, csak anyut bámulja örökké. Azért 

tudod, moziba jó elmenni vele, ha fáradt a lábam, a nyakába vesz – ma-

gyarázta sárga mackójának. 

Egész délutánokat eltöltött a hintán. Ott fenn, a magasban elragadta a képze-

lete, ahogyan a szél a szoknyája alá kapott, és az kigömbölyödött, olyan volt, 

mint a mesekönyvben a királynőké. Azt szerette volna, ha ő is egy hercegkis-

asszony lenne, egy azok közül, akik Mamuka meséjében éjszaka mulatni  

járnak, és mindig széjjeltáncolják a cipellőjüket. Énekelni is nagyon szeretett 

hintázás közben. Akkoriban titokban hallgatott a család esténként a rádióban, 

valamilyen különös műsort, ahol az emberek küldözgettek egymásnak min-

denféle üzeneteket, olyasmiket, hogy jól vannak, meg hogy éppen hol tartóz-

kodnak. A zenék szépek voltak, hamar a fülébe illeszkedtek.  

„Bárhogy lesz, úgy lesz” repült a kislány csilingelő hangja a hintáról. Szó, 

mi szó, tavasztól őszig a hinta volt az élete. 

A ház toldaléka gyorsan felépült, előbb a falak álltak, majd tető került rá. 

A belső padlója hiányzott még. Az egyenessé varázsolást a lassan leszerelő 

Karcsi bácsinak kellett volna elvégeznie.  

Pesti gyerek volt az ártatlan, fogalma sem volt a vidéki élet fortélyairól, 

hiába akarta, nem sikerült túl jól sem az egyenes, sem a lapátolás. Amikor a 

kislány anyukája hazaért a munkából, nagy veszekedés tört ki kettőjük között. 

Maricának általában nem volt fura a felnőttek veszekedése, szinte minden 

napra jutott belőle, egyszer kisebb, másszor nagyobb, de hogy most anyukája 

és Karcsi bácsi veszekedtek, ez neki nagyon rosszul esett. Anyukája rögtön 

hozzá is fogott nagy erővel a szobapadlóhoz, mondván, majd ő megmutatja, 

hogyan kell csinálni az egyenest, és piszokul nem érdekli, hogy erre az estére 

éppen mozijegyük van. Karcsi bácsi meg tegye csak a mozijegyét ahová ő 

gondolja, ha arra sem képes, hogy elvégezze, amit rábíztak. Csúfosan össze-

vesztek, anyja válogatás nélkül káromkodott, Karcsi bácsi szegény meg véde-

kezett, ahogy csak tőle tellett. Marica piciny lelkébe beleégett a veszekedés 

több jelenete is. Nem értette anyukáját.  

Mi lehetett olyan rettenetesen idegesítő a ferde szobapadlóban? Hogy lehet 

az fontosabb a mozinál? Csak nézte az acsarkodó felnőtteket. Később meg 

már igazából haragudott, mert nem érték el a mozit. Sajnálta az egészet, de 

leginkább magát, mert vele nem foglalkozott egyikük sem, mintha ő, az ő 

vágyai nem is léteznének. Akkor történt meg először, hogy akiket a legjobban 

szeretett, ilyen durván összeakaszkodtak. 
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Az ősz elejére aztán elkészült a bővítmény. A szobát nagyon egyszerűen 

rendezték be, egy ágy, egy szekrény, közepén asztal, székekkel. Egyik szép, 

szeptemberi délután, Maricát az ölébe vonta az anyukája, kérte, figyeljen rá, 

valami nagyon fontosat kell mondania. Nem nagyon csűrte-csavarta a dolgot, 

egyszerűen közölte, ők összeházasodtak Karcsi bácsival, itt fog élni velük, 

ezért is építettek. Mostantól ők ketten férj és feleség, és Maricának apunak 

kellene szólítania Karcsi bácsit.  

- És akkor már tegezhetem is? – kérdezte lelkesen a kislány.  

- Tegezheted, de szót is kell fogadnod neki. Meg kell próbálnod szeretni, 

úgy, mint engem, vagy bárki mást a családban – mondta még anyukája. 

A kislány nem tudta, mi az, hogy „apu”. Azt tudta, hogy anyja is, nénjei is 

apunak hívták Tatukát. Hogy az apuság mit is fog jelenteni neki, arra nagyon 

kíváncsi volt.  

- Olyan „apu” lesz, mint neked Tatuka? – kérdezte az anyját.  

- Olyasmi - válaszolta az anyukája. 

- Nem lehet olyan! – tiltakozott nyomban. - Tatuka mindig is itt volt, Kar-

csi bácsi meg még most kerül hozzánk. Ugye, hogy nem lesz olyan? Rossz 

lesz? Milyen apu lesz Karcsi bácsi? - tett fel jó sok kérdést Marica, de 

ezekre akkor nem kapott választ.  

- Meglátjuk – zárta rövidre anyja beszélgetést. 

- Ha Karcsi bácsi olyan „apu” lesz, mint Tatuka, akkor nem lesz olyan 

rossz, nekem nem lesz nehéz a szót fogadás – nyugtatta meg Marica az 

anyukáját, majd egy mozdulattal lecsusszant az öléből. Az udvaron már 

várták a barátai, a sárga füles mackó, és a hintája. 

- Karcsi bácsi az apukám lett. Hallod Füles? Én szeretem, ő is mindig ke-

reste a kedvem. Nem fog rosszul esni apunak szólítani. Tudod, azt szeret-

ném, ha soha többet nem veszekednének úgy, mint azon a mozis napon – 

mesélte hamarjában a macinak a piszkebokrok mögött. Füles nem szólt 

vissza. Marica ekkor alig múlt négy éves.  

Apuval az ő szülei is megérkeztek, Marica nagyszülei lettek, pedig másik 

Mamukát és Tatukát egyáltalán nem szeretett volna, erről szó sem volt. Rá-

adásul az új rokonok látogatásai után gyakran hallotta anyját és újdonsült 

apját is kiabálni. Annyit kihámozott a szócsatából, hogy talán anyukája nem 

volt elég jó parti a pesti nagymamának, mert gyerekkel volt, meg nem volt 

elég művelt, meg a világ végén lakott, és még sok más kivetni valót is talált a 

menyében. Apukája akkor nagyon sokat védekezett, mondván, nem érdekli, 

mit mondanak a szülei, ő a kislány anyukáját szereti, meg Maricát, és ez így 

is marad. Pont. Marica már-már azt hitte, ő van a boldogság útjában, de apja 

szavai megnyugtatták. Olyanok voltak a szülei akkoriban, mint amikor a 

 fűrész fogai elakadnak a fában. Azt sokszor látta a kislány, amikor Tatuka 
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fűrészelte a tűzifát. Anyukája volt az egyik oldal, apukája a másik, ki nem 

mozdultak volna az álláspontjukból semmi pénzért. Amikor Tatuka megrán-

totta egyik oldalon a fűrészt, hogy kiszabaduljon a fából, az sikító hangot 

adott. Pont ilyenek voltak ők ketten. Ha mozdult az egyik, reccsent és sikított 

a másik. Marica anyukája nagyon sokat sírt, hiába áradt felé apja türelmes 

szeretete, anyja egyre kevesebbet törődött velük. Örömtelen hónapok, rend-

szeres veszekedések jöttek és mentek, anyja bánatát nem lehetett orvosolni. 

Sok gyógyszert szedett, mégis egyre csak sírósabb, szomorúbb lett. Egy na-

pon orvost kellett hívni hozzá. A kislány csak annyit értett, hogy kórházba 

kell mennie, és egy ideig ott is marad. Apja ezután ugyanúgy eljárt dolgozni, 

meg anyjához a kórházba, Mamuka meg gondoskodott róluk. Egyszer elvitték 

Maricát is a kórházba. Az udvaron érdekes emberek sétáltak, úgy mozogtak, 

mint a bohócok a filmeken, meg a cirkuszban. 

A kislány ekkor már iskolába járt. A tanító néni kérdezte is, mi történt a 

családban, s ő ennyit mondott, csak:  

- Anyu kórházban van, idegösszeroppanást kapott.  

A felnőttek arról beszélgettek, hogy anyjának sokkolást csinálnak az orvosok, 

áramot vezetnek a fejébe, ettől talán elveszíti az emlékeit, amik miatt olyan 

sokat kellett sírnia. Maricának fogalma sem volt, mit jelent ez, csak naponta 

szomorította a felnőttek egyre növekvő nyugtalansága. Főleg az apjáé. 

Mamukát kérdezgette hát, mit kellene elfelejtenie az anyjának, hogy hazajö-

hessen hozzájuk. 

- Az apádat!- lökte ki a szót Mamuka fülig vörösödve, dühösen, egészen 

kikelve magából.  

Marica szeme könnybe lábadt a hirtelen választól. Tanácstalan volt, nem ér-

tette Mamukát.  

- Miről beszélsz Mamuka? – hüledezett. Miért kell elfelejtenie apukámat? 

El fognak válni?  

- Dehogyis válnak el! – lobbant ismét Mamuka – az édesapádat kellene el-

felejtenie végre.  

Marica nem mert többet kérdezni. Bűnösnek érezte magát, hisz kihozta a 

sodrából Mamukát. Azon meg még jó ideig elmorfondírozott, hogy hány apja 

is lehet egy gyereknek. Este mama elmondta neki, hogy őt és anyukáját csúful 

elhagyta az „igazi” apukája, amikor ő még olyan picurka volt, mint egy mák-

szem. Anyukája ezt nem tudja feledni, emiatt sír, emiatt lett beteg. Marica 

megértette a történetet. Előbb bánatot érzett, majd elöntötte a pulykaméreg.  

- Nekem már van apukám! – zárta le a későre nyúló beszélgetést határo-

zottan. – Nem kell több!  

Gyorsan teltek a hetek, egy napon a kislány jó híreket kapott, nemsokára ha-

zajöhet a kórházból az anyukája. 
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- A doktor bácsi kéri, kíméljük őt, ne idegesítsük fel, nehogy újra ilyen 

rossz állapotba kerüljön - kérlelte a lányt félénken az apja. 

- Én máskor sem akartam idegesíteni soha - védte magát a gyerek - meg te 

sem apu! Mi nem vagyunk rosszak! Tudom, mennyire szereted, mindig is 

a kedvét kerested! 

- Megtesszük, amit tudunk, jó? – simította ki meghatottan homlokából a 

haját apukája. 

- Megtesszük - egyezett bele a gyerek, de nem tudta mit kell majd tennie 

anyukájáért, akit a család nagy szeretettel fogadott haza. Marica nem vett 

észre jelentős változást. A viták ott folytatódtak, ahol néhány hete véget 

értek. Esténként Marica a takarója alatt, a könnyeivel küszködve békessé-

get, szeretetet, anyjának gyógyulást, apjának viszonzott szerelmet kért a 

Jézuskától.  

Pár hónap múlva feltűnt a lánynak, milyen formás lett anyukája, szoknyája 

szorosan fogta körbe a derekát, csípője és feneke megtelt. Arca színessé, 

gömbölyűvé, nyugodttá vált, olykor lesütötte a szemét, mintha szégyellnie 

kellene valamit. Apukája meg pajkosan, rá jellemzően mosolygott. Sohasem 

nevetett hangosan, szívből, visszafogottság volt minden jókedvében. Marica 

kitalálta a sok apró jelből, hogy testvére lesz. Napról napra látta, milyen vég-

telenül gondtalan, szerető, és büszke az apukája. Hálás igyekezettel udvarolta 

körbe a feleségét. A következő tavasz egy szokatlanul meleg, márciusi vasár-

napján aztán megszületett a várva várt büszkeség és boldogság, Marica öccse.  

Anyja sokkal vidámabb volt, olykor nevetve böködte a férjét, amiért be-

csapta őt a gyerekkel. Ő pedig csak somolygott a „becsapás” hallatán, és rög-

tön az anyja orvosára fogta, mondván, csakis az ő javaslatára történt. 

A fiúcska gyorsan növekedett, szép kis arcocskájában tengerkék szemek 

ültek, haja szőke csigákban omlott széjjel a hófehér pólyahuzaton, egész lé-

nyével egy békés puttóra hasonlított. Marica úgy hitte, tényleg a Jézuska 

küldte, hogy hármójuknak békességet, örvendezést, egyetértést, felejtést és 

jobbulást hozzon. Azon a tavaszon, közös gyermekük érkezésével apja kitartó 

szerelme kiteljesedett. A kislány szülei már egy másféle életet alapoztak, 

húsvétra pedig egy szerelmes, reményteli, és bizakodó család született. 

 

Ajánlás:  

A legédesebb mostohának, aki megküzdött felesége múltjának démonaival, a 

kialakult betegségével és mindenféle családi intrikával. Amíg csak lehetett, 

ezért az egy asszonyért dobogott a szíve. 

Szohner Gabriella 
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1962 karácsonyán 

 

Balatonudvariban laktunk egy hegy tetején, ott volt az otthonunk - meséli a 

nagymamám. Nagyon meredek, több száz méteres szántóföld terült el a régi 

parasztház előtt a hegyoldalon, amely egy kocsiútban végződött. Ez a kocsiút 

egy elég mély árokban vezetett el a szántóföld mellett. A szántó végén és a 

kocsiút között volt egy kút előtte buckával. 

Megérkezett a Kis Jézus, és szánkót kaptunk karácsonyra. Akkor mi gye-

rekek még nem tudtuk, hogy Jani bátyánk öltözött be, de ahogy be akart lépni 

a házba, az alacsony ajtófélfában vagy küszöbben megbotlott, és beesett az 

ajtón. A karácsonyfát esés közben behajította a szobába, amitől mi a testvé-

remmel nagyon megijedtünk. A szüleink azt mondták, hogy azért dobta így 

be a Kis Jézus a fát, mert rosszak voltunk. Nem akarták felfedni a kilétét, 

gyorsan kimentették a lakásból. 

Nagyon hideg havas tél volt ebben az időszakban. Az anyukánk másnap 

elment a piacra, és odakészítette a reggeli tejet a kályha szélére. A sparhelt 

ajtaját alaposan bedrótozta, hogy ne essen ki a parázs. A luszterlámpát, azaz a 

petróleumlámpát lesrófolta, hogy éppen egy kis fény szűrődjön ki. Az volt a 

feladatom, hogy vigyázzak a testvéremre, adott egy puszit és elindult. Én 

ötéves voltam, a húgom három. Apukám pedig etetni valóért ment az állatoknak. 

A délelőtt folyamán megérkezett Jani bátyám, hogy elvigyen bennünket 

szánkózni. Mi nagyon örültünk a jó hírnek, gyorsan fel is öltöztünk, és felpat-

tantunk a szánkóra. Cigarettáért nyúlt a zsebébe, és véletlenül kicsúszott a 

zsinór a kezéből, így a szánkó elszabadult. A meredek hegyen megindult ve-

lünk, a két kicsi lánnyal. Mi nagyon örültünk a kemény havon száguldó szán-

nak. Mire hátrafordultunk, csak azt láttuk, hogy Jani bátyám óriási léptekkel 

fut utánunk, és kiabálja, hogy fékezzünk: „Tedd le a lábad Margit!” De hiába, 

a hó olyan kemény és jeges volt, hogy csak úgy szikrázott a bakancsom sarka 

alatt. Nagyon felgyorsultunk, és sajnos pont a kút felé száguldott velünk a 

szánkó. Csak szorosan öleltem a húgomat. Szerencsénkre a kút előtt volt egy 

bucka, és az keresztülrepített bennünket felette, viszont az árokba beleestünk. 

Segítségünkre sietett szemből az apukánk is.  

Én apró horzsolásokkal megúsztam a kalandot, de a húgom homlokán egy 

maradandó heg lett. Ez a történet örökre megmaradt mindannyiunkban, és 

mindig szeretettel emlékezünk Jani bátyánkra is, aki nagyon szeretett ben-

nünket – fejezte be a mesét nagymamám. 

Takács Gréta Elizabet 

  



409 

Túl a nyolcvanadik életévén 

 

Túl a nyolcvanadik életévén mesélt először a töredékes könyvről, melyet ő, a 

nagypapám húga, aki saját gyermeke nem lévén később az egész család har-

madik nagymamája lett, Katalin írt a családunk múltjáról. Figyelmét nem 

kerülhették el a titkok és a mesélésnek azzal a nem tanulható képességével 

bírt, ami mindenben észreveszi a történetet, meglátja történelmi, drámai vagy 

épp komikus voltát. Szülőhelyén majd száz család sorsát tudta fejből végig 

vezetni, mindenféle jegyzet vagy applikáció nélkül. A könyv viszont mégsem 

készült el. Első, megírt fejezeteit nem a II. világháború és nem is az idő tépte 

darabokra, hanem a férje hatására ő maga. Házasságukban az emlékezéshez, a 

múlthoz két merőben ellentétes viszony feszült egymásnak: a megőrzés és 

felejtés vágya. Kíváncsibbá nem is tehettek volna a családtörténetekre az azo-

kat legizgalmasabb részüknél indulatosan elvágó „minek beszélni erről, elég” 

kezdetű mondatok. Lassanként mintha ő is elhitte volna, hogy az emlékekkel 

a jelenbe csempészett múlt a jelen időből még többet elragad. Mióta csak 

tudok a meg nem írt könyvről foglalkoztat, vajon mi szerepelt a széttépett 

lapokon és mi került volna a többire. 

A rengeteg, végig nem mesélt történet és titok mindig tartogatott újabb 

részletet, meglepetést. Ennek egyikére azzal a váratlan felhívással derült fény, 

melyet a helyi plébános intézett hívei felé abból az alkalomból, hogy az azévi 

örökségsétán a templom került bemutatásra. A helytörténetet alaposan ismerő 

atya már a mennyezeti-, oltár és szentélyképen is megjelenő összes alakot 

azonosította, kivéve egyet. Meglepett csend ülepedett a jelenlévőkre, mikor az 

atya kérte híveit, hogy jelentkezzen, aki birtokában van az információnak 

arról, hogy ki lehet a szentély freskóján megjelenő népi viseletes lány. A ko-

ronát az ég felé nyújtó Szent István király mögött látható glóriás szerzetes és 

apáca mellett ezt a falusi lányt, bár alakja csak háttal látszik, mégsem lehet 

nem észrevenni. Mozdulatával és ruhái élénkebb színeivel lendületet visz a 

képre.  

Sosem felejtem az alkalmat, mikor a hétköznapok dolgait sorra vevő be-

szélgetésbe az én harmadik nagymamám egyszer csak, mintegy mellékesen 

említve, beleszőtt egy történetet. Magasságával és gyönyörű, dús, fonott hajá-

val mindig kilógott kicsit a társai közül az énekkarban. Így figyelhetett fel rá 

az a férfi is, aki egyszer csak azzal lépett oda hozzá, hogy róla szeretné min-

tázni a szentélyre tervezett falusi lány alakját. Az ajánlat, hogy a szeretett 

szülőfalu templomának freskóján szerepelhessen valaki, persze visszautasít-

hatatlan, így türelmesen ő is órákig modellt állt a festőnek, aki aprólékosan 

dolgozott. Az egyik alkalommal azonban Katalin, betegség miatt nem tudott 
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megjelenni. A festő úgy határozott, hogy az egyetlen részletet, ami hátra volt 

még, a kezet, befejezi más modellel. Neki, ahogy az szentélyképen is látszik, 

valóban jóval nagyobb keze volt. A vékony kar és a kézfej ábrázolásának 

aránytalanságai szembeötlők a figyelmes szemlélő számára. Katalin szerény-

ségből, de talán ezért is, nem hangoztatta, hogy a népi viseletes lány az ő 

hajdanvolt alakja. Az atyának is azzal a kikötéssel mesélte el a történetét, 

hogy ne árulja a nevét.  

A festő sem hangoztatta, hogy ő festette a Pest környéki templom ezen 

szentélyét, semelyik munkásságáról szóló írás sem említi. Az pedig, hogy 

vajon miért, már egy külön kutatás témája lehetne.  

Takács Tímea 

 

 

 

Az ecetes udvar  

 

A tapolcai Kossuth Lajos utca és a Marton László utca sarkán terpeszkedő, 

keki színűre festett, L-alakú, barokk ház bejárata az 1960-as években megke-

rülve a volt Áfész-irodát, a KISKER patinás épületét a vele párhuzamos Kis-

faludy utcában, közvetlenül a Tavasbarlang lejárata mellett volt. Ma már 

nincs ott se Áfész, se KISKER, a tavasbarlang látogatóközpontja és a Szent 

György Panzió lett belőlük. A ház a gondozott, megújult, szép épületek szom-

szédságában magányosan csipkerózsika álmot alszik ferdén lógó, lehúzott 

ablakredőnyeivel, málladozó vakolattal. Jóllehet a terület évszázadok óta 

lakott volt. 

Az első katonai felmérés tanúsága szerint már 1784-ben beépített terület, 

jószerivel a város szélén. Az idő tájt és még sokáig az ötven méterrel odébb 

húzódó, mai Kereszt utca volt a város keleti széle. Az 1800-as években ismert 

lakója volt a mostanihoz nem is hasonlítható háznak az akkori Pesti utca 41. 

alatt Tausz Jószef. Ez az út vezetett a fővárosba (de részben ma is) innen kap-

ta a nevét. Tausz József Burgenlandból nősült Tapolcára 1812-ben, huszonhat 

évesen. Az 1830-as években már a település legvagyonosabb polgárai közé 

tartozott. Fűszerekkel, vasáruval, dohánnyal kereskedett, szőlője volt a Szent 

György-hegyen. Egy ideig tanácsos és városbíró is volt. 1848-ban a forrada-

lom mellé állt, nagy mennyiségű fűszert és vasárut hitelezett a nemzetőrség-

nek, amelyben az is szerepet játszhatott, a nagylelkűsége mellett, hogy veje is 

nemzetőrnek állt. Az ellenértékét, 24 ezer pengő forintot sohasem kapta meg, 

de nem is kérte. Később Jellasich csapatai ugyanekkora összeget követeltek 

tőle, amit már képtelen volt előteremteni, Tapolca lakói adományokkal  
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mentették ki a halálos fenyegetettségből. Ez a sarc is minden bizonnyal hoz-

zájárult a négygyermekes család későbbi elszegényedéséhez. Nem ez volt az 

egyetlen szomorú fordulat azonban Tauszék életében. Hat nyelven beszélő, 

iskolázott leányuknak, Rozáliának is alaposan kijutott. A nemcsak okos, de 

szépnek is tartott lány lett a felesége a nagykanizsai polgárcsaládból származó 

Redl Józsefnek, az 1848-49-es szabadságharc későbbi századosának. 1841-

ben kötöttek házasságot s nem csak Rozália, hanem férje is Tausz József ke-

reskedésében dolgozott, mígnem 1848-ban a már káplári rendfokozattal ren-

delkező ifjú férj az első hívó szóra a tapolcai nemzetőrség önkéntes őrmestere 

lett. Harcolt a déli határvidéken, majd a fővárosban, ahonnan Görgey feldunai 

hadtestébe vezényelték, és ott Danielisz ezredes segédtisztje lett. A világosi 

fegyverletétel századosi rangban érte. Orosz fogságba került, ahonnan sikerült 

megszöknie s a családi legendárium szerint a Tapolca melletti Dabos erdeiben 

bújkált társaival. Hitvese parsztmenyecskének öltözve a szíve parancsára vitt 

neki ruhát, ennivalót. A tél közeledtével kegyelmet remélve Redl százados 

feladta magát, más vélemény szerint tőrbe csalták, vasra verve Keszthelyre 

vitték. Amikor szárnyra kapott a hír, hogy kivégzik, Rozália meg sem állt 

Pestig, egyenesen Haynautól kért kegyelmet férjének. Büntetésül azonban 

lefokozták, és besorozták közlegénynek a 47. császári gyalogezredbe. A tize-

dességig vitte a jobbára Kufsteinben töltött szolgálatban, mire végre 1855-ben 

35 évesen hazatérhetett Tapolcára. A Tausz család ekkor már fokozatosan 

sorra adta el birtokait. Tausz József, a hajdani városbíró lakatosként dolgo-

zott, veje előbb csendbiztos lett, majd a város kapitánya, aktívan részt vett a 

félelmetes kolerajárvány megfékezésében, később útbiztosként, végül a helyi 

tűzoltóság első parancsnokaként tartotta el családját. Nyolc gyermekük szüle-

tett, de csak hárman érték meg közülük a felnőttkort. 1853-ban született fia, 

Gusztáv pedagógusként és természetkutatóként alkotott maradandót. Az érett-

ségi után egy ideig számvevő tisztként dolgozott, majd rajztanár lett a Pesti 

utcai felső népiskolában, a Tausz-házzal szemben, amelyet kezdeményezésére 

később polgári fiú iskolává szerveztek. 1883-tól 1812-ig igazgatóként tanulói 

segélyegyesületet, segélykönyvtárt és iskolai könyvtárt is létre hozott. 1895-

től tizenhét éven át amatőr botanikusként megszállottan gyűjtötte a környék 

növényeit, rovarait, bogarait, ásványait, és gondosan lepréselte, dokumentálta is. 

A herbárium csaknem hatszáz értékes darabból állt, amelyeket mocsarak-

ban, lápokon, mocsárréteken, lápréteken, füves területeken, erdőkben, erdő-

széleken, kertekben gyűjtött a környéken, olykor tanítványai kíséretében. A 

gyűjteményt az iskolára hagyta, amely a száraz padláson csodálatosan átvé-

szelt egy évszázadot. A teljes herbáriumból azonban „csak” 344 maradt az 

iskolában, a többit Lóczy Lajos, a Balaton tudósa kérésére átadta a Földtani 

Intézetnek. Több korabeli tudományos dokumentum, mint például A Balaton 
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Tudományos Tanulmányozásának eredményei monográfia, vagy a Magyar 

Birodalom Állatvilága című munkák több helyütt is hivatkoznak Redl Gusz-

táv gyűjtésére. Hatvanhárom, a szőlő kártevőit rendszerbe foglaló rovargyűj-

teménye szerepelt a honfoglalás ezredéves évfordulóján rendezett kiállításon. 

Ilyen előzmények után nem csoda, hogy a XX. század elején, a Tapolcán 

felfedezett Tavasbarlang igencsak lázba hozta Redl igazgató urat. Ő értesítette 

Lóczy Lajost a földalatti csodáról, és ő adott elsőként szakszerű magyarázatot 

a barlang kialakulásáról. 1817-ben bekövetkezett haláláig aktívan részt vett 

nem csak a Barlang Társulat munkájában, hanem a város képviselő-

testületében, az építészeti és szépítészeti bizottmányban és a takarékpénztár 

igazgatóságában is tevékenykedett, hűen a családi hagyományokhoz. Édes-

anyja férje halála után még tizenöt évi özvegysége alatt a katolikus nőegylet 

választmányi tagja volt haláláig, 1901-ig. 

Redl Gusztáv és Tausz Rozália is még láthatta, hogy új ház épül a Pesti utcai 

családi fészek helyén. A ma is álló épület a XX. század fordulója táján készült 

el s a sarkán lévő tornyocska kivételével mindmáig őrzi eredeti formáját. 

Új évszázad, új lakók, új utcanév. A Pesti utcából 1906-ban Kossuth utca 

lett, az addig Győri utcát pedig, amely Győrbe vezetett, Kisfaludy Sándorról 

nevezték el. A jelenleg helyi védettséget élvező épület a múlt század első 

felében Keszler Jenő tulajdonában volt. Keszler Jenő a Kemeneshát déli lejtő-

jének kicsiny falujában született, Végeden 1885-ben. Tapolcára kerülve elein-

te tűzifa- és szénkereskedelemmel foglalkozott, majd sört forgalmazott és 

raktározott a ház alatti hatalmas pincében, mígnem 1921-ben létrehozta a 

Keszler és Winkler első tapolcai ecetszeszgyárat a Kisfaludy utcai oldalon. 

Megjárta az I. világháborút, a 48. gyalogezredben szolgált, 1917-ben meg is 

sebesült, de 1918-ban már a megalakult tapolcai községi nemzeti tanács fűté-

si- és világítási-anyagbeszerzési bizottság tagjai között találhatjuk a nevét. 

Megbecsült tagja lehetett a helyi zsidóközösségnek is, beválasztották az izrae-

lita hitközség vezetőségébe. Tagja volt a Tapolcai Kaszinónak, az 1930-as 

évek elején a gazdasági válság miatt elszegényedett kórház megmentésére 

ötezer koronát adományozott. 100 felé közeledő, idősebb tapolcaiak még 

emlékeznek alacsony, köpcös alakjára és szép leánykájára is. Arról viszont 

senki sem tud, mi lett velük a gyászos auschiwtzi évek alatt, vagy után. Ha 

volt után… 

 

A II. világháború után megint új korszak következett a ház életében új lakók-

kal, új ideálokkal. A hajdani tulajdonosáról Keszler-házként is emlegetett 

épületnek a Kossuth Lajos utcából csak egy bejárata van, amely évtizedekkel 

ezelőtt egy lakásba vezetett. Egy idős házaspár dohányárudát nyitott ott.  

Felváltva üldögéltek a boltnak csak alig nevezhető pár négyzetméteren, egy 



413 

nyitható kisablakon át adták ki a cigarettát, a gyufát a vásárlóknak. Vehették 

darabszámra is - fillérekért - a megrögzött dohányosok a Kossuthot, a Mun-

kást, a Tervet, a Fecskét, a Mátrát, a Symphoniát… Minőségtől függően húsz 

fillér körül volt szála, de volt előre elkészítve, egy keskeny papírcsíkkal kör-

betekert öt szálas, tíz szálas „kicsomagolás” is. A dohánybolt ajtaja belülről 

mindig zárva volt, szemben vele, egy elhúzott sötétítő függöny mögött már a 

lakás konyhája kezdődött. Ők is, akárcsak az udvar népe a Kisfaludy utcai 

kapun át közlekedtek. 

A Kisfaludy utcát sokan még ma is a Tavasbarlang utcájának nevezik, így 

legalább mindenki egyből tudja, hol van. Így említi egy önéletrajzi írásában, 

több novellás és interjú kötet, regény, a Balatoni évtizedek szociográfia írója, 

számos emlékezetes publicisztika, filmforgatókönyv József Attila-díjas szer-

zője, Bertha Bulcsu (1935-1977) is: „Annyi helyen laktam, némelyikre már 

alig emlékszem. Kisgyermek koromban Zalahalápon, aztán Tapolcán a kert-

városban, majd a vasút mellett a Fazekas utcában, a háború után a 

tavasbarlang utcájában, a Tóth pék műhelye mellett”. (Nincs hová hazamenni, 

Új írás, 1979. január) A ’70-es évek végén találkoztam vele egy igen borús 

hangulatú eszmecserén, Debrecenben. Az írók helyzetükről, az irodalomról 

vitáztak s az volt a félig derűs, de inkább lehangoló, végső konklúziójuk, 

hogy két út áll előttük, az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. Mint 

félig-meddig földiek, utcabeliek megörültünk egymásnak. Hórihorgas alakjá-

val szinte fölém tornyosulva emlékezett a huzatos utcára, ahol szinte mindig 

fúj, tombol, süvít, táncot jár a szél, hol száraz faleveleket kergetve, hol meg 

havat hordva. Édesapja az operaénekességgel kacérkodó, ám a zeneakadémiai 

felvételét a házasságáért sutba dobó, legendás életű, az ÁVO üldözése elől a 

Bakonyban, szőlőhegyekben, pincékben, hordókban évekig bujdosó, köztisz-

teletben álló Bertha Vince tanító, Tapolca 1956-os hőse volt. Mint a felfegy-

verkezett forradalmárok megfontolt, bölcs parancsnoka elejét vette mindenfé-

le súlyosabb erőszakos atrocitásnak, tragédiának. Amennyire a tapolcaiak 

tisztelték, a családja élete ugyanannyira nem volt felhőtlen. Talán ezért is 

érezte úgy az író, hogy neki nincs hova hazamennie… 

Az 1960-as években, amikor kisgyermekként a barlang utcájában a Kesz-

ler-ház lakója lettem, már nem sült kifli Tóth Pál pék műhelyében. Már mű-

hely se volt. A házat lánya lakta a családjával s csak ritkán engedtek be az 

udvarukba belenézni a bedőlt falú kútba, ahonnan Németh Ferenc és Bíró 

Gyula kőműves-kútásók először léptek be a barlang termeibe 1902-ben. Vagy 

1903-ban? Ma már 1903 a felfedezés hivatalos időpontja. Gyerekkorom ide-

genvezetője, Dorsan Alfonzné Marica néni azonban még 1902-t mondta a 

kíváncsi látogatóknak magyarul, vagy idegen nyelveken. Anyanyelvi  

szinten beszélt németül. Naponta többször is lementünk a 73 lépcsőn hozzá, 
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„a szomszédba” egy-egy csoporttal, vagy csak magunkban mi, gyerekek, 

hogy újra meg újra ámuldozzunk a vízvájta, hatalmas mészkő üregeken, ame-

lyeket itt-ott feketére festett a fáklyák lángja. A barlangot 1912-ben villamosí-

tották és megnyitották a nagyközönség előtt, de a háború alatt villany nélkül 

ott húzták meg magukat a 16 méter mélységben, fáklyákkal felszerelkezve a 

tapolcaiak, amíg elvonult a front. 

Egy másik híres, tapolcai, csupán névrokon Keszler család tagja, Keszler 

Aladár építési vállalkozó volt az, aki szorgalmazta, és pénzt is gyűjtött a bar-

lang bejáratának kialakítására, az általa létrehozott társaság 25 évre kapott 

jogot a barlang bemutatására az érdeklődőknek, Berger Károly volt az első 

idegenvezető, aki szakszerűen felkészülve kalauzolta végig a látogatókat a 

földalatti csodavilágban. 

Büszkék voltunk a 3280 méter hosszú barlangunkra, mert Marica néni, a 

kedves, bájos cicerone soha nem felejtette el megemlíteni, hogy Európában 

csak Capri szigetén van még egy ilyen földalatti csoda, de annak kék a vize. 

A miénknek meg eszményien szép zöld. Minél mélyebb, annál zöldebb, ezt 

borzongva néztük, amikor három méternyi víz volt alattunk, sőt még annál is 

több. Mindvégig fülünkben csengett Marica néni figyelmeztetése mielőtt 

csónakba szálltunk, ki ne pottyanjunk belőle, mert még egy barlangrendszer 

van alattunk színültig tele vízzel s a szifonok lehúzhatnak bennünket oda, 

ahova csak békaemberek, búvárok merészkedtek le néha. A borzongó féle-

lem, vagy a szilárd talaj utáni vágy miatt egyszer olyan gyorsan ugrottam ki a 

csónakból, hogy beleléptem a „kikötő” 40 centis vízébe, a pár centis halacs-

kák, a csetrik közé. Csuromvizesen, cuppogó cipőben meg sem álltam hazáig. 

Még szerencse, hogy nem tartott sokáig az út, ott laktunk a szomszédban. 

Soha nem felejtem el édesanyám riadt arcát, amikor elmeséltem ügyetlensé-

gemet. Egyfolytában a szifonokra gondolt. 

Nyaranta aztán legálisan fürödtünk is a barlangból a házak alól kifolyó víz 

táplálta Malom-tóban és a Kis-tóban, előbbinél strandot is kialakítottak. Vagy 

csak csetriket etettünk, fogtunk. Roppant élveztük, amikor egy kis kenyérda-

rabot dobtunk a kristálytiszta vízbe, és a kis halak egész raja csapott rá. Télen, 

a disznóölések évadjában a mai Gabriella Szálló alatt kifolyó vízben mosták 

az asszonyok a csavargós disznóbelet, majd levegővel felfújva, egy 

vajlingban körbetekerve, a fejükön vitték haza a böllér keze alá. 

 

A ’60-as években ecetes udvarként is emlegették a házat, a lakások gyűrűjé-

ben még működött Keszler Jenő immár államosított ecetgyára. Egy kis, alig 

40-50 négyzetméteres manufaktúra volt. Nagy tartályokban biológiai erjesz-

téssel érlelődött ott az ecet. A „gyár” egyetlen alkalmazottja időnként been-

gedett bennünket megnézni, miközben meg-megkóstolgatta, mennyi benne 
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még a szesz… Ilyenkor vidámabban zárta be maga mögött a nagy ajtót a 

munkaideje végén. Egy fenti kisablakot nyitva hagyott, ahonnan szúrós, 

szesz-, meg ecetszag árasztotta el az egész udvart. Amikor elkészült az ecet, 

nagy hordókban vitték el, amelyek tetején üldögélt, játszott sokszor az udvar 

gyerekserege. 

Pár évvel később felszámolták az ecetgyárat, két kis lakást alakítottak ki a 

helyén. Így már kilenc családnak adott otthont az ecetes udvar. Több mint tíz 

kisebb-nagyobb gyerekkel. Lakott ott a pedagógus-, vasutas-, gépkocsivezető 

család között, egy anya is négy gyermekével. Tisztes szegénységben nevelte 

fiait, lányait takarítónői jövedelméből. Férje 1956-ban elhagyta az országot, 

és ahogy múltak az évek egyre inkább a családját is. Eleinte sűrűbben, majd 

csak ritkán érkezett tőle csomag Belgiumból, finom csokoládéval a gyerekek-

nek és különböző kelmékkel, amelyeket rendszerint pénzzé tettek. 

Rögtön a fedett kapubejárónál egy gyermektelen, idősebb, furcsa pár la-

kott. Ők voltak a ház céltáblái, annyira nyitottan, tavasztól őszig jobbára az 

udvaron élték az életüket. A lakásuk szinte csak egy szobából állt, egy kicsiny 

belépővel, az volt egyben az előszoba, a konyha és a mosdó is. A többi lakás 

sem volt komfortosabb, csak tágasabb. A víz és a villany volt bevezetve, a 

tüzelőt fáskamrákban tartották a lakók. A kapualjnál lakó házaspár egy „bi-

cikliműhellyel” osztotta meg a fáskamráját. A férj „üzemeltetette”, a fél város 

lakói neki hozták a rozogábbnál rozogább, rozsdás Csepel kerékpárokat, hogy 

javítsa meg. Ott bütykölt, kalapált egész nap az udvaron, hol meg egy vízzel 

teli lavórban vizsgálgatta a felfújt gumibelsőket, ahol bugyborékolt a víz, ott 

volt a lyuk, amelyet aztán förtelmes szagú sallerel ragasztott be. Smirglizte a 

vázakról, a sárhányókról a rozsdát, motorzsírral kenegette a láncot, a fogaske-

rekeket. Amikor elkészült, ruhacsipesszel összefogta a bokájánál nadrágja 

széles szárait, elnyomta a szájában örökké füstölgő cigarettáját és apró terme-

tével, istentelenül O-lábaival feltápászkodott az ülésre, eltekert a kiglanszolt 

biciklivel a tulajdonoshoz. Cirkuszi látvány volt. Már beesteledett, mire haza-

ért, a munkadíj tekintélyes részét az útba eső kocsmákban hagyva. Mielőtt 

bekopogott volna, ismerve asszonya éles nyelvét, kicsit elüldögélt, józanodott 

a barlang bejáratánál, egy hosszú kőpadon. 

Felesége kis sámlin üldögélve rendszerint szemfelszedéssel foglalkozott. 

A nylon harisnya Magyarországon akkoriban vált elérhetővé, jött divatba. A 

rossz nyelvek szerint a Balaton-parton a magyar lányok némelyike egy pár 

nylon harisnyáért kapható volt az olasz turistáknak. Mindenesetre, még ha 

vették is, túl drága volt ahhoz, hogy kidobják, ha felszaladtak rajta a szemek. 

Szemfelszedő asszonyunknak akárcsak férjének, óriási klientúrája volt, egész 

délutánokon át egy horgolótűszerű szerkezettel, bámulatos gyorsasággal sze-

degette, rendezgette a lecsúszott szemeket, „stoppolta” a harisnyákat, ha csak 
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nem éppen a turistákkal perlekedett. Némelyik kiránduló kihasználva az ál-

landóan nyitva álló kapunkat, beslisszolt az udvarba és egy zugát, egészen 

pontosan a barlang bejárati épülete és a kapualj által képzett, háromszög alakú 

bemélyedést használta WC-ként. Paradox módon éppen a barlang WC-jének 

ablaka alatt. A renitens turista hallhatta, hogy a fal túlsó oldalán valaki ugya-

nazt csinálja, amit ő, csak kulturált körülmények között. Akit rajtakapott a 

háta mögött házmesternek is csúfolt, szemfelszedő asszonyunk, az biztos soha 

nem felejtette el a szemüvege felett szemeit kidüllesztő, az egyik kezére hú-

zott nylon harisnyával, a másikban a tűvel hadonászó, éktelenül lármázó 

öregasszonyt. Ha külföldi volt a vétkező, azzal még hangosabban kárált, hát-

ha úgy megérti, hogy a barlangban van WC, azt kellett volna használni. Majd 

jellegzetesen sántikáló lépteivel szinte kituszkolta a kapun. Még akkor sem 

állt be a szája, amikor vödörszám hordta a vizet, hogy eltüntesse, szagtalanít-

sa a nyomokat. Néha panaszt tett az idegenvezetőnek, mintha az tehetett vol-

na ez ellen bármit is, nem bővítette ki a mondandóját azzal, hogy egyébként a 

bejáratnál ott van a mosdó. Talán be kellene zárni a kaput - tanácsolta. Ezzel 

meg az volt a baj, hogy rendszerint túl hangos döngöléssel zártuk magunk 

után a kaput, ha egy kis műsorra vártunk, biztosra vehettük, hogy azonnal 

kirohan egyet anyázni velünk. Ezért tartotta napközben mindig nyitva a kaput, 

no meg azért is, hogy kapjon fényt a szemfelszedés kényes műveletéhez. 

 

Észak felé, az utca bal oldalán tágas, nagy tér csábított telente csúszkálás-

ra, szánkózásra, elszánt, végtelen hógolyócsatákra. Ott volt a fél város gyere-

ke. Még sötétedéskor is vonszoltuk önfeledten szánkóinkat, elázott cipőink-

ben, nyakig vizesen, lucskosan, nem törődve azzal, hogy otthon majd lesz mit 

hallani ezért. Meg a késésért is. Kimelegedve, a játék mámorában nem érez-

tük sem a hideget, sem az időt. A tér hivatalos neve akkor már Szabadság tér 

volt, de mindenki csak Vásártérként emlegette. Ott tartották a vásárokat, ver-

ték fel sátraikat rendszerint a cirkuszok, és még régebben akasztottak is ott, a 

nem túl meredek domboldalon vesztőhely állt. Gyerekkoromban még bo-

lyonghattam tátott szájjal a vásárban a késesek, nyergesek, bőrösök, bábosok, 

rőfösök, zsibárusok karéjában. Mindent lehetett kapni a kornak megfelelően 

az élő állattól, a lábasig, sodrófáig, fejkendőig, gyertyáig, gyökérkeféig, faka-

nálig, kakasos nyalókáig vásárfiaként. 

A túloldalon magasodott a mázsaház. Alul a ledeszkázott hídmérleg, két 

oldalánál falak, fölötte meg tető volt. A lovas kocsik oda álltak be, vagy ket-

recestől, ládástól lecsúsztatták a röfögő hízót, esetleg a lábain bevezették, és 

türelmes álldogálásra próbálták meg rábírni, amíg megmérik a súlyát. Ha 

némelyik megszökött a tortúra elől, cső kukoricával a kezükben többen is 

nekigyürkőztek a visszacsalogatásának. Oldalt állt a mázsáló, ő olvasta le, 
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mennyit nyom a jószág élő súlyban. Eközben a fuvaros kihasználva a holt 

időt, megpatkoltatta lovait. Nem kellett messzire mennie, ott volt a kovács-

mester a szomszédban. Marton László (1925-2008) Kossuth-díjas szobrász-

művész édesapja. A mester így emlékezett gyökereire később egy interjúban: 

„Apám kocsi- és gyógypatkolókovács volt, a műhelyben száz szerszám, esz-

köz, örökös munkálkodás. Ebből nőttem ki, ez volt az én talajom, egy nagy-

városi szobrászpalánta effélét nem hoz magával. Az erkölcsi oldalt láttam, 

mert a mesterséghez komolyság kellett. Amit apám csinált, és ahogy végezte 

a dolgát, az maga volt a munka tisztessége. Őszinteség! - semmi más nem 

érdekel most sem. Hazudni nem szabad”… 

Neki is ki kellett tanulnia a kovácsmesterséget, ez a családban a gyerekek 

számára kötelező feladat volt. Édesapja miután megjárta az első világháborút, 

elvitték a másodikba is, de besorozták a fivérét is, így rá maradtak a félbeha-

gyott munkák. Csak a patkolást nem merte vállalni, bár csodálta a lovakat. 

Olyan lovas szobrokat alkotott később, amilyeneket csak kevesen tudnak. A 

műhely igazi paradicsom volt a leendő szobrász számára. Fúrt, faragott, szob-

rokat formált. Nagyon korán megmutatkozott a tehetsége, kétévesen bauxit-

agyagból gyümölcsöket, állatokat formált. Gyerekfejjel lemásolta egy könyv-

ből Fadrusz kolozsvári Mátyás-szobrát. Mígnem tizenhét évesen elkészítette a 

Pásztorfiú című szobrát, amit a későbbiekben sem korrigált. Minek is tette 

volna, hiszen olyan tökéletes, hogy csak rontani lehetne rajta. Marton Károly 

a jó nevű, jó kezű, igényes kovácsmester nem kis büszkeséggel mutatta a 

kuncsaftoknak, miket csinál az ő Laci fia. A tizenéves szobrászról már olda-

lakat írtak az újságok, hírességek adták egymásnak a kilincset a kovácsmester 

házában, mindenki látni akarta a csodagyereket. Még Radocsay László egy-

kori igazságügyi miniszter is bekopogott hozzájuk. „Ferenczy Béni Lessner 

Manó építész biztatására jött el hozzánk, a tavasbarlang megtekintése után - 

emlékezett már ismert szobrászként budapesti műtermében -, mint „neveze-

tességet” engem is megnézni. Tanácsára jutottam el az Iparművészeti Iskolá-

ba, a mai Iparművészeti Főiskola elődjébe, ahol 1940 és 1946 között tanul-

tam, mégpedig Zala vármegye ösztöndíjával, mert akkor még Zalában volt 

Tapolca… 1946 őszétől tanultam a Képzőművészeti Főiskolán, 1952-ben 

fejeztem be Pátzay Pál tanítványaként.” A muníció a tanulmányokra úgy jött 

össze, hogy Fülöp Elemér, a budapesti Prohászka-szobor alkotója elismerő 

véleménye alapján az akkor már sümegi gimnazista elnyerte Zala vármegye 

1000 pengős ösztöndíját. A felvételin csak egy bökkenő volt, az ifjú túl fiatal 

életkora, amely fölött azonban szemérmesen, jótékonyan szemet hunytak. 

Pesti diákként ámulattal vizsgálgatta a szobrokat. Egyszer a kétszeres nagysá-

gú Andrássy Gyula-szobrot csodálta, körbejárta, simogatta, tapogatta, míg-

nem egy rendőr el nem parancsolta onnan. Valahogy így vagyok én is Marton 
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László szobraival. Szépségük vonzza a tekintetet, rabul ejtenek. Mintegy 250 

szobrot, kisplasztikát hagyott ránk, az utókorra köztereken, közgyűjtemé-

nyekben, de magántulajdonban is őrzik számos munkáját Amerikától, Japá-

nig, Írországtól a Vatikánig. És akkor még nem beszéltünk a képeiről. 

Aquarelljei, olajfestményei ugyanolyan tehetségről tanúskodnak, mint a szob-

rai. Nem véletlenül vallotta mesterének Pátzay Pál és Ferenczy Béni mellett 

Bernáth Aurélt és Szőnyi Istvánt is. Szerencsémnek tartom, hogy többször is 

találkozhattam vele. Nem sokkal halála előtt órákig beszélgettünk, „váltottuk 

a világot” a Károly hercegtől születésnapjára kapott whiskeyt szopogatva. Az 

utolsó kortyot arra ittuk, hogy mint utcabeliek is, mi csak azért is az igaz, 

valódi egyetemes érvényű értékekért harcolunk mindhalálig. Mert hazudni 

nem szabad… 

Az utca, ahol Marton László gyerekeskedett, ma a nevét viseli. 

 

A Vásártér északi oldalát egy emeletes épület zárta. Eredendően vincelléris-

kolának építették. 1890-től 1914-ig oktatták ott a fiatalokat a szőlő művelésé-

re, gondozására, majdani munkásaikkal való bánásmódra. Az első világhábo-

rúban egy időre katonakórházzá változott, majd 1917-től 1948-ig leány polgá-

ri volt, utána leányiskolaként működött. Hatéves koromtól oda jártam én is. 

Sötét, olajos padlójú tantermekben, ütött-kopott padokban szorongtunk. 

Egyik héten délelőtt, másik héten délután és persze szombaton is jártunk isko-

lába. Sőt még március 15-én is. Az akkori hivatalosság úgy félt a kokárdás 

ünneptől, mint az ördög a tömjéntől, 1951-ben törölték az ünnepek, a munka-

szüneti napok sorából. A ’60-as évek elejétől pedig csupán iskolai ünneppé 

léphetett elő. Birkóztunk a betűkkel, kórusban harsogtuk az egyszeregyet, 

rajzoltunk, énekeltünk, kézimunkáztunk, a tornaóra meg rendszerint az udva-

ron futásból, ugra-bugrálásból állt. Ezzel nagyjából teljessé is vált a tanterv. 

Ősszel-tavasszal a tornaórán, az udvaron a hatalmas fák alatt felsorakoztunk a 

tanítónő előtt s együtt énekeltük kezünkkel evező mozdulatokkal: „evezzünk 

a Balatonban, át is ússzuk egy huzamban, mondd meg a Katónak, hogy átúsz-

szuk nyomban, hogy átússzuk nyomban, Sári hopp”. A hoppnál egy 

negyedfordulatot kellett ugrani terpeszállásban. Hol balra, hol jobbra ugrot-

tunk, így aztán néha egymással kerültünk szembe. A tanítónőnk ej-ej fejinga-

tása után korrigáltuk az ugrabugrát, s aztán véget nem érően kezdtük elölről a 

bárgyú kis dalt: evezzünk a Balatonban… 

Annyian voltunk, mint égen a csillag, de azért általában szorgalmasan ta-

nultunk. Előbb ceruzával rajzoltuk a betűket, számokat. Még ma is a fülem-

ben cseng, ahogy első tanítónőnk, Melkovics Gyuláné a táblán előrajzolva 

kommentálta a betűt, „kerekítem, majd húzom fel”, vagy le. Megpróbáltuk 

utánozni göcsörtös, aránytalan vonalakkal előbb csak írólapra, majd az  
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irkáinkba. Tanító nénink fáradhatatlanul sétálgatott a padok között, megfogta 

kezünket, „kerekítem le”, „húzom fel” ismételgette, javítva az egyenetlen 

vonalainkat. Egy idő múlva a ceruza után jött a nagy attrakció, kis üvegcsé-

ben tintát, tollat kellet vinni az iskolába. Hiába találta fel akkor már honfitár-

sunk, a zseniális Bíró László József az Amerikában róla elnevezett golyóstol-

lat, amiből milliószámra adtak el világszerte, az „örökíró” nálunk csak jóval 

később jött divatba, előbb még a töltőtollal is meg kellett barátkoznunk. Ez 

már modernebb volt, mint az évszázados mártogatós toll, otthon meg kellett 

tölteni, tartálya jószerével kibírta az egész napos irkafirkát, nem kellett ma-

gunkkal vinni a tintásüveget, ami maga volt a rémálom. Hiába csavartuk rá jól 

a kupakját, ha megbillent az üveg, márpedig miért ne billent volna meg, csor-

gott belőle a sötétkék lé összemaszatolva mindent, amit csak ért. Úgy jártunk, 

mint Megyeri, Petőfi versének vándorszínésze, és mi is hordtuk a kimoshatat-

lan, tintafoltos holmit, „míg széjjel nem szakadt”, vagy ki nem nőttük, hiszen 

nekünk se igen volt másik. Nem volt nagyobb biztonságban a kalamáris a 

padon sem, ami persze hogy felénk lejtett, így elég volt egy félresikerült 

mozdulat s itatós papír ide vagy oda, máris elöntötte a füzetben az ákom-

bákomjainkat a sötét tinta. De egy kiadós mártogatás után, ha nem húztuk le 

eléggé a tollhegyről a fölösleget, összepacáztuk alaposan a füzetünket. 

Az ajtó mellett télen duruzsolt a vaskályha, szénszagot, füstöt, meg azért 

egy kis meleget is árasztva. Ha megcsappant a kamrában az iskola tüzelője, 

nem kis örömünkre, egy-két hetes szénszünetetet rendeltek el. S ha még hó is 

volt, szerencsére rendszerint volt, irány a Vásártér, lehetőleg egész napra. De 

a szénszünet is egyszer csak véget ért, általában még mielőtt a feladott lecke 

elkészülhetett volna. Ott ültünk megint a nagyétvágyú vaskályha mellett, jól 

elbújva a tanító néni szeme elől, ha valami mással akartunk foglalkozni, mint 

amivel kellett volna. Nem mindig sikerült persze láthatatlanná válni. Egyszer 

egyik osztálytársam horgolótűt, meg fonalat is hozott magával otthonról. A 

pad alatt szedte szorgalmasan a szemeket, amikor derült égből villámcsapás-

ként pont őt szólították fel. Pillanatok alatt a köpenye zsebébe szuszakolta a 

tűt, a gombolyaggal, meg a készülő kis horgolt csipkével együtt, haptákba 

vágta magát s mivel eleve szorgalmas és okos is volt, már mondta is a kérdés-

re a választ. A baj akkor történt, amikor leült. A horgolótű beleállt a hasába. 

Keservesen feljajdult. A megrémült tanítónő és több, közelben ülő alkalmi 

konzíliumot tartott a kivételéről. De minden hiába, a horgolótű nem hagyta 

magát, makacsul kitartott. Olyan nagyon mozgatni se merték, nehogy még 

nagyobb kárt tegyen a bőr alatt. Az intermezzo végül a kórházban zárult, sze-

rencsére különösebb következmények nélkül. Nem lett belőle ügy az iskolá-

ban sem. Azt mindenesetre megtanultuk, hogy egy horgolótű sem feltétlenül 

ártatlan, s akik amúgy is hadilábon álltunk a kézimunkázással, nem túl sűrűn 
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vettük kézbe később sem. S megtanultunk persze sok minden mást is, olvasni, 

írni, számolni mindenki tudott, talán ha egy osztálytársunk morzsolódott le az 

alsó tagozat négy éve alatt. Ami egy tömegnyi osztállyal nem kis teljesítmény 

se a tanítótól, se a diákoktól. Büszkén meg is mutattuk minden tanév végén a 

nyílt órákon a szüleinknek, milyen okosak lettünk. Az osztályterem, ami ne-

künk is kicsi volt, ilyenkor lett csak igazán elviselhetetlenül szűk. Alig kap-

tunk levegőt, de azért kivágtuk a rezet. A tanítónőnk úgy intézte, hogy min-

denki szerepeljen, ha csak egy mondat erejéig is. 

Négy év után aztán búcsút mondtunk a vásártéri iskolának. A felső tagoza-

tot már az akkor még újnak számító iskolában jártuk, a buszpályaudvar szom-

szédságában. Azért vissza-visszajártunk a Vásártérre, ki a napközibe - az lett 

belőle -, aki meg nem volt napközis, az a fájához. Még javában kisiskolások 

voltunk, amikor a szánkópályánkat parkosították, padokat, hintákat szereltek 

fel. A széleire mi, diákok vállaltuk a fák ültetését, majd gondozását 1962-ben. 

A vakáció alatt, meleg nyári napokon kannaszám cipeltem otthonról a vizet 

juharfáimnak. Mindig melegség töltötte el a szívemet, amikor felfedeztem 

növekvő, újabb ágaikat. Minden tavasszal izgatottan vártam, túlélték-e a va-

cogtató, hideg telet, kihajtanak-e. Az egyik csenevész fácska ferdén nőtt, 

mintha csak jelezni akarta volna, hogy később is felismerjem ezen ismertető 

jele alapján. Tudom máig is, melyik kettő volt az én fám, a baloldalon, észak 

felől a harmadik és a negyedik. Valahányszor arra visz az utam, el nem mu-

lasztanám, hogy megálljak alattuk, megöleljem, megveregessem törzsüket. 

 

Az új iskolánk a nem túl eredeti I-es számú nevet viselte. Világos, tágas, 

parkettás tantermek várták reggelente a jobbára lánysereget. A mi évfolya-

munkon voltak az utolsó tisztán lányosztályok. Vigyázni kellett a rendre, 

tisztaságra. Váltócipőnk nemigen volt, télen elnyűtt, kinőtt mackónadrág aljá-

ból összetákolt „papucsot” húztunk a cipőnkre, abban csúszkáltunk a terem-

ben és a végeláthatatlanul hosszú, félhomályos folyosókon. Olyan volt benne 

a lábunk, mint az elefánté. Az órák közötti szünetekben minden osztály párba 

állt, és a matek-, vagy az irodalomkönyvbe mélyedve sétált hosszú köröket a 

folyosón. Kihasználva az utolsó másodperceket is, nem mintha ezzel pótolni 

lehetett volna a kihagyott előző napi tanulást. Napközis nem lévén délután a 

legtöbb időt az orosz tanulásával töltöttem. Merő kényszerűségből. Az orosz-

tanárnő volt az osztályfőnökünk, meg talán ő volt a legszigorúbb is, ha a dol-

gozatban rosszul írtunk le egy-egy szót, mindahányat le kellett írni, nem ke-

vesebb, mint százszor. Addig nem lehetett hazamenni az iskolából, míg a 

tanárnő meg nem számolta minden szóból, mind a százat. Az egyik osztály-

társam is az ecetes udvarban lakott, édesapja ráadásul tanárunk is volt - tech-

nikát tanított -, ő próbált meg délutánonként korrepetálni bennünket. Mondta 
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magyarul a szót, nekünk meg le kellett írni oroszul. Az ellenőrzés aztán óriási 

hahotába fulladt, mivel nem ismerte a cirillbetűket, magyarul olvasta, hogy 

Mockba, a Moszkva helyett, a po-russzkit, meg porcukorként kereste a gya-

korló füzetünkben. Hiába volt a sok erőfeszítés, aminek árán ugyan sok törté-

netet el tudtam mondani oroszul hős katonákról, példás úttörő gyerekekről, de 

nem tudtam kérni egy pohár vizet. Vagy egy üveg sört. Egyszer jóval később 

egy társasággal Tallinba utazva, Moszkvában átszállásra várva a repülőtéren 

jólesett volna egy pohár sör, de szégyenszemre egyikünk sem tudta, hogy is 

kell azt oroszul kérni. Aztán láttunk a polcon teli sörösüvegeket, kértünk hát 

belőle rögtön kettőt. Amikor megkóstoltuk, igencsak megkeseredett a szánk-

ban a mézédes szörp, merthogy az volt benne… Nyilván az én bűnöm, hogy 

egy ilyen, mondhatni alapszó hiányzott a szókincsemből. De azért ez sokat 

elárul az oktatási rendszerről is, hiszen sikeres középfokú nyelvvizsgát tudtam 

tenni - ma már világosan látom - igen sekélyes tudással. A budapesti Rigó 

utcában, a nyelvvizsga központban azon szörnyülködtek, hogy a magyarra 

fordításban kis betűvel írtam egy dél-afrikai kommunista párt nevét. Az orosz 

szövegben ugyanis úgy szerepelt. Ez főben járó bűn volt. Majdnem hogy ezen 

múlt a felsőfok… 

 

Arra nem emlékszem, hogy voltam-e kisdobos, de az biztos, úttörőnek már 

muszáj volt lenni. Jó statisztikát kellett produkálnia az iskolának. A piros 

nyakkendő ugyanolyan tartozéka volt a diáköltözetnek, mint a kék köpeny. 

Amíg viszont a köpenyben nem volt túl zsenánt végigmennünk az utcán, a 

nyakkendőt, ahogy kiléptünk az iskola kapuján, azon nyomban levettük és 

belegyűrtük a táskába. Úttörőnek lenni számomra nem volt se felemelő, se 

élvezet, se dráma, nem jártam táborozni, nem voltak úttörőélményeim, nemi-

gen voltak őrsi összejövetelek sem, ha mégis, akkor a tanulás volt a téma, ki 

kinek, hogyan segítsen a jobb tanulmányi eredmény elérésében. Tanulgattunk 

is, hol szorgalmasan, hol lazábban. Egy idő után rájöttünk, melyik tanárnak 

mi a heppje. A történelemtanár például minden órán a feleltetés előtt teátráli-

san élére állította az osztálykönyvet, „no, hol nyílik ki a napló?” - játszott rá 

az amúgy is feszült hangulatra, s szinte mindig ott nyílt ki, ahol össze volt 

kapcsolva, s akiknek a neve azon az oldalon szerepelt, ők lettek a felelők. 

Amikor néha észrevette, hogy azoknak már sok jegye van, lapozgatott párat 

hol előre, hol hátra, és felelni hívta a kevesebb osztályzatot kapott gyerekeket. 

Így aztán tudtuk, kikkel szerepelünk egy oldalon a naplóban, és azt is, 

hányadikok vagyunk. Ennek azért volt jelentősége, mert az első felelő pen-

zuma a lecke első, a középsőé a második, míg a harmadiké a befejező rész 

volt. Egy idő után aztán tanulás közben mindenki különös tekintettel a lecke 

ráeső részére koncentrált elsősorban. Egyébként a feleltetés is ugyanolyan 
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komolytalan volt, mint az óra többi része. Tanárunk akkor már talán a hetven 

körül járt, inkább kedves bácsikának, csoszogó nagyapának tűnt, folyton me-

sélt, megnevettetett bennünket, hol hasznos információt nyújtva, hol meg csak 

azért, hogy ne legyen csend az órán. A híres, kereskedő, görög kikötőváros 

Szaloniki nevét például, úgy próbálta az agyunkba vésni, hogy „ott viszik a 

szalonnát ki”. Amikor később megcsodálhattam a hatalmas hajókat, nyomon 

követhettem, hogy tényleg ott viszik ki, ha nem is a szalonnát, hanem Görö-

gország export termékeit, főként gyümölcsöket, olajbogyót. Máskor a pun 

háborúk helyett - a nevelési öt perc keretében - mint valami állatvédő arról 

beszélt, hogy a háziasszonyok méltatlan körülmények között viszik haza a 

piacon vásárolt élő csirkéket, fejjel lefelé tartva a lábuknál összekötve. El 

nem tudtuk képzelni, hogyan kéne vinni az utcán a rántani való finom falato-

kat, hiszen csak így láttuk a tapolcai asszonyokat a piacról jövet. Esetleg egy 

kosárba kéne fektetni a csirkéket? - morfondíroztunk. De nem jól tippeltünk. 

Szerinte az állatbarát háziasszony behajlított karjára állítja a csirkéket, és úgy 

viszi az utcán haza… Kitört belőlünk a nevetés, elképzeltük, hogy piac napo-

kon a sok csirke, tyúk, meg kakas leugrál a háziasszonyok karjairól s rémül-

ten össze-vissza kóvályog, csipog, kárál az úttesten, árokban, járdán s min-

denki szalad a csirkéje után. Nincs megoldás, legfeljebb nem kell venni élő 

csirkét. Hanem akkor milyent? Az idő tájt még nemigen volt fagyasztott lábas 

jószág, a boltokban is ketrecekből árulták az élő tyúkot, csirkét. De az is tény, 

egy baromfinak is meg kellene adni a végső tiszteletet, amíg utolsó útján a 

piacról elér a konyháig. Azért mert a fazékban végzi, még nem kellene azzal 

megalázni, hogy kivörösödött, lefelé lógó fejjel, összekötött lábakkal viszik 

utcákon át a városon végig, mint valami bűnözőt a középkorban elrettentő 

példaként. Lehet, hogy ebből is tanultunk annyi fontosat, mint Hannibál csa-

táiból, amit egyébként a tankönyvből úgyis megtanultunk, legalábbis vagy az 

elejét, vagy a közepét, vagy a végét, attól függően hol szerepelt a nevünk a 

naplóban. A „nevelési öt percek” néha az egész órát elvitték, sokszor igen 

gyermeteg témákkal, amin igazán nevetni sem tudtunk, sokkal inkább csak 

azért somolyogtunk, mert láttuk, hogy mindjárt kicsengetnek. Aztán, amikor 

híre jött, hogy szakfelügyelők jönnek az iskolába, egy pillanatra kétségbeesett 

bizonytalan tudásunkon. Hiszen arról mégsem kérdezhetett bennünket törté-

nelem órán, hogy hogyan kell hazavinni a csirkét a piacról. De úrrá lett a 

helyzeten, előre megbeszéltük, hogy aki majd tudja a jó választ, az a bal ke-

zével jelentkezik, aki meg nem, az a jobbal. A szakfelügyelő mást se láthatott, 

mint hogy mindenki szinte kiesik a padból feltartott jobb kezével. Ha taná-

runk látott a magasban egy bal kézzel jelentkezőt, azt rögtön fel is szólította s 

brillírozhatott. Baj csak akkor volt, ha bal kéz egyáltalán nem lendült magas-

ba. Ezt azzal ütötte el, óh, ezt mindenki tudja, akkor menjünk tovább, és már 
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fel is tette a következő, könnyebb kérdést. Az óra végére aztán cinkosok let-

tünk. A „papa” - keresztnevével kiegészítve csak így neveztük magunk között 

nemzedékről nemzedékre - mint sok tapolcai, szőlészkedett is. Kötözés, faty-

tyazás és a szüret táján szülőket toborzott tanítványai körében. Ugyan ki mer-

te volna mondani, hogy az ő édesanyja nem tud se kötözni, se szüretelni, an-

nál is inkább, mert nekik is volt szőlőjük. Olyan nagy, látványos kivételezés 

nem lett a „szülői napszámból”, legfeljebb egy fokkal kapott jobb jegyet az, 

akinek az édesanyja kapható volt az illegális munkára. 

De nem csak az ő órái voltak igen derűsek. A technika óra is csupa kacaj 

volt, hol virágkarót farigcsáltunk, hol főztünk, megtanulhattuk a paradicsom-

leves, a rántotta receptjét, ha még nem tudtuk volna. Máskor kötényt szab-

tunk, varrtunk, hajtottuk az iskola Singerét megállás nélkül. Aki ügyes volt, 

büszkén viselhette maga varrta köténykéjét, az enyém viszont már a szabásnál 

eléggé elfuserálódott, de az öltésekkel is adódtak problémák. Bizony nem 

mindegy, hogy milyen gyorsan hajtom a gépet, miközben igazgatom a tű alatt 

az anyagot. Ennyi megszerzett tudás számomra elég is volt ebből a műfajból. 

De nem tudok róla, hogy valamelyik osztálytársamból is a későbbiekben var-

rónő lett volna. Osztályozták is az elkészült produktumokat, de mivel a leg-

több szülő a technikából kapott rossz jegyekért nem veszekedett otthon a 

csemetéjével, így erősen devalválódott tudatunkban ez a kurzus. 

Az iskolában egyébként akár még korcsolyázni is megtanulhattunk volna, 

telente vízzel árasztották el az udvar betonját, s amikor megfagyott, azon csú-

szott-mászott a diáksereg. Korcsolyája ugyanis csak keveseknek volt s az 

iskolának sem tellett rá, hogy vegyen párat. A Singert fontosabbnak tarthatták 

a költségvetésben. 

Tanévenként kétszer is papírt, meg vasat gyűjtöttünk. Vadidegenek kapu-

in, ajtóin csöngettünk, kopogtattunk az agyon hangoztatott szlogennel: 

„gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded”. Hogy mi köze a házalás-

nak, a kéregetésnek a békéhez, akkor se nagyon értettem, mint ahogy gyaní-

tom azok sem, akik elhajtottak bennünket a portájukról. De nem lehetett 

meghátrálni, versenyben álltak az osztályok. Irigykedve néztük azokat, akik 

óriási halomba rakott „gyűjteményük” mellett álldogáltak a megmérésére, 

majd az elszállítására várva az iskolaudvaron. 

Volt persze más is, amit nem igazán értettem gyerekfejjel sem. Az egyik 

tanárom ezt írta biztatásul az emlékkönyvembe: „Senkinek ne árts! Minden-

kinek használj!” Ez az intelem egy olyan társadalmat feltételez, ahol minden 

ember jó. Annyit azonban már akkor is tudtam, hogy ilyen nincs. Vannak 

rendesek, jámborak, tolvajok, gyilkosok, gonoszok. Az emberi jellem, az 

egyes érdekek nem azonosak. Igaz, akkor még nem hallottam a szocialista 

embertípus ideológiájáról, amit a megalkotói sem gondolhattak komolyan. Az 
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emlékkönyvbe persze más lózungok is bekerültek, csak kevesen vállalkoztak 

arra, hogy személyes jókívánságot fogalmazzanak meg, versikéket, íróktól, 

költőktől vett idézeteket jegyeztek be „örök emlékül”. Fénykorát élte akkori-

ban az emlékkönyv mellett a szalvéta-, a gyufacímkegyűjtés is, de a komo-

lyabb diákok inkább a bélyegekért rajongtak. 

Mindenesetre, hogy használjak, kapóra jött, hogy az évfolyamunk vállalta, 

péksüteményeket árulunk az iskolában. Az Úttörő utca (ma Bárdos Lajos 

utca) felőli bejáratnál egy párnégyzetméteres, nagy ablakos kis termet nevez-

ték ki a „bolt”-nak. Párokba beosztva, heti váltásban kora reggel, amikor még 

az iskola is aludt, mentünk az akkori Mónus Illés, ma Marton László utcába, a 

pékségbe. Télen jólesett a melegben egy kicsit időzni, amíg a pékek a rádió 

mellett dalolgatva, fütyörészve nagy falapátokkal a szemünk láttára szedték ki 

a kemencében piruló illatos, ropogós kifliket, bucikat. Eleinte nagy kosárban, 

kézben vittük, később kis kocsin húztuk az iskolába. Előbb azonban még az 

Ady Endre úton is bementünk egy pékségbe, ott zsemlét vételeztünk. Az otta-

ni pékek nagyon szerethették a kiflit, bucit (mégsem sütöttek), olykor har-

minc-negyvenet is átváltottak tőlünk „zsömlére”. Szinte egész Tapolca is így 

nevezte a zsemlét. Sokszor esőben, hóban siettünk az „áruval” az iskolába. 

Amikorra megérkeztek a tanárok, diákok, mi már kiraktuk egy asztalra a több 

száz péksüteményt. Árultuk reggel és az órák közti szünetekben, míg csak el 

nem fogyott egy szálig. 40 fillér volt darabja, amiből 10 fillér ment az osz-

tálypénzbe, s amiből nyolcadikos korunkban háromnapos kirándulásra men-

tünk az Északi-középhegységbe. Aggtelekről még átruccantunk egy pár órára 

szóló alkalmi belépővel az akkori Csehszlovákiába, megnéztük a domicai 

cseppkőbarlangot is, amely a föld alatt egységes barlangrendszer, a Styx folyó 

két oldalán. Lent a mélyben, a folyón rácsos, lezárt kapu jelezte a két ország 

közötti határt. Ezt már láttuk Aggteleken is, mégis izgatottan gördültünk át 

buszunkkal az országúton, miután a határőrök megszámoltak bennünket. 

Mindenki tágra nyitott szemekkel bámult ki az ablakokon, hogy lássa az or-

szághatárt, amit addig csak térképeken láthattunk vastag piros és vékony, 

fekete, szaggatott vonallal. Ami persze csak a térképeken létezik, a valóság-

ban a sorompón és néhány géppuskás, egyenruhás határőrön kívül más nem 

jelezte a határt. Külföldön vagyunk - töltött el bennünket áhítattal az addig 

ismeretlen érzés, jóllehet azért a többség tudta, hogy valójában a régi Magya-

rország területén, a Mátyás királyról szóló mesék földjén, Gömörben járunk. 

Pár koronát is válthattunk a kiruccanásra, így szinte mindenkinek első dolga 

volt, hogy elköltse, képeslapot küldjön haza, vagy vegyen „külföldi édessé-

get”. Útban hazafelé Budapesten, az Operettszínházban még megnéztük a 

Nebáncsvirágot. Addig csak a Vogéban, nyikorgó székeken láttunk színházi 

előadásokat, amikor éppen Tapolcán tájolt a veszprémi társulat minimális, 
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leegyszerűsített díszletekkel. Nehéz lenne eldönteni, hogy az előadás, amely-

ben ifjabb Latabár Kálmán brillírozott a kettős életet élő orgonista-

komponista Floridor szerepében, vagy az igazi színház látványa varázsolt el 

jobban bennünket. A kirándulás élménye mindenesetre sokáig megmaradt 

bennünk, s ha továbbra is a mi Tavasbarlangunkra voltunk büszkék, azért el 

kellett ismernünk, hogy az aggteleki cseppkőbarlang maga a csoda, egyedü-

lálló szépségű természeti képződmény. 

 

Nem lehetett tovább halasztani, általános iskolás koromban ki kellett vetetni a 

manduláimat. Ez gyerekkorban nem annyira bonyolult operáció, mégis tele 

voltunk félelemmel, az fül-orr-gégészről az egész város tudta, hogy az alko-

hol rabja. Keményen ivott operáció előtt és után, közben csak azért nem, mert 

nem maradt szabad keze a pohárhoz. De becsületére mondva biztos keze volt, 

soha semmilyen problémát nem okozott munkájában szenvedélye. Éterrel 

elkábítva pillanatok alatt elaludtam, de amikor felébredtem olyan érzésem 

volt, mintha ezer tű szurkálná a torkomat, köpködtem, mint egy csikós, napo-

kig még a nyálamat is alig bírtam lenyelni. Annyi fagylaltot életemben nem 

ettem, mint azokban a napokban. Édesanyám napjában kétszer is hozta a fa-

gyit a Balatonból. 

A Balaton akkor már egy eléggé lestrapált cukrászda volt a Fő tér és a De-

ák Ferenc utca sarkán. A falakon nagy tükrök lógtak, még nagyobbnak láttat-

va a teret. A tapolcaiaknak szokása volt, hogy vasárnaponként a szagos mise 

után, útban hazafelé beültek egy kávéra, megvitatták a plébános prédikációját, 

vagy a világ állását és 20 fillérért vették a krémes darabját. A sarkon a Batsá-

nyi utca felől volt egy talponálló, söröző is. Ott a kevésbé szalonképes közön-

ség múlatta az időt, főleg vasárnap délutánonként. Vágni lehetett a cigaretta-

füstöt, de nem csak odabent volt tömeg, akik kiszorultak, a járdán felállított 

könyöklőkre támaszkodva emelgették a söröskrigliket, boros, fröccsös poha-

rakat. Nagy bátorság kellett, hogy kislányként átvágjam magam a sok borgő-

zös férfi között egy fagyiért, merthogy ott is árulták, gombóconként 50 fillé-

rért. Két forintért már szinte torony magas fagylaltot kaptunk. Ugyanannyiba 

került a gyerekek körében sláger itóka, a Bambi is, a cukros, narancsízű üdítő. 

A 2 forint amolyan jolly joker volt, ennyiért lehetett kapni 4-5 szem sült-

gesztenyét is a Fő téren Szákinétól. Ősszel rendszerint ott állította fel három-

lábú sütőjét a töpörödött kis öregasszony, és ott kavargatta a parázs felett, a 

rostélyon a gesztenyét. Megtelt a tér a sült gesztenye ínycsiklandó illatával. 

Egy darab újságpapírból csavart össze egy kis tölcsért, abban kapta meg a 

vásárló a még forró gesztenyét. Mások is járták ugyan a bazaltsapkás Szent 

György-hegyet szelídgesztenyéért, de senki se csapott fel alkalmi gesztenye-

árusnak rajta kívül. 
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Nagy divat volt a gesztenyegyűjtés mellett az idő tájt a gombázás is. A 

környező hegyek, erdők ontották a szebbnél szebb vargányákat, őzlábgombá-

kat, rókagombákat, pereszkéket, szegfűgombákat. Fűzfavesszőből font kosa-

rakkal mi is elmentünk néha-néha Sümeg felé, az erdőbe gombát szedni. Ha-

mar megteltek a kosarak, miközben jót kirándultunk, piknikeztünk az árnyas 

fák alatt. A legszebb példányokat otthon vékony szeletekre vágva napokig 

szárogattuk kiterítve a gyúrótáblán, a napon, majd tüllzacskókban felakasztot-

tuk a spájzban télire. 

 

A nyarakat egyébként rendszerint a hegyen töltöttük. Tapolcán szinte min-

denkinek volt szőleje a környező hegyekben pincével, présházzal. Mégsem 

azt mondták, hogy megyünk a szőlőbe, hanem megyünk a hegyre. A mi „he-

gyünk”, apám öröksége a Köves-hegyen van, a Csobánc szomszédságában. 

Meg lehet közelíteni Diszelen át, Káptalantóti felől vagy Mindszentkálláról. 

Már az is csoda, ahogyan visszakerült hozzánk. Nagyapám mindenét el-

vesztette. Az 1930-as évek elején vett egy cséplőgépet, amelynek a részleteit 

aztán a gazdasági világválság miatt nem tudta törleszteni. A Kisbirtokosok 

Országos Földhitelintézete végrehajtást kezdeményezett. Az árverést 1931. 

december 30-ra tűzték ki „a tapolcai királyi járásbíróság első emeleti 12. ajtó 

alatti termébe”. A tét „1000 észak-amerikai egyesült államokbeli arany dollár 

tőke” tartozás, amely a különböző kamatokkal, járulékokkal 1111 dollárra és 

23 centre rúgott. Ez állt szemben egy házzal, hozzátartozó udvarral, kerttel, 

ingóságokkal Zalapetenden (ma Vigántpetenden az önkormányzat, az orvosi 

rendelő, és a bolt épülete), több tucat holdnyi réttel, szántóval, erdővel, kert-

tel, épülettel, köztük utolsóként bejegyezve a „hegy”, a Mindszentkállához 

tartozó, „egy holdnál nagyobb szőlő és ingatlan 2000 pengős kikiáltási áron”. 

Érdekes, ennél az egy tételnél leszögezi a 7165/1931 tk. számú, több oldalas 

végzés, hogy „2000 pengőn alul sem a jelen, sem az esetleges újabb árverés-

nél nem fog eladatni.” 

Aztán mégiscsak „eladatott”, a katolikus egyház tulajdonába került. Nagy-

apám soha nem heverte ki e tragikus elő szilveszteri rituálét, nem sokkal ké-

sőbb fiatalon meg is halt. Nagyanyám az immár volt házuk udvarán, egy alsó 

épületben húzhatta meg magát haláláig. Félárva apámat pedig félig még gye-

rekként suszterinasnak adatta Kapolcsra. Amikor nem ízlett otthon a vacsora, 

finnyáskodtunk, sokszor elmesélte, hogy suszterinas korában nem derogált 

egykori úri fiúként a disznók elől elvenni a főtt krumplit, hogy csillapíthassa 

éhségét. Amolyan házi mindenesként foglalkoztatták a még gyerekembert. 

Télen minden reggel a nyakába vette gazdái kislányát s ezzel a rigmussal vitte 

óvodába, iskolába: „esik eső, ujujuj, hozzá még a szél is fúj, ám ha fúj is  

hiába, el kell menni iskolába”. Ezt skandálta nekem is sokszor, amikor a fél 
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méteres hóban szánkóval Tapolcán elhúzott az iskolába. Azt már sohasem 

fogom megtudni, hogy hol tanulta e mondókát. Apám felmenői az anyaköny-

vi tanúságok szerint Mária Terézia idején Németországból jöttek Magyaror-

szágra. Mindmáig nem tudom eldönteni, jól tették-e, hogy egy szál úti cso-

maggal nekivágtak az ismeretlennek s kemény munkával teremtettek maguk-

nak egzisztenciát, élhető életet. Édesanyám ősei viszont a Káli-medence fal-

vaiban éltek, ahol még ma is fellelhető a honfoglaló magyarok génállománya. 

Hogy az ő felmenői itt vertek sátrat az Ural-Altáj vidéke helyett, arra azért 

már könnyebben, határozottabban vágom rá, jól tették. Hajdani honfoglalóink 

a káli-medencei gyülekező után, innen indultak messze földre, híres portyáik-

ra, Augsburgba, Szent Gallenba, Merseburgba. A Köves-hegy fái még búcsút 

inthettek a felfegyverkezett, félig nomád ugoroknak, akiknek íjaitól, nyilaitól 

rettegett egész Európa. 

Történelmi, mondhatni őstörténelmi helyen van hát a mi „hegyünk”, 

amely úgy került vissza hozzánk, hogy az egyházfi, akinek a kezelésében volt 

az elárverezett „birtok”, az államosításkor visszajátszotta a tulajdonjogot a 

leszármazottaknak, apámnak és a testvérének. Úgy okoskodhatott a derék 

plébános, ha már nem maradhat az anyaszentegyház tulajdonában, a kommu-

nistáké se legyen. Édesapám később megvásárolta bátyjától a felét, így került 

egy kézbe az egy kisholdnál valamivel nagyobb szőlő, ami aztán nem kis 

problémát okozott a tsz-világban. Édesanyámnak be kellett lépni a közeli falu 

termelőszövetkezetébe amolyan pártoló tagként, ekkora háztájija azonban 

nem lehetett egy embernek, így végül ránk, két gyerekükre íratták a megtért 

örökséget. 

Mint „földbirtokosnak” az első emlékképem a „hegyről”, kisgyerekként 

fekszem a szalmazsákos ágyon és valaki dobálja a tetőcserepeket. Felpatta-

nok, ijedten, álmos szemekkel kiszaladok a présházból, s hatalmas ágaival 

integet felém a szélben két hatalmas cseresznyefa. Érett gyümölcseiket szór-

ják a háztetőre, a földre. Vígan csemegéznek belőle a rigók, s rögtön csatla-

kozom hozzájuk én is. A germensdorfi cseresznyefákat még a dédnagyapám 

ültette. Édesanyám kislánykorában arra járva el nem mulasztotta volna, hogy 

mindenegyes alkalommal meg ne egyen jó pár szemet róluk. Aligha gondolt 

akkor arra, hogy eljön az idő, amikor már nem csak lopva szemezgetheti a 

szinte fekete, húsos és egyszerre lédús cseresznyét. 

Eleinte kerékpárral jártunk a hegyre, Diszelen keresztül. Amíg kicsik vol-

tunk persze utasként hol édesanyánk, hol édesapánk mögött a csomagtartón. 

Az országúton mindig a nyárfáknál volt a váltás, testvéremmel helyet cserél-

tünk, de ilyenkor mindig volt egy kis pihenő is. Soha nem tudtunk olyan ko-

rán elindulni otthonról, hogy ne tűzött volna ránk a perzselő napfény. E pihe-

nőkön gyakran láttuk, hogy pöfögve, nyögve, füstfelhőket eregetve zakatol a 
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tapolcaiak által csak Mukinak becézett kisvonat mozdonya. A diszeli bányá-

ból, pontosabban a Hajagos hegyről hozta a bazaltot. Ott vezetett a sínpár, 

ahol most a kerékpárút Diszelbe visz. A mára félig elbányászott hegyen 1973-

ban még 89 ember élt, közülük többen is a bányában keresték kenyerüket. A 

kőfejtőt 1928-ban nyitották meg. 1943-tól 1982-ig szállította a Muki - 760 

mm nyomtávú Mk 49-es sorozatú - mozdony a fagynak nagyon jól ellenálló 

elsősorban útburkolásra alkalmas, sötétszürke, könnyen hasítható bazaltot. 

Soha nem mulasztottuk el, hogy megszámoljuk, hány csillét kötöttek rá. Oly-

kor 70-80-at is megszámoltunk a bicikli mellett ácsorogva, a nyárfák tövében. 

Csak pusmogva beszéltek a jól értesültek arról, hogy a bányában munkaszol-

gálatra behívott katonákat, sőt még rabokat is dolgoztattak. A munkaszolgála-

tos katonákból álló „hadsereg” húszezer 1929 és 1934 között született fiata-

lokból állt. Építő honvéd volt a hivatalos nevük, építkezéseken, kő- és szén-

bányákban dolgoztak segédmunkásként éjjel-nappal a Horthy-hadsereg kato-

náinak levetett ruháiban. Ők, a politikailag megbízhatatlanok, osztályidege-

nek, kulákok építették a Népstadiont, faragták a Badacsony bazaltorgonáit, 

leszálltak a bányák mélyére. Joguk, szabadságuk nemigen volt, velük nem 

kellett elszámolniuk az elöljáróiknak. Így nem csak a harmat csilloghatott a 

csillékben a bazaltköveken, amiből aztán szivárványt varázsolt a napfény. 

A Hajagos hegynél Botár Árpád (1883-1965) szőleje mellett vezetett az 

utunk. Az elvtársi világban is mindenki csak Botár úrnak szólította. Valamifé-

le titokzatosság vette körül s ezt erősítette csendessége, hallgatagsága is. Kém 

volt az első világháborúban - suttogták róla. Nem mintha titok lett volna, hi-

szen Tapolcán 1939-ben már második kiadását érte meg A láthatatlan hadse-

reg című, Kémek, árulók, merénylők alcímű könyve, amit bizonyára nem 

olvastak a hegyi emberek. A könyvet „volt cs. és kir. mozgó hírszerző állo-

másvezető, emléklapos százados”-ként jegyzi. Lebilincselően izgalmas alap-

olvasmány a kémkedésről. Ez a láthatatlan hadsereg az I. világháborúban 

45000 embert számlált, monarchiabeli, belga, olasz, német, orosz, angol, 

francia, román, török, bolgár, szerb, amerikai katonákat, civileket, szegénye-

ket, gazdagokat, férfiakat, nőket. Szinte minden rendű, rangú embert megtalá-

lunk soraikban, grófokat, bárókat, hercegeket, grófnőket, bárónőket, herceg-

nőket, diplomatákat, politikusokat, vezérkari tiszteket, papokat, lelkészeket, 

írókat, zenészeket, színészeket, cirkuszi bohócokat, lakájokat, pincéreket, 

félvilági hölgyeket. Ma már sokak neve feledésbe merült, de Szabó István 

filmjéből ismerhetjük a rutén Redl Alfréd ezredest, aki a Monarchia hadse-

regének főtisztjeként, a katonai hírszerzés, a Nyilvántartó Iroda vezető helyet-

teseként kémkedett. Vagy Mata Hari, a holland bártáncosnő. Botár Árpád 

több száz hiteles, valós kémtörténetet tár könyvében az olvasók elé. Hogy 

miért vállalja valaki, hogy akár az élete árán kifürkéssze az ellenség féltve 
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őrzött titkait? Hazaszeretetből, kötelességből, gyűlöletből, kalandvágyból, 

vagy pénzért - kit mi motivál. A vérbeli kém bátor, leleményes, művelt, több 

nyelven beszél - írja, de legfőbb tulajdonsága a hallgatás. S ehhez magánem-

berként is tartotta magát. Röviden, tömören társalgott azzal, akit arra érde-

mesnek talált, főleg a szőlőművelésről, aminek minden csínját-bínját ismerte. 

Nem kérkedett sem katonai múltjával, sem írói, újságírói tevékenységével, 

pedig írt könyvet a trianoni békediktátumról, amely angol és francia nyelven 

jelent meg Bécsben, ahol egy magyarbarát lapot is szerkesztett. Az 1920-as 

években telepedett le Diszelben, talán azért, mert a Balaton-felvidék hegyei 

szülőhelye, a Kis-Küküllő menti dombságon fekvő Dicsőszentmártonra emlé-

keztette. Évekig újságcikkeket írt, szerkesztette a Tapolcai Lapokat és a Bala-

toni Kurírt. Az 1940-es években, amikor már reménytelennek látta az egyre 

fasizálódóbb erőkkel való küzdelmet, visszavonult. Katonás tartással, méltó-

sággal viselte az önként választott remete életet Diszelben egészen haláláig. 

Aztán már mi is másfele jártunk, apám vásárolt egy oldalkocsis Pannóniát, 

ahhoz már keskeny volt a biciklire szabott, bejáratott útvonal. Egy csapásra 

lecsökkent a távolság, alig félóra alatt értünk helyszínről helyszínre. De az 

oldalkocsit is kinőttük egyszer, mint előtte a bicikli csomagtartóját. Az NA 

48-34 rendszámú piros Pannóniát sírva búcsúztattuk, mint Simon Istvánék a 

Mirzát, amikor kigördült vele új tulajdonosa az ecetes udvar kapuján. Egy 

szürke, majd húszéves Renault 4CV autót vett helyette apám. Dédelgette, 

glancolgatta a karosszériát, zsírozgatta, túráztatta a motorját szinte verseny-

ben a biciklijavító szomszéddal. Még garázst is összeütött neki az udvaron 

deszkákból, kátránypapírból. Katona korában kötött életre szóló barátságot az 

autóval. Sopronban képezték ki gépkocsizó tüzérnek s nem elég, hogy egzisz-

tencia nélküli, semmistelen, árva volt, még útnak indították a Donhoz is a 2. 

magyar hadsereg katonájaként. Ez már túl sok volt a gondviselésnek is, vér-

hassal, félholtan szállították le Debrecennél a halálvonatról s mire felépült, a 

bajtársai jó része már nem élt, nemigen volt kik után menni. Itthon tartotta 

sorsa, gépkocsivezető itt is kellett, a háború után is. Pályája során tízszer is 

körbe érte volna a földet az Egyenlítő mentén. Valószínűleg azt is baleset 

nélkül. A szürke Renault motorjának is minden rezdülését érezte, értette. Ha 

nem akart magától beindulni, elővette a kurblit, hogy segítsen az öregecske 

autónak. Pár csavarás és néhány prüszkölés után máris elkezdett brummogni, 

majd bőgve felpörgött a motor, nagy füstfelhőket eregetett a kipufogócső. 

Indulhattunk meseautónkkal a hegyre. 

 

A szőlő rendkívül sok törődést igényel. Apám már január végén, februárban 

csattogtatta a metszőollót. A fagyok elmúltával aztán „ki kellett nyitni” a 

szőlőtükéket - szinte mindenki így mondta a tőkék nevét -, elkapálni az ősszel 
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gyökerekhez húzott földet. Annak idején mindent kézzel végeztünk, gép csak 

a permetezéshez volt, az is ősrégi szerkezet. Apám miközben vitte a hátán tele 

rézgálicos és egyéb növényvédőszerrel elegyített vízzel a szőlősorok között, 

az egyik kezével pumpálta, a másikkal a szórócsővel permetezte a leveleket, 

fürtöket. Gyönyörű szép, vörösréz, muzeális darab volt, még a dédnagyapám 

vette. Ebben csak annyit tudtunk neki segíteni, hogy a 22 méter mély, kikö-

vetkezett falú kútból - ezt is dédapám ásatta - vödörszám hordtuk a vizet egy 

bádog hordóba, amelyben bekeverte a permetlevet. Volt úgy, hogy négyszer-

ötször is permetezni kellett egy évben. Kötözni, kapálni ugyancsak többször. 

Megtanultam a szőlőművelés minden műveletét a metszést kivéve, kötöztem 

raffiával, fattyaztam, gyomláltam, kapáltam. Korán keltünk, hogy megcsodál-

juk, amint felkel a nap a szemközti orom, a Kopasz hegy csúcsán. Előbb csak 

halványan világosodó kis foltot láttunk a hajnali pirkadatban, majd lassan 

kirajzolódtak a középpontban álló fa ágai, végül megjelentek az első sugarak, 

megláttuk az árnyékunkat. Tíz-tizenegy óráig dolgoztunk a szőlősorok között. 

A felforrósodott órákat a gyümölcsfák árnyékában töltöttük, szedegettük a 

tenyerünkről a kapanyéltől feltört, felhólyagosodott bőr darabjait, lestük a 

madarakat, tücsköket, bogarakat, sünöket, lompos farkú mókusokat. A szar-

vasok, őzek, vaddisznók az idő tájt messzire elkerülték a Köves-hegy lakott 

présházait, szőlőskertjeit, a rókák viszont néha be-betörtek a tyúkólakba, el-

kapták a kendermagos nyakakat. Siklót csak akkor láttunk, amikor kevésbé 

forró napokon felmásztunk a hegytetőre. Nem mindig a kék-fehér turista út-

vonalat követve, hanem orom iránt egymásba akaszkodott fákon, tüskés 

susnyáson küzdöttük fel magunkat a csúcsra. A célegyenesben még egy ki-

sebb kőtengeren kellett átküzdeni magunkat, mintha óriások dobálóztak volna 

a több mázsás bazaltokkal, úgy hevertek összevisszaságban az orom alatt. 

Felérve bőségesen kárpótolt a látvány a karcolásokért, horzsolásokért. Több 

mint 300 méter magasban úgy éreztük, a világ tetején állunk, alattunk a Bala-

ton, egész Tihanyig beleláttunk, körülötte a hegyek, felettünk már csak az 

égbolt, olyan az egész, mint egy tündérország. Ha felhő szállt el felettünk, 

szinte megfoghattuk, kicsavarhattuk volna. Hahóztunk, integettünk a szőlő-

sorokban szorgoskodóknak, ujjongásunkat visszhangozta a Csobánc. A go-

molygó felhőket odalent is sokszor megcsodáltuk, mint Weöres Sándor Kató-

kája a Déli felhők című versben, formáik alapján emberarcokat, állatokat 

láttunk bennük, történeteket kreáltunk róluk. Szalmaszálon szappanos vízből 

fújtuk megunhatatlanul a színes buborékokat, olvastunk, nótáztunk. Karókból, 

meg rossz, kinőtt ruhákból sátrat eszkábáltunk össze magunknak a bátyám-

mal, ott kanalaztuk az ebédet, amelyet édesanyánk főzött a présházban. Akko-

riban még sok család lakott a Köves-hegyen is, lehetett venni tőlük tejet, tej-

fölt, tojást, tyúkot, libát, volt ahol még nyulat is tartottak. Ha kora reggel, 
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vagy este bekopogtattunk valakihez tejért, a háziasszony sokszor a szemünk 

láttára fejte meg a tehenét az istállóban. Egy háromlábú, kézzel faragott fejő-

székre odaült a Riska mellé, gyors mozdulatokkal fejte a tejet a hatalmasra 

duzzadt tőgyből egy zséterbe. Néha-néha, amikor durvábbra sikeredett a 

mozdulat, vagy unta már a Riska, a farkával nyakon suhintotta 

gazdaaszonyát, miközben szorgalmasan kérődzött. Ne, te, né - csitította az 

asszony s igyekezett gyorsabban végezni a fejéssel. Az is megesett, hogy 

Riska olyannyira nyugtalan volt már, hogy felrúgta a zsétert, s kis híján gaz-

daasszonyát is fejőszékestől együtt. Folyt ki a tej az istállószalmából vetett 

almára. Ilyenkor már nem úszta meg a Riska a „ne, te, né”-vel, egy vastag, 

száraz kukoricaszárral kapott néhányat a farára s ezen fenyítés után már tűrte 

a procedúrát. Aztán bent, mint Arany János Családi körében a háziasszony 

patyolat tiszta tüllszerűségen átszűrte a frissen fejt tejet, hogy ha esetleg bele-

kerültek tehénszőrszálak, azok maradjanak a textilen. A formás, kecses, má-

zas, virágos, cserépköcsögbe szűrt tejből megbuggyantott egy-egy pöttyös 

bögrét, a kezünkbe nyomta a tehén szagát, testének melegét árasztó tényleg 

friss tejet. Ha őszinte akarok lenni, így melegen akkor sem ízlett igazán, de 

ma már nincs az a pénz, amiért kérő kisfia lennék a háziasszonynak, és felhaj-

tanék akárcsak egy pohárral is. Gyerekként is inkább csak a társaság kedvéért 

ittam meg. Édesanyám kis szilkékben megaltatta a tejet, pár nap alatt finom, 

vastag tejfölréteg képződött a tetején, kanalaztuk a savanykássá, darabosra 

érlelődött tejet. Néhányan „szegény ember tehenét”, kecskét is tartottak, „ág-

rágó Rózsinak” csúfolták, mert szakállas szájával minden növényt felfalt a 

legutolsó faágig, ami csak elébe került. Így aztán a tehéntejnél édesebb, tej-

színesebb kecsketejhez is hozzájuthattunk. Zöldségeket, paprikát, paradicso-

mot, hagymát meg krumplit mi is termeltünk a szőlősorokban. „Legalább 

tudjuk, mit eszünk - hajtogatta anyám -, a francnak kell a DDT-s krumpli, 

egye meg, aki meggyártotta.” Akkoriban ezzel a vegyszerrel irtották a csíkos 

hátú krumplibogarakat. A boltokban gyakorlatilag mérgezett krumplit árultak, 

mégis csak jóval később tiltották be a DDT-vel való rovarirtást. 

A hegyilakó családok gyerekei naponta kilométereket gyalogoltak ősztől 

nyárig a legközelebbi falu, Mindszentkálla iskolájába. Esténként a petróleum-

lámpa fényénél tanulták a leckét. Némelyikük még nyaranta is könyvvel a 

kezében vezette a tehénkét legeltetni. Az okosabbja, szorgalmasabbja tovább 

tanult, mérnökök, pedagógusok lettek. Utána már csak látogatóba jártak visz-

sza a hegyre, magukra maradt szüleikhez, akik amíg csak hajolni tudtak, fel 

sem álltak a szőlősorokból. 

Egyszer kaptunk egy kotlóst, anyám is tyúkot ültetett. Nagy volt az öröm, 

amikor kibújtak a tojásokból a sárga, pihés, folyton csivitelő kiscsirkék. Sű-

rűn terelgettem a tyúkalját kotlósostól, amikor beszabadultak a szőlőtőkék 
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közé. Egy ilyen hessegetés gyászos véget ért, véletlenül ráléptem egy lemara-

dozó, lapulevél alatt megbújó kiscsirkére. Gyorsan felkaptam, simogattam, 

babusgattam, de amikor a két kezem között megmerevedett kicsiny teste, 

vigasztalan zokogásban törtem ki. Szinte órákig senki sem tudott megnyug-

tatni. Megéreztem, hogy valami végzetes, jóvátehetetlen történt, ezt nem lehet 

már többé visszafordítani. Az is inkább csak fájdalmas volt, mint megnyugta-

tó, amikor egy pipacs tövébe eltemettük. Soha többé nem tudtam már úgy 

terelgetni a csirkéket, mint addig. Évtizedek távlatából is pontosan emlék-

szem, hol, melyik szegletben porladt el egy két gyerekmaréknyi élet. 

Amikor délután enyhült a hőség, komoly szőlőmunkásként vállunkra vet-

tük a megélezett kapát, ott folytattuk a munkát, ahol délelőtt abbahagytuk. 

Vagdostuk a gazt, mígnem a szúnyogok, be nem hajtottak bennünket. Irdatlan 

mennyiségű, erőszakos szúnyograjok tanyáztak a hegyek között. Zenéjük, 

mint egy koncert valóságos fortissimója volt. Száraz venyigéből, lomokból 

óriási tábortüzet raktunk a pince előtt, szúnyogűzőnek s krumplit sütöttünk az 

izzó parázsban, fölötte pedig szorgalmasan forgattuk a füstölt szalonnát. Úgy 

időzítettük, hogy este félnyolckor égjen a legmagasabban a tűz, hogy apám 

lássa az országútról, amikor ott vezeti a buszt tele bányászokkal munka után 

hazafele Nyírádról, Halimbáról. A környező falvakból sokan álltak bauxitbá-

nyásznak, ez jobb megélhetést nyújtott, mint a termelőszövetkezet. A gépko-

csivezetőnek egy nap munka után egy szabadnap járt, így amikor másnap 

apám megérkezett friss kenyérrel, elmondta, nem csak ő, hanem az egész 

busz népe látta a lángokat s találgatta, miféle eszetlen tüzelhet olyan nagyon 

ott a hegyoldalban. 

Az este különösen szép volt a hegyen. Elcsitult a madártrilla, míg fel nem 

jött a hegy mögött a hold, tömlöci sötétségbe borult a táj. Aztán apró lángocs-

kákként világítottak a szentjánosbogarak a fűben, a szemközti hegyoldalban 

néhány ház ablakában pislákoltak a petróleumlámpák. Dobolt a csend a dob-

hártyánkon. Csak hétvégeken zavarták meg a mélységes csend és nyugalom 

méltóságát a Balatonról egészen hozzánk elhangzó zene foszlányai a tóparti 

szórakozóhelyekről. 

Jutalmul, amikor a szőlőben éppen szüneteltetni lehetett a munkát, mi is 

járhattunk strandolni Badacsonyba, Szigligetre, vagy áthajózhattunk Fonyód-

ra. „Bulizni” nem maradhattunk estére, apám szerint abból csak baj származ-

hat. A vízparton plédeken, törülközőkön heverésztek a külföldiek, a hazai 

közönség meg jobbára a puszta földön üldögélve majszolta az otthonról ho-

zott zsíros kenyeret zöldpaprikával, vagy óriási, felfújt autógumibelsőkön 

ringatózott a hullámokon, a férfiak csíkos fecskében, a nők egybeszabott für-

dőruhában. A Balaton mindaddig a nagy víz volt, amíg már felnőttként meg 

nem mártóztam az Adriában, az Égei-, a Márvány-, a Balti-tengerben vagy az 
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Atlanti-óceánban. De valahogy a Balaton azután is megmaradt a legkedve-

sebbnek. Nincs az a tenger, ami olyan lágyan, bársonyosan ölelne át, mint a 

Balaton kékeszöld, langyos, lágy vizével, ha belecsobbanok. Itt még a vihar is 

más. Visongva élveztük, amikor feltámadt a szél s méteres hullámokkal terelt 

kifelé bennünket a hirtelen lehűlt levegőnél langyosabb víztömeg. A sirályok, 

vadkacsák, szárcsák, kis lilik kiáltozva keresték a menedéket, akárcsak a vi-

torlások, csónakosok, horgászok a biztonságot jelentő stéget. Félelmetes söté-

ten, komoran meredeztek a környező hegyek, a Badacsony, a Szent György-

hegy ormai, bazaltorgonái, a szigligeti vár még megmaradt tornyai. A Balaton 

minden évszakban más-más arcát mutatja, és mi ősszel is, télen is, tavasszal is 

meg-meglátogattuk. Megcsodáltuk a bágyadt őszi napfényben, télen csúszkál-

tunk jeges hátán, tavasszal élénk kékes-zöld vize kápráztatott el bennünket. 

Sportot űztünk a kalauzok kijátszásából, egy jeggyel többször is utaztunk. Az 

állomásokon megnéztük, hogy melyik kocsiból száll le a kalauz s a túloldalon 

a bazalttöltésen szaladva felszálltunk egy tőle távol eső vagonba. Mivel szinte 

egymásba érnek az állomások, nem sok esély volt rá, hogy lebukjunk. Főleg 

nyáron lehetett ezt büntetlenül megtenni, amikor sokan utaztak. A rekordot 

egy fiú iskolatársunk állította fel, kerek egy hónapig utazott egy kezeletlen 

jeggyel. 

Ahogy vége felé közeledett a nyár, megszólaltak az őszi bogarak, a termé-

szet talán legszebb hangversenyét játszották. Álomba ringatták a murcitól 

bódult szüretelők seregét a hegyekben, hajnalig húzták andalító muzsikájukat. 

A szüret afféle népünnepély volt. Rokonok, barátok kalákában jártak egymás 

hegyére szüretelni. Gyors, gyakorlott kezekkel, késekkel kapkodták le a für-

töket a tőkékről, apám, a puttonyos alig győzte hordani. Sokszor várni kellett 

rá a teli vödrökkel, hiszen emellett is akadt elég dolga, ledarálta a szőlőt, s 

amikor már csurig volt vele a kád, fel kellett rakni a prést, ahonnan egy gumi-

csövön át csorgott az aranyló must a pince nagyhasú fahordóiba. Vagy éppen 

a fináncokkal kellett társalognia, akik szüret tájt előszeretettel járták a hegye-

ket, felmérték a várható termés mennyiségét, keresték a cukrot, a vizet, ami-

vel sokan megpróbáltak ügyeskedni. Mi is kóstolgattuk a mustot s méregettük 

a cukorfokát. Ha 20-nál magasabbat jelzett a fokoló, akkor bízni lehetett, 

hogy jó bor lesz majd belőle. Előbb persze még kontyalávaló, kotlós must, 

amitől pillanatok alatt el lehetett ázni. 

A szőlődarálót, a prést nektárra éhes darazsak dongták körül, résen kellett 

lenni, hogy meg ne csípjenek. Még este sem akartak elmozdulni a terülj-terülj 

asztalkámtól. Rajokban repdestek a muslicák is, féktelen haláltánccal estek 

bele a petróleumlámpa lángsírjába. 

A szüret után még összeszedtük a hullott gyümölcsöket is, a „birtokon” 

stílszerűen hét szilvafánk nőtt. A mézédes szilvából pálinkát főzettünk, hol 
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legálisan, hol nem. Egyszer nagybátyám otthonában maga készítette készü-

lékkel kotyvasztotta a pálinkát. Pechjére felrobbant az alkalmi pálinkafőző, 

leperzselte a szemöldökét, haját. Még jó hogy ennyivel megúszta, így is hó-

napokra szobafogságra kényszerült, elcsúfítva nem mert az utcára lépni sem. 

Úgyis mindenki kitalálta volna, mi okozta a szokatlan szőrtelenséget, annál is 

inkább, mert ez másokkal is megesett. 

Miután megforrt a must, majd megérlelődött bor, a gazdák rendszerint Ta-

polcára vitték lovas kocsikra felgörgetett hordókban, a Fő utcába, a borfor-

galmi vállalathoz. A várost a Lessner-család tette a borkereskedés fővárosává 

évszázadokkal ezelőtt. A család elei a XVIII. század utolsó harmadában a 

Rajna partjáról, Dürenből települtek át Tapolcára. A borkereskedő cég alapí-

tója Lessner Juda utódai nemzedékről nemzedékre építették hatalmas pince-

rendszerüket Tapolca alatt s Európa szerte ismertté tették a Balaton-felvidéki 

nedűt. A vasútállomáson külön borrakodó épült a szállítás megkönnyítésére. 

A hírneves család története Auschwitzban ért véget. A borforgalmi vállalat 

már jóval szolidabb eredményekkel büszkélkedhetett, mint Lessnerék. A szin-

te fillérekből átvett mi borunk is többszörös áron felvizezve került a vendégek 

poharaiba, asztalára a Balaton part talponállóiban, kiméréseiben, éttermeiben. 

Miután kiürültek a pincék, lehullottak az elsárgult levelek, elcsendesedett 

a Köves-hegy is. Csak egyszer zavarta meg a hegy fenséges nyugalmát egy 

szomorú eset. Egy csendőr özvegye hegyi magányában megháborodott, min-

den ok nélkül nekiesett az udvarán éppen a borszállításnál segédkező, a 

szemközti hegyen lakó embernek, ráült a nyakára, és szabályosan kiszedte a 

szemeit. Nem sikerült megmenteni a látását az amúgy sokat látott férfinak, 

örök sötétségben élte le hátra lévő éveit. Túlélte a II. világháborút, a hadifog-

ságot, azt hitte ezek után már nagy baj nem történhet vele. Aztán mégis tör-

tént. Anyám égi jelet látott a tragédiában. Mint mélyen vallásos meg-

megkérdezte tőle, hisz-e istenben. Mindig azt felelte: nem láttam. „Hát már 

nem is fogja” - emlékeztetett anyám párbeszédeikre. Egyébként vakon is 

megőrizte jó kedélyét, „egy rózsaszín női bugyogót láttam utoljára” - viccelő-

dött, egy pohár bor után, amikor felesége átvezette hozzánk. Aztán nem üldö-

gélt már többé karosszékében, a házuk mellett álló nyárfa alatt, még azon 

őszön eladták rezidenciájukat, biztonságosabbnak gondolták az életüket, ha 

beköltöznek Tapolcára. 

 

A szüret után mi is búcsút mondtunk a hegynek, hiszen már javában tartott a 

tanév. A nyolcadik osztályban zömünknek nemigen volt elképzelése arról, 

hogy mi leszek, ha nagy leszek. Csak annyi volt biztos, hogy tovább kell ta-

nulnunk. Az osztályunk majdnem fele a helyi Batsányi gimnáziumba iratko-

zott be, méghozzá a latint tanuló osztályba. Nem valószínű, hogy a halott 



435 

nyelv keltette fel ennyire tömegesen az érdeklődésünket, sokkal inkább az 

motiválhatott bennünket, hogy osztálytársunk édesapja, Széles Jenő, a gimná-

zium első igazgatója akkor már, mint latintanár tanított az iskolában. Itt is 

negyvenen voltunk az osztályban hat fiú tanulóval és a környező falvakból 

bejárókkal kiegészülve. Az utóbbiakra sokszor irigykedtünk, amikor az első 

óra felénél beviharzottak azzal, hogy késett a vonat, a busz. A fölöttünk járó 

osztályok diákjai még úgynevezett 5+1-es rendszerben tanultak, ami azt jelen-

tette, hogy „politechnikai oktatásban” részesültek a hét egy napján. (A szabad 

szombatot csak később vezették be.) Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 

hetente egy napot például egy boltban töltöttek, mint az én bátyám is. Az 

övék volt az alja munka, tyúkólakat takarítottak, cipekedtek a raktárban, po-

rolgatták a polcokat. Amikor mi beiratkoztunk a gimnáziumba, mindenkitől 

megkérdezték, hogy részesülni akar-e politechnikai képzésben, de úgy, hogy 

arra csak nemmel lehetett válaszolni. Nem a mi akaratunk döntötte el, attól 

függetlenül, országos rendelettel megszüntették az 5+1-es oktatást a gimnázi-

umokban. 

A katolikus templom szomszédságában a hajdani zárdából kialakított Bat-

sányi gimnázium nem volt egy patinás iskola. Nem is igen lehetett, hiszen 

még nálunknál is fiatalabb volt, nem sok évfolyam érettségizett előttünk. Nem 

volt udvara, csak egy gesztenyefákkal beültetett kis park volt a szomszédsá-

gában, mellette utca lakóházakkal. Az egyikben egy mutogatós férfi lakott, a 

nagyszünetekben és a tanítás végén rendszerint anyaszült meztelenül kiállt az 

ablakba. Tanáraink arra biztattak bennünket, hogy inkább a túloldalon közle-

kedjünk. Ennek aztán az lett a következménye, hogy aki addig oda se nézett, 

legalább egyszer az is arra ment és odapillantott. Hosszú idő telt el, amíg 

végre eltűnt még a környékről is. 

Az iskola felszereltsége elég sok kívánnivalót hagyott maga után. A foghí-

jas szertárakban pár kémcső, lombik, Samu, a csontváz, az elődeink által ösz-

szegyűjtött, a felismerhetetlenségig összeaszalódott növénygyűjtemény, ásvá-

nyok, gombostűkre felszúrt bogarak, lepkék stb. segítették a szemléltető okta-

tást. Halvány árnyéka sem volt Redl Gusztáv szinte az örökkévalóságnak 

készített gondos herbáriumának. Volt néhány óriási térkép is, amiket össze-

csavarva vittünk be a földrajzórákra, de egyszerre csak egyet lehetett felfüg-

geszteni a táblára, a maradék összetekert térképpel meg a tanárunk 

megfejbekelte a felelőt, ha nem találta, vagy rossz helyen kereste mondjuk 

Rio de Janeirót, vagy Vancouvert. A mi osztálytermünk volt a legnagyobb, 

hiszen mi voltunk a legtöbben, s még egy hatalmas régi zongorával is osztoz-

kodtunk rajta. Isten tudja, mikor volt utoljára felhangolva, néha le-leütöttünk 

pár hangot, de leginkább arra használtuk, hogy feleléskor nekitámaszkodtunk. 

Főleg ha olyasmiről kérdeztek, amiről fogalmunk sem volt. Az olajos padlójú 
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osztálytermekben hatalmas vaskályhákkal fűtöttek, Moór igazgató (így hívta 

a diáknyelv a pedellust) sokszor az órák közepén jött a tűzre tenni. Szabad 

bejárása volt még dolgozatírás közben is. Szigorú, morcos ember volt. Sáros 

időben minden reggel árgus szemekkel állt az iskola bejáratánál, s ha valaki 

csak úgy nagyvonalúan húzta végig a cipőjét a lábtörlőn, az kapott fejmosást. 

Visszaszólni, feleselni nem volt tanácsos. Rajta kívül csak a kémia tanárunk 

nyitogatta az osztályban a kályha ajtaját. Órák alatt krákogott nagyokat, miu-

tán a kísérlet nem sikerült, de a füzetünkbe természetesen mindenegyes alka-

lommal azt kellett írni a bonyolult kémiai folyamatok leírásának végére: „a 

kísérlet sikerült.” A krákogás végkifejleteként, megfogta az első padban ülők 

valamelyikének a vonalzóját, kinyitotta vele a kályha ajtaját s nagyot köpött a 

tűzbe. 

Tornateremként a termelőszövetkezet üres magtárát használtuk az Arany Já-

nos utcában. A hajdan jobb időket látott magtár katolikus kultúrotthonnak épült 

színpaddal. Óra előtt bemelegítésként egereket kergettünk, dobáltunk a tornaci-

pőnkkel. Ősszel, tavasszal a Tiac-pályán (a mai Hotel Pelion helyén volt) tartot-

ták a tornaórákat. Mire odaértünk, átöltöztünk, már el is telt az óra fele. 

 

Egyszer az iskola vezetése elhatározta, hogy segíti Moór „igazgatóné” mun-

káját, a tavaszi szünetben majd a diákok kitakarítják az iskolát, megmossák az 

ablakokat. Negyvenünknek öt ablakkal kellett megküzdenünk. Egy egész 

osztályfőnöki óra azzal telt, hogy, mindenkire kiosztottak egy-egy üvegsze-

met. Számot kaptak az ablakok. Így valami ilyesmi volt egy-egy diák penzu-

ma: „2-es ablak, bal, alsó, külső” vagy felső. Eleinte még talán tudtuk is, hogy 

melyik vár ránk, de amikor indult az akció, rongyokkal, vödrökkel felszerel-

kezve mindenki odaszaladt, ahol éppen nem volt senki s mosta az ablakot. 

Utána meg a hiányzókét, mert azért nem mindenki vett részt a nagytakarításon. 

Második, vagy harmadikosok lehettünk, amikor tánctanfolyamot hirdetett 

az iskola. Nem túl sok kedvem volt hozzá, mivel egy korábbi kurzuson már 

megbuktam. Alsó tagozatos voltam, amikor néptánc csoportba invitálták a 

gyerekeket. A fő utcán a hajdani fiúiskolában, még előbb Redl Gusztáv isko-

lájában (ma idősek otthona) volt a válogató. A mustrát két idősebb 

padagógusnő tartotta. Aki nem tudott többet produkálni a kettőt jobbra, kettőt 

balra figuránál, az már mehetett is haza. Nem mondhatnám, hogy nagyon 

megrázott, hogy hazaküldtek, de később, amikor magam is pedagógusnak 

készültem, negatív példa lett előttem. Soha nem szabad egy gyereket eltaná-

csolni, hazaküldeni, ha valamit szeretne megtanulni, bármennyire is tehetség-

telennek tűnik. Ezt tartotta szem előtt Lesz Miklós, a tánctanár is, akinek ta-

nítványokat toborzott a gimnázium. Neki nem kellett előképzettség. Ha kel-

lett, ötvenszer is bemutatott egy-két sasszét. Igazán nem rajta múlt, hogy nem 
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mindenkinek sikerült megtanulni a keringőt, a csacsacsát stb., bár elég gyak-

ran elmaradt az óra, Lesz úr akkor már nem volt egy fiatalember, betegeske-

dett is. Ilyenkor a gimnázium bejáratánál lévő táblán üzent: „Ma táncóra nem 

lesz. Lesz”. Valaki kijátszva Moór igazgató éberségét, odaírta: „Akkor most 

lesz, vagy nem lesz?” 

A tanfolyam végén bemutatót tartottunk a Vogé nagytermében, ott voltak az 

órák is, és persze a kályha, ami elengedhetetlen kellék a magunkfajta tánco-

soknak. Előtte azonban a lányoknak még meg kellett tanulni báli cipőben 

egyensúlyozni. Az első tűsarkú cipő, olyan, mint az első szerelem, az ember 

sohasem felejti el, hogy inog, rogyadozik a bokája, lábszára, amikor a ké-

nyelmes cipők után először préseli bele a lábát e topánkába. Iskola után, min-

den délután otthon cipőcsere, pipiskedés a vékony sarkakon. A táncbemutató 

a többség számára nem volt egy fergeteges siker, nem lettünk a parkett ördö-

gei, de legalább mindenki jól érezte magát. 

Nem mindig volt sok sikerünk a Vogéban máskor sem. Egy alkalommal, 

alighanem április 4-e volt, mert egy litván partizánlányról szóló verses eposzt 

adtunk elő. Ma már csak az elejére emlékszem: „Ki hitte volna Marite, hogy 

hős lesz még belőled, mikor bejártad picike, a völgyi legelőket.” Ezt kórusban 

mondtuk, majd mindenkire jutott egy-egy versszak, s a végére kikerekedett a 

meggyilkolt szegény partizánlány, Marite szomorú története. A „darabbal” 

még néhány környező falu művelődési házába is meghívtak bennünket. Ezen 

felbuzdulva megtanultuk Csoóri Sándor Anyám fekete rózsa című versét is, 

és előadtuk a Vogéban, anyák napján. Közönségről persze nem gondoskod-

tunk, nem tudtuk, hogy az is a mi dolgunk lenne. Amikor elhúzták a színpad 

előtt a hatalmas függönyt, üres széksorok előtt találtuk magunkat, csupán egy 

idősebb hölgy, valamelyikünk nagymamája volt a közönség. Egy pillanatra 

mindenki megdermedt, de csak elmondtuk kórusban a verset. Többé viszont 

már nem vállalkoztunk fellépésre, örökre búcsút mondtunk a világot jelentő 

deszkáknak. 

 

1966. március 31-én zenével ébresztették Tapolcát abból az alkalomból, hogy 

városlakók lettünk. Tapolca 1373-ban kapott először városi rangot. Az újból 

megszerzett címet a bauxitnak köszönhette, a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat 

központja lett. Mint újra város nagyarányú fejlődésnek indult, főleg ami a 

lélekszámot illeti. 1900-ban 5826-an lakták, 1965-ben 9479-en, 1967-ben 

10000-en, 1972-ben pedig már13 ezren. Ennek persze ára is volt, először a 

Harangozó-ház tűnt el a város szívéből, a bányavállalat szocreál irodaépületét 

húzták fel a helyére. A lakosságnak ezt úgy adták el, hogy azért kell lebonta-

ni, mert süllyed. A Harangozó-ház tulajdonosa nevét viselte, üzletek voltak 

benne. Tapolca legszebb épülete volt, nagyvárosi hangulatot kölcsönzött a fő 
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utcának. Mint a legtöbb fő utcai épületet, ezt is Keszler Aladár építette, re-

kord idő alatt. 1904. április 16-án tették le az alapkövét, október 20-án pedig 

már fel is avathatták. A vezéráldozat megviselte a tapolcaiakat, az emblema-

tikus épület eltűnéséért nem jelentettek kárpótlást a barackos fái helyén épülő 

összkomfortos y-házak sem. A tízemeletes y-alakú, piramishoz is hasonlítható 

épületek amúgy nem igen lógnak ki a környező hegyek gyűrűjéből, annál is 

inkább, mert felfelé oromszerűen keskenyednek. Hegyformájúak. 

Aztán a Harangozó-ház után több utca apró kis házai is áldozatául estek az 

urbanizációnak. Egy statisztikai összesítés szerint a lakások ötven százalékát 

szanálták pár év alatt. Megváltozott a város arculata, földszintesből emeletes 

lett. A szemünk láttára tűntek el a keskeny, girbe-gurba kis utcácskák, közök, 

emeletes házak magasodtak a régi házacskák helyén. Másból egyelőre még 

nemigen éreztük a változást. Ugyanolyan szürke, álmos volt városnak is, mint 

nagyközségnek. Ugyanúgy járták az utcákat a szódások, a különböző házalók, 

köszörűsök, fűrészgépesek rigmusaikat kiabálva árulták a portékáikat, szol-

gáltatásaikat. A fűrészgépes még sokáig dolgozhatott, a város házaiban, laká-

saiban fával és szénnel tüzeltek. Megizzadt muraközi lovak prüszkölve húzták 

a tüzelőanyaggal, vagy sörrel megpakolt szekereket a meredek utcákon s fel-

érve a nagy erőlködés következményeként bőségesen szórták maguk után a 

gőzölgő „citromot”, amit aztán egy-egy néha arra járó autó belevasalt az asz-

faltba. 

Nemigen voltak üzletek, illetve cipőboltból, ruházati üzletből is csak egy 

volt, a Harangozó-házzal szemben, az utca túloldalán, a Güns-házban. Güns 

Rezső 1924-ben nyitott a földszintjén áruházat, amely a környék legnagyobb 

üzlete volt. Odajártak vásárolni évtizedeken át a környékbeli falvakból is. Az 

1960-as években is ruházati áruház volt, tetőtől talpig fel lehetett öltözni ben-

ne, igaz igen szolid választékkal büszkélkedhetett. Siralmas konfekciótermé-

keket árultak pár méretben. Aki méreten felüli, vagy aluli volt, az jobban járt, 

ha anyagot vett, és a szabóval, varrónővel készíttetett magának öltözetet. 

Majd minden utcában dolgozott szabó, vagy varrónő, belőlük legalább volt 

választék. Akadtak közöttük jó hírűek s a köznyelv szerint csak „gatyafolto-

zók” is. Az utóbbiakra jobbára csak alkalmi javításokat, a boltban vásárolt 

VOR-ruhák testre igazítását bízták. A VOR „márkanév”a Vörös Október 

Ruhagyárat jelentette, ilyen jelzésű termékekből állt a ruhabolt kínálata. Ez 

volt Magyarországon a legnagyobb ruhagyár, számtalan telephelyén gyártot-

ták a tömegárut. Nem tudom, hogyan kalkulálták ki a tervezők az emberi 

alkat paramétereit, én nem találkoztam olyan emberrel, akin jól állt volna a 

konfekcióruha. Az egyiknek csak az ujja körmei látszottak ki a kabátból, a 

másikon lötyögött, szinte térdig ért a nadrág ülepe, a szára vagy rövid volt, 

mintha vízben állt volna, akiről a méretet vették, vagy a földet söpörte vele.  
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A nagyképűség netovábbja, arra figyelmeztették a manökeneket, hogy ne 

nagyon reklámozzák a külföldi bemutatókon a VOR-ruhákat, mert ha sok lesz 

a megrendelés, még összeomlik a magyar gazdaság. Szinte csoda, hogy a 

kereskedők el tudták adni ezeket az elfuserált öltözékeket. Bizony meg-

megizzadtak, mire sikerült rálőcsölni valakire egy-egy darabot. Amikor a 

bátyám 15 éves lett, apám vett neki egy öltönyt, mondván ekkora fiúnak már 

kell egy ilyen komoly öltözet. A vásár maga volt a kabaré. „Kinek lesz az 

öltöny? A kislegénynek? Hát igen, igen, megnőnek a gyerekek, egyszer csak 

eljön az öltöny ideje” - fogadott bennünket nyájasan az eladó. „A legjobbkor 

jöttek, éppen most kaptunk árut, csodaszépeket” - hajtogatta miközben sür-

gött-forgott hol a testvéremre sandítva, hol a végtelen hosszú sorban sorakozó 

öltönyök közt bujkálva. „Színben milyenre gondoltak?” - faggatott bennün-

ket. „Sötétre” - vágtuk rá, de mondhattunk volna kéket, szürkét is, mert abból 

sem volt megfelelő méret. Emberünk azonban nem engedte, hogy üres kézzel 

távozzunk, „ezt nézzék meg, micsoda finom anyag” - gyűrögetett egy hirtelen 

leakasztott zöld öltönyt s a nadrágot a kezébe nyomva már tolta is be a próba-

fülkébe a testvéremet. Amikor előjött, hosszan húzta maga után a szárát, alig 

álltam meg nevetés nélkül, de az eladó rögtön odaugrott, „ez csak ennyi, fel 

kell hajtatni”- gyűrte fel a nadrág szárát s már adta is rá a zakót, hátul vagy 

egy tenyérnyi anyagot összefogva, hogy legalább elölről mutasson. „Jó lesz 

ez a kislegénynek egy nyloninggel” - mondta rábeszélően s már terelt is volna 

bennünket az „ingosztályra”. A nyloning volt akkoriban az elegancia 

netovábbja, abban izzadt, főtt a magára valamit is adó férfinép. 

Otthon aztán tovább vizsgálgattuk az öltönyt egyre kevesebb reménnyel, 

hogy lesz belőle valaha is használható holmi, de a szabó sem tudott igazán 

csodát tenni vele, így a továbbiakban inkább a szekrény legmélyén húzta meg 

magát. Nekem se volt nagyobb szerencsém később egy téli kabáttal, amihez 

még egy kalapot is ránk lőcsölt ugyanaz az eladó. Csak akkor húztam a fe-

jemre, amikor otthon bohóckodni akartam. Ez is eszembe jutott, amikor évek 

múltán Pireuszban farmert vettem. Az eladó centivel megmérte a derekamat, 

megkérdezte milyen fazonban, színben kérem, és máris hozta a nadrágot, 

amely úgy állt rajtam, mintha a szabó kifejezetten rám szabta volna. 

 

A ’60-as évek talán legnagyobb divatja az orkán kabát volt. A vízhatlan, 

műanyagbevonatú anyagból készült köpenyszerű kabáttal a nyugat árasztotta 

el a világot. Hozzánk eleinte Ausztriából csempészték. Senki sem sajnálta érte 

a több száz forintot, inkább nem evett, csak hogy össze tudja spórolni az árát. 

Ha az ember végighúzta rajta a kezét, sejtelmesen susogó hangot adott.  

A négerbarna volt a menő, abba bújt a fél ország, az egyetemi tanártól a  

tsz-elnökig, a nagyságáktól, a kétkezi munkásig, no és persze a fiatalokig. 
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Valahogyan édesanyám is tudott egyet szerezni nekem a csempészáruból, de 

az nem barna volt, hanem sötétkék. Hiába passzolt jobban a fizimiskámhoz ez 

a szín, feszélyezve éreztem magam a sok barnakabátos között. Aztán megba-

rátkoztam vele, egy keveset mindenesetre felhajtattam belőle, hogy még diva-

tosabb legyek. Az idő tájt indult hódító útjára ugyanis Magyarországon a 

mini. Vérmérséklet és intelligencia kérdése volt, hogy ki mennyit mutatott 

meg a lábaiból a hétköznapokban. Ez a divatőrület volt a legolcsóbb, szok-

nyája minden nőnek volt, meg ollója is, akár maga is megszabadulhatott a 

fölöslegesnek ítélt hossztól. Télen majd lefagyott a térdünk, de a világért sem 

mondtunk volna le a miniszoknyáról. Legfeljebb egy farmernadrágra cserél-

tük volna, fiúknak, lányoknak az volt a vágy titokzatos tárgya akkoriban, de 

csak nagy nehezen lehetetett hozzájutni, természetesen ehhez is csempészáru-

ként. 

Miniszoknya ide vagy oda, a nők számára nemigen adódtak munkahelyek 

az újdonsült városban. Az anyák zöme háztartásbeliként otthon töltötte napja-

it, főzött, mosott, takarított, a kor divatja szerint otthonkában. Az infrastruktú-

ra, amitől város egy város, csak nagyon lassan rajzolódott ki. Továbbra is a 

közeli kis szatócsboltokba jártunk vásárolni, az utca mindkét sarkán volt egy-

egy kis üzlet, lisztet, cukrot, kenyeret, kekszet, szalonnát, kolbászt s nagy 

darabokban zsírt, meg lilás bordó gyümölcsízt, „hitlerszalonnát” lehetett kap-

ni. A közelben a Csányi utca sarkán volt egy húsbolt is. Rendszerint üresen 

állt, vagy csak néhány nyesedék, mócsing lógott a kampókon. Karácsony, 

húsvét előtt sokan már este sorban álltak a bejárat előtt, hogy jusson nekik a 

szerény kínálatból a család ünnepi asztalára a másnap reggeli nyitáskor. Volt, 

aki kis sámlit is hozott magával, azon üldögélt egész éjszaka, nem adta fel az 

elsőségét. Férfiak meg üvegcsében pálinkával állták a sort, elkelt a szívmele-

gítő a hideg, sötét éjszakában. Egyszer húsvét előtt mi is felsorakoztunk a 

bezárt bolt előtt, egy csípős tavaszi éjszakán kétóránként váltottuk egymást. 

Sem a bátyám, sem én nem akartam kimaradni belőle. 

 

Akkoriban már itt-ott gáztűzhelyen fortyogott a bableves a háztartásokban. 

Nem úgy történt persze, hogy rögtön kidobjuk a csikós tűzhelyt a konyhák-

ból, bemegyünk a boltba, veszünk egy gáztűzhelyt, hozzá gázpalackkal. 

IKKÁ-n keresztül juthattunk hozzá. Az IKKA, teljes nevén IBUSZ Külföldi 

Kereskedelmi Akció ajándék - illetve segélyközvetítő intézmény volt, amely-

nek keretében nyugaton élő magyarok ajándékcsomagot, vagy pénzt küldhet-

tek itthon élő rokonaiknak, barátaiknak. Valuta persze nem lehetett a háztartá-

sokban, büntetés járt volna érte, ha valakinél találnak dollárt, vagy márkát. A 

pénzküldemény a Magyar Nemzeti Bankba érkezett, és akinek küldték, az 

levásárolhatta. Így juthatott hozzá olyan kuriózumtermékekhez, amelyeket 
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nyugati országokban készítettek, vagy ugyan Magyarországon gyártottak, de 

nyugati exportra. Egy Amerikában élő ismerősünk jóvoltából vehettünk mi is 

gáztűzhelyt és hozzávaló palackot, amelynek árát itthoni rokonainak kellett 

kifizetnünk. Az új tűzhely, ami persze Budapesten készült a Fegyver és Gáz-

készülék Gyárban, ámulatba ejtett bennünket szabadon égő kékes, narancs-

sárgás lángjával. Azon nyomban kipróbáltuk, mennyi idő alatt forralja fel a 

vizet, az ételt. Anyám hol elégedett volt vele, hol nem, „nem szépen süt” - 

mondogatta s bizonyos ételek kedvéért inkább begyújtott a régi, a hagyomá-

nyos tűzhelybe. 

A konyha „forradalma” nem ért véget a gáztűzhellyel. Egyre több család 

engedhette meg magának, hogy hűtőszekrényt vásároljon. Dünnyögtek a 

Saratovok, a Lehelek a háztartásokban. Ehhez már nem kellett az IKKA, hoz-

zá lehetett jutni, csak pénz kérdése volt. No, meg lábat kellett faragtatni hoz-

zá. A kisebb méretű hűtőket ugyanis nem lehetett csak úgy a konyhakőre 

állítani. A mi hatvan, vagy nyolcvan literes kis hűtőnk, amelyet édesanyám 

haláláig őrzött, úgy gangoskodott hosszú fa lábain a konyhában, mint egy 

gólya. A mélyhűtője volt vagy kétliteres, szinte csak jégkockát lehetett benne 

„gyártani”. Ha vettünk egy görögdinnyét, szinte minden mást ki kellett pakol-

ni a picinyke hűtőtérből. De semmi sem igen zavarta meg a komfortzónánkat, 

fejlődünk, gyarapodunk, a legvidámabb barakkban tovább loholtunk az állan-

dóan ócsárolt nyugat után. Már mi is mosógéppel mostunk, centrifugával 

csavartuk a ruhát, porszívóval takarítottunk. Az orosz Rakéta porszívó, nevé-

hez híven, olyan lármát csapott, úgy tűnt, rögtön égbe emelkedik, akárcsak a 

névadója. Vagy egy űrhajó. De egyre inkább elérhetővé vált a családok szá-

mára a televízió is. A szobánkba jött a nagyvilág, igaz csak fekete-fehérben s 

csak a hét pár napján, pár órára. Mégis fokozatosan kiszorította a társasjáté-

kokat, a diavetítőt, a filmekkel együtt. A fehér falra vetített Tamás bátya 

kunyhóját, a Csipkerózsikát, a Hüvelyk Matyit nyugdíjba küldte a tévé. 

Drukkoltunk a Ki mit tud? vetélkedő versenyzőinek, a táncdalfesztiválok, a 

Röpülj páva énekeseinek. Lassanként elmaradoztunk a moziból, ami addig 

kedvenc szórakozásunk volt, még lerobbant állapotában, nyikorgó székeivel 

is. Le nem maradtunk volna egy-egy kosztümös olasz, francia, vagy amerikai 

filmről. Csodáltuk a szépséges Claudia Cardinalét, Sophia Lorent, Gina 

Lollobrigidát, Brigitte Bardot, álmaink hercegévé vált Jean Marais, Alain 

Delon, Belmondo, Gregory Peck. Megnéztünk néhány magyar filmet is. 

Amikor A kőszívű ember fiait vetítették, kivonult az egész iskola. Utána he-

tekig azon vitatkoztunk, melyik Baradlay-fiú - Mécs Károly, Tordy Géza, 

Bitskey Tibor - a legjobb képű. 

Aztán a Favorit televíziónk homályos, kékes képernyőjén ámultunk a  

történelmi pillanaton 1969. július 20-án, amikor a „Sas leszállt” a hold  
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Nyugalom tengerének nevezett „földjére”. „Kis lépés az embernek, de hatal-

mas ugrás az emberiségnek” - fordította a kommentátor a holdon félénken 

ácsorgó Neil Armstrong űrhajós szavait. Az űrkorszak az ’50-es évek végén 

kezdődött. Versenyben állt a két nagyhatalom, az USA és a Szovjetunió. El-

sőként az oroszok Lajka kutyát repítették az űrbe. A Moszkva utcáin kóborgó 

keverék kutyát begyűjtötték egy sintértelepre, onnan választották ki a halál 

torkából a kísérlethez, az ugyancsak biztos halálba. Szegény jószág nem él-

hette túl az űrkirándulást, nem volt megoldva a visszatérése, egyébként is pár 

órával a fellövés után magányosan elpusztult. Nem kaphatott Lenin-díjat. 

Viszont halhatatlanná vált, tudományos küldetést teljesített, bizonyította, az 

élő szervezet képes alkalmazkodni a nem mindennapi, addig ismeretlen kö-

rülményekhez. Aztán elkezdődhettek az emberkísérletek is, egyes feltételezé-

sek szerint ugyan már Lajka előtt is folytak ilyen kutatások. Mindenesetre 

1961. április 12-én Jurij Gagarin, a Vosztok fedélzetén 108 perc alatt kerülte 

meg a földet az űrben. Egy évvel később az amerikai John Glenn űrhajózott 

föld körüli pályán, majd 1963-ban egy orosz nő, Valentyina Tyereskova ta-

pasztalhatta meg a súlytalanság állapotát a Vosztok 6 fedélzetén. A keleti 

világ hősként ünnepelte az orosz űrhajósokat, mindketten ellátogattak ha-

zánkba is, Tyereskova még a Balatonnál is megfordult földi diadalútján. Ezek 

után nem tétlenkedett a NASA sem, egyenesen a holdat célozta meg, s Neil 

Armstrong harmadmagával (Edwin „Buzz” Aldrinnel és Michael Collinsszel) 

leszállt űrhajójával glóbuszunk hű kísérőjének lávasíkságán. Mindenki láthat-

ta a tv-ben, de mégis volt, aki nem hitte, amit lát. „Készülhettek a képek egy 

kopár hegytetőn is egy permetezőgéppel a hátán” - vélekedett Armstongról 

egy ismerősünk. Anyám is elbizonytalanodott. Vallásos világképe omlott 

össze, amely szerint ott ahol az űrhajósok röpködnek, az már az isten országa, 

a mennyország, ahova csak az igaz lelkek juthatnak holtuk után. El is határoz-

ta, hogy a végére jár, vallatóra fogja apám teológia professzor unokatestvérét, 

ha legközelebb hazalátogat Amerikából. Apám családfájában mindig voltak 

és vannak is katolikus papok. Nem kellett sokáig várni, még ugyanabban az 

évben megérkezett Tapolcára, ezüstmiséjére. Anyám mégsem tehette fel neki 

a nagy kérdést, mert az ünnepi mise után, másnap megjelent nála két rendőr, 

kiutasították az országból. Nem tudtuk elképzelni sem, mi okozhatta ezt a 

drasztikus lépést, hiszen nem találkozott idegenekkel, nem szidta a kommu-

nistákat sem a misén, sem az azt követő családi ebéden, amelyen rokonain 

kívül csak a város köztiszteletben álló plébánosa vett részt. Álmunkban sem 

gondoltuk volna, ami a rendszerváltás után nyilvánvalóvá vált: beépített ügy-

nök volt az úr e jámbor szolgája. 

De anyám nemcsak azt nem tudta megkérdezni, hogy akkor hol is lakik 

hát a jóisten, hanem azt sem, hogy milyen ország az, ahol csak úgy lepuffant-
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ják az elnököt (John Kennedyt 1963. november 22-én, elnökjelölt öccsét, 

Robertet 1968. június 5-én gyilkolták meg), vagy a néger baptista tiszteletest, 

Martin Luther Kinget, akinek az volt a híres álma, hogy négy kicsi gyermeke 

egy olyan nemzet tagja lesz, ahol nem a bőrszín, hanem a jellemük alapján 

ítélik meg őket. Jól működött a figyelem-elterelés. Amerikáról szinte minden 

rosszat tudtunk, verik a négereket, Coca-Colától bódultan fetrengenek a fiata-

lok a fesztiválokon. De a hazai problémákról változatlanul csak a Szabad 

Európa Rádióból értesülhettünk. Azt hallgatta szinte mindenki. A fiatalok a 

Teenager partyban a Beatlesért, a Bee Geesért, a Rolling Stonesért, a Led 

Zeppelinért rajongtak. Mondhatnám Bambitól, vagy később Traubisodától 

kábultan, mert abban is annyi volt az alkohol, mint a Coca-Colában. Semeny-

nyi. És közben majdnem egy évtizedig dúlt az amerikai-vietnámi háború, 

hiába tiltakozott ellene szinte az egész világ. A Kossuth rádió minden hírmű-

sorában arról hallhattunk, éppen hány halottja van az összecsapásoknak. 

Ilyenkor anyám mindig megjegyezte, csoda hogy még van a délkelet-ázsiai 

országban hírmondó. 

Tüntettünk mi is. A Veszprém megyei Napló 1966. február 24-i számában, 

az első oldalon így számolt be róla. „Zuhogó esőben indult meg tegnap délu-

tán két órakor a Tapolcai Batsányi János Gimnázium elől az ezernyi fiatalból 

álló tömeg, hogy együttérzéséről és támogatásáról biztosítsa a harcoló viet-

námi népet, s hogy kifejezze gyűlöletét az agresszor amerikai imperializmus 

iránt. A fiatalok zászlókat és táblákat vive, forradalmi dalokat énekelve vo-

nultak végig a főutcán a Batsányi János Művelődési Otthonba, ahol tiltakozó 

nagygyűlést tartottak.” Lucskosan, vizesen szárítkoztunk, miközben az orszá-

gos, megyei, járási KISZ-vezérek átszellemülten szónokoltak. Már előre elké-

szült annak a táviratnak a szövege, amelyet a nagygyűlés nevében küldtek el 

az indonéz nagykövetségre, amelyben tiltakozunk Njonónak, az Indonéz 

Kommunista Párt központi bizottsága tagjának halálos ítélete ellen, és köve-

teljük szabadon bocsátását. 

Hiába volt persze a követelésünk, ha egyáltalán eljutott a távoli Dzsakar-

tába, nem tudtunk érdemben beleszólni Tapolcáról a világfolyamatokba, 

Njonóval együtt vagy félmillió kommunistát végeztek ki a hatalmas, több 

mint tízezer szigetből álló Indonéziában. A szocialista országokkal kacérkodó 

Sukarnót felváltó, a másik „az imperialista táborral” kokettáló Suhartó indo-

néz elnök gyakorlatilag felszámolta a kommunista pártot. 

Volt egy „meglepetés vendége” is a nagygyűlésnek, egy vietnámi fiú, Lé 

Minh Liu. Ő a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatójaként próbálta túlélni a 

hazájában dúló háborút. A „hős vietnámi népnek” egyébként még anyagi 

támogatást is nyújtott a népes nagygyűlés. „Az Uzsai Kőbánya Vállalat kül-

döttei bejelentették, hogy vasárnap Uzsán és Zalahalápon vietnami műszakot 
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tartanak. A Batsányi János Gimnázium hatszáz diákja egynapi társadalmi 

munkájának értékét ajánlotta fel, a Tapolcai Fűtőház dolgozói pedig öt vagon 

szén kirakását vállalták” - olvasom a Napló tudósításában. Azt nem tudom, 

miféle társadalmi munkával teljesítettük a felajánlásunkat, mert voltam ugyan 

egyszer építőtáborban, meg minden ősszel kukoricát törtünk a termelőszövet-

kezeti földeken, ezekért tudomásom szerint nemigen járt ellenszolgáltatás. De 

lehet, hogy tévedek? Az az igazság, hogy a KISZ-ben is csak amolyan gyalog 

voltam, nem láttam bele, nem is érdekelt, hogy mi történik a kulisszák mö-

gött. Később, amikor már dolgoztam, elérkezett a megváltás pillanata, kizár-

tak a KISZ-ből. 

Lé Minh Liu mindenesetre megköszönte országa nevében a támogatást, én 

meg otthon megnyugtathattam édesanyámat, van még hírmondó a vietnami 

népből, a saját szemeimmel láthattam egyet. 

1968-ban diáklázadások söpörtek végig Amerikán, Európán. A fiataloknak 

semmi nem volt jó, úgy ahogy volt. Szabadabb, tisztább világot, igazságos, 

átlátható társadalmi viszonyokat követeltek. Nőtt az elégedetlenség a szocia-

lista táborban is. Magyarországon 1968. január 1-jén bevezették az új gazda-

sági mechanizmust, amely megpróbált lazítani a szigorú központi szabályozá-

son. A Nyers Rezső nevével fémjelzett reform megnövelte a vállalatok önál-

lóságát, módosította a bér- és jövedelemszabályozást, új árrendszert vezettek 

be, megjelentek a piaci kereslet alapján a szabad árak. Prága még tovább 

ment, az új pártfőtitkár, Alexander Dubcek egy emberarcú szocializmust raj-

zolt meg „prágai tavasz”-ként elhíresült programjában. Moszkva attól tartva, 

hogy odáig mennek a demokratizálási folyamatokban, hogy Csehszlovákia 

kilép a „szojúzból”, szövetségeseivel megszállta az országot. Augusztus 20-

án éjjel 200 000 katona rohanta le a „rebellis” államot, majd további 300 000-

rel bővült a kontingens a Szovjetunióból, Bulgáriából, Lengyelországból, az 

NDK-ból és Magyarországról. A félmillió katona egyike a szomszédunkban 

lakott. Már túl volt a sorkatonaságon, mégis behívták a dicstelen intervenció-

ra. Az egy hónapig tartó megszállás után megszégyenülve tért haza. „Szlová-

kok, csehek, magyarok, mind leköpdöstek bennünket” - mondta megtörten. A 

dicstelen beavatkozás száz polgári halottat követelt Csehszlovákiában, de a 

lelkekben ennél sokkal nagyobb és mélyebb sebeket hagyott a szocialista 

tábor akciója. 

Egy csapásra eltűntek a barlang utcájából a Skodák, nem jöttek Magyaror-

szágra, a Balatonra sem a csehek, sem a szlovákok. Addig szinte lépni sem 

lehetett az úttest mindkét oldalán parkoló autóiktól.  A kelet-németek vették 

át a helyüket, az NDK-sok, de nagy ritkán francia, belga, jobb kormányos 

angol kocsikat is megcsodálhattunk. 
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Csak, amikor délután bezárt a barlang, akkor lett vége az autók brummo-

gásának, tülkölésének. Ilyenkor aztán késő estig mi, az ecetes udvar gyerekei 

vettük birtokba a barlang előtti teret. Labdáztunk, olimpiát rendeztünk. A 

hosszú kőpad volt a startvonal. Onnan leugorva indultak az úszószámok, kar-

jainkkal a levegőben hadonászva szaladtunk a célba, a szemközti falig. Ugya-

nígy zajlottak a futószámok is, majd kézilabdáztunk, fociztunk. A bátyám 

időnként játszott is, de rendszerint ő volt a bíró és a szpíker is. Óriási bíztatás-

sal kommentálta a versenyt, miközben hol a találó, ötletes megjegyzésein, hol 

meg magunkat elképzelve, ahogy úszunk a kőplatz felett a levegőben, majd 

megfulladtunk a nevetéstől. Egész életében sportriporter szeretett volna lenni. 

Határidőket szabott magának, kalkulálgatta, hogy majd melyik olimpiáról 

közvetít. Így aztán a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy amikor 1967 

tavaszán ismét meghirdette a Riporter kerestetik televíziós vetélkedőt a KISZ 

központi bizottsága és a Magyar Televízió, ő is jelentkezett. 

A megyei verseny után Székesfehérváron tartották a területi döntőt április 

21-én Komárom, Fejér és Veszprém megyei győztesek részvételével. A 

Veszprém megyei Napló A tapolcai Tál Attila első lett a területi válogatón 

címmel számolt be a versenyről 1967. április 23-i számában. „A területi ve-

télkedőn húszan mérték össze tudásukat, rátermettségüket. Az egész napon át 

tartó verseny során a riporter-jelölteknek először saját írásukat kellett felol-

vasni, televíziószerűen előadni. A következő feladat egy hír rögtönzött kom-

mentálása volt, majd egymással riportot készítettek a versenyzők. Talán a 

legfiatalabb volt közöttük a tapolcai Tál Attila, a Batsányi Gimnázium érett-

ségi előtt álló diákja. Őt már a Veszprém megyei zsűri is csak a szabályok 

„megsértésével” engedte tovább, hiszen a kiírás szerint a jelentkezés egyik 

feltétele volt a középiskolai érettségi. De Tál Attilát érdemes volt továbbkül-

deni, a területi válogatón méltóképpen képviselte megyénket. Szabatos beszé-

dével, kulturált hangtechnikájával és ötletes riportjával elnyerte a bíráló bi-

zottság egyöntetű tetszését, és magasan a legtöbb pontszámmal megelőzte 

valamennyi vetélytársát” - számolt be a vetélkedőről lelkesedve Balogh 

Elemér. 

Úsztunk a boldogságban, bár nem ez volt az első sikere, rendszeresen sza-

valóversenyeket nyert, egyszer még kisdiákként egy, a rádió által is közvetí-

tett honismereti vetélkedőn pedig a fődíjat, egy bőr focilabdát. Nem sokáig 

tartott azonban az öröm. A Magyar Televízió akkori főrendezője, később 

művészeti igazgatója a versenykiírásra hivatkozva nem engedte tovább verse-

nyezni. „Az érettségi most a legfontosabb az életében” - írta, az, akinek 

mindmáig nincs meg az érettségi vizsgája. Bebizonyosodott a quod licet Jovi, 

non licet bovi igazsága… 
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Később egyetemistaként tett még egy kísérletet. Vett egy félasztalnyi né-

met Grundig orsós magnót - az volt akkoriban a sláger -, arra közvetített egy 

televízióban nézett meccset, és a szalagot egy bemutatkozó levéllel elküldte a 

rádió ismert sportriporterének. Nála sem volt szerencséje, ő azt válaszolta, 

sajnos a rádióban nem tudja meghallgatni a szalagot… Soha nem heverte ki a 

finomkodva megfogalmazott durvaságokat. Szertefoszlott egy kamasz álma. 

Nem akadt egy kései Radocsay László, vagy Ferenczy Béni. Bizonyos szak-

mákat egyes kasztok féltve uraltak, és nagyon megnézték, kiket engednek 

maguk közé. Később aztán jogászként úgy vett elégtételt az őt ért sérelme-

kért, hogy mindig a kisember pártján állt. 

 

Így teltek a napok, hetek, hónapok s egyszer csak mi lettünk a gimnáziumban 

a végzősök. Fekete, szűrposztó mellényünkben, amelyeket inkább az édes-

anyák hímeztek ki, mint mi, feltupírozott, ondolált hajjal fényképezkedtünk 

Domaniczky Frigyes műtermében. A tablón, a fő utcai ajándékbolt kirakatá-

ból mosolyogtunk a járókelőkre, mígnem elérkezett a vízválasztó, a nagy nap, 

az érettségi. A szóbeli reggelén felhajtottam életem első feketekávéját, ettől 

kellőképpen feldobva simán vettem az akadályokat, még matematikából is. 

Egy tized eltéréssel oldottam meg a szöveges feladatot, s ezen nálamnál job-

ban csak a matektanár, egyben osztályfőnökünk lepődött meg. Ilyesmi ugya-

nis nem túl gyakran fordult elő velem a négy év alatt. Kihívott a táblához, 

hogy vezessem le ott is a feladatot. Akkor derült ki, hogy egészen sajátságos 

módon játszom a számokkal, osztok, szorzok, összeadok, kivonok, gyököt 

vonok, négyzetre emelek s csak a puszta véletlen műve, hogy 0,1 tizedes elté-

réssel jött ki a jó eredmény. Tanárunk kihasználva, hogy a humán szakos 

érettségi elnök sem igen tud többet matematikából, mint én, menetközben 

megszakította a mutatványomat, amikor látta, hogy rossz nyomon járok, 

mondván az a 0,1-es eltérés igazán nem számít, nem szignifikáns. 

Fellélegezve várhattam az eredményhirdetésre. Kezemben az érettségivel 

úgy éreztem, felnőttem. Pedig dehogyis. Tudtam ugyan egy s mást az életről, 

de igen eklektikus világnézettel léptem ki a gimnázium kapuján. S aztán a 

Kisfaludy utca állandóan süvítő, kavargó szele felkapott és messzire repített a 

barlangtól, az ecetes udvartól az élet iskolájába, ahol kénytelen voltam meg-

tanulni, hogy olykor akár egy tizedes eltérés sem feltétlenül bagatell. Annak 

is lehetnek fatális következményei… 

Tál Gizella 
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Juli ángyi történetei 

 

Családunkban Tamás Árpád nagybátyám feleségét, Tamás Juliannát min-

dannyian csupán csak Juli ángyinak nevezzük. Ő az a kedves családtag, aki-

ben a falusi hagyományok miatt: „egy leány legyen jó háziasszony, feleség és 

anya”, egy kiváló színész, előadó és humorista veszett el, tehetségét azonban 

minden egyes családi összejövetelen előszeretettel villantja fel a tisztes hall-

gatóság előtt. Mindig szívesen hallgatom őt, és csak bámulom, hogy ez az 

egyszerű falusi asszony milyen nagy tehetséggel bír. 

Anyám
4
, - meséli Juli ángyi - Laji Andrásné, ritka ügyes asszony volt. Ő 

magyarázta, hogy amikor a férfiak az Aszalás elnevezésű kaszálón dolgoztak, 

és persze a kor szokásaihoz illően, ott is aludtak, ő nagyon korán kelt, sütött, 

és vitte a férfiaknak a reggelit. Akkor még nagyon kevés kocsi (értsd: szekér) 

járt. Amikor az asszony a főúthoz ért, egy cigány(rupi)- szekeret látott vesz-

tegelni ott. Az egyik cigány, látva, hogy az asszony az erdőre indul, megszólí-

totta őt: 

- Néni, felül-e? 

A válasz így hangzott: 

- Fel én, szívesen. – Hát, miért is ne, inkább cigány szekéren utazom, mint 

gyalog – gondolta az asszony. Aztán, okos asszony lévén, elkezdte dicsér-

ni a cigányt és a lovát:  

- Én mindig tudtam, hogy te ügyes ember vagy. Milyen szép lovad van! 

Hát persze, te sosem tartottál rossz lovat. 

Ez a hízelgő kijelentés annyira megtetszett a cigánynak, hogy gyorsabbra fogta 

a lovait, és a szokásoshoz viszonyítva fele idő alatt vitte el Erzsi asszonyt az 

urához. Így a férfiak: a férj, az após és a többi férfiember a családból, melegen 

fogyaszthatták el a reggelit. Dicsérték az asszonyt, hogy melegen hozta el az 

ételt, leginkább az após a menyét, hogy segített neki. Hát még, amikor a tarisz-

nyából előkerült a friss lepény! 

- Jaj, te Erzsi, milyen varasbéka vagy! – mondták az asszonynak. És örül-

tek, hogy ilyen ügyes asszonnyal áldotta meg az Úr őket. 

 

Történt egyszer, hogy Juli ángyi és családja pityókaültetésre indult. Juli ángyi 

apósa beteg volt és odahaza maradt, pedig, hát a férfi sosem maradhatott ott-

hon, mert úgy-e „a férfi nélkül nem megy a munka”. Úgy dél felé Juli ángyi 

anyósa meglátta, hogy érkezik a férje, és szólt a menyének:  

                                                      
4
 értsd: anyósom, mert azokban az időkben az anyóst anyának, az apóst pedig apának 

nevezték 
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- Né, apád
5
 jő. Hát ő most mé` jött el?  

Ahogy pedig a férje megérkezett, hozzá fordult:  

- András, jobban vagy-e? Mért fárasztod magad? 

- Azért jöttem, te Erzsi – válaszolt a férj -, hogy megmondjam, hol van a 

koporsónak való deszka a híban (értsd: a padláson). 

- Jól van, – válaszolta a feleség - menj csak haza, és mihelyt mi is haza-

megyünk, délután legelőbb megmérjük, hogy elég hosszú-e, nehogy aztán 

rövid legyen. 

Juli ángyi szerint mindig így viccelődtek az anyósáék egymással, még beteg-

ségük idején is. 

Egyszer Juli ángyi apósa mondja a feleségének: 

- Úgy lehet, te Erzsi, hogy én meghalok. 

Felesége így válaszolt: 

- Jól van, András, mikor látom, hogy a verandaajtón jön bé a Halál, akkor 

én intem, hogy ott, a túlsó ágyban, ott, még vannak. 

Egy másik alkalommal pedig András így szólt Erzsihez: 

- Erzsi, engem a tavasz elviszön. 

Erzsi pedig ezt válaszolta: 

- Tán csak nem akarod megérni a tavaszt? 

Az ilyen és hasonló beszélgetések gyakoriak voltak a két szülő között, de 

sosem sértődtek meg egymásra. Mindig békében és egyetértésben éltek. 

Tamás Réka-Mária 

 

 

 

Lajos, a molnárinas 

 

Lázár Lajos nagybátyám, Lajos bácsi szintén nagy szeretettel mesél gyermek- 

és ifjúkoráról. 

Amikor hatodik osztályos volt, nem sikerült a román vizsgája, így megbukott. 

Abban a korban ez nem volt olyan nagy szégyen, mert sokan jártak még így. 

Nyáron iskolába kellett mennie, felkészülni a pótvizsgára, amikor azonban a 

pótvizsgát tartották, munkás gyermek lévén, inkább az erdőre ment a családdal 

kaszálni, nem ment el pótvizsgázni. Csakhogy az igazgató egyáltalán nem volt 

„megértő”, és ősszel Lajost visszaküldte a hatodik osztályba, hogy járja újra azt. 

Ez nem tetszett Lajosnak, iskola helyett inkább Csíkmadarasra ment molnárinas-

nak (és csak utólag, nagyobb korában végezte el az iskolát, az akkori nyolc osz-

tályt). Nagyon szerette a molnárinas - életet. „Jó élete volt”. A molnár családjá-

                                                      
5
 értsd: apósod 
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ban volt két kislány, sokat játszott velük. Annyira összeszokott a lányokkal, 

mintha testvérei lettek volna. Nem inasként, inkább családtagként kezelték ott őt, 

pedig akkoriban az inasra majdnem mindenhol szolgaként tekintettek. Lajos nem 

is akart onnan hazamenni. Otthon nagy szegénység volt. A család árpapuliszkán 

élt. Ez egy nagyon szúrós eledel, ami nem ízlett Lajosnak, pedig a testvérei olyan 

jóízűen ették. Megpróbált ő is a lábasnak abból a részéből enni, ahonnan a testvé-

rei a „finom” puliszkát ették, de csalódnia kellett: ott is rossz ízű volt a puliszka. 

Szalámit ritkán látott a családja, de a malomban szalámi is volt.  

Majdnem három évet töltött Lajos a csíkmadarasi malomban. Egyszer egy asz-

szony visszavitte a lisztet a malomba. Azt kérte Lajostól, hogy cserélje ki a lisztet, 

mert sütéskor nem lett jó kenyér belőle. Lajos elmondta, hogy a gazdája nélkül nem 

csinálhat ilyent, de az asszony erőszakoskodott, és otthagyta a lisztet. Amikor a 

gazda hazatért, Lajos elmesélte, mi történt. A molnár megkérdezte Lajostól: 

- Megmérted-e a lisztet?  

- Meg én – mondta Lajos. 

- Na, akkor rakd fel a polcra, amikor pedig jön az asszony vissza, mond-

jad, hogy most már elviheti. 

Másnap meg is jött az asszony, és elvitte a lisztet. Pár nap múlva Lajos vélet-

lenül összetalálkozott az asszonnyal, és megkérdezte: 

- Lett-e jó kenyér a lisztből, néni? 

Az asszony így válaszolt: 

- Lett fiam, nagyon jó kenyér lett belőle!  

Lajos nem állhatta meg, hogy ne válaszoljon vissza: 

- Nahát, elsőbben is így kellett volna, hogy süssön. Nem a liszttel volt a 

baj, néni, mert a lisztet úgy vitte el, ahogy visszahozta. 

Az asszony azonban nem akarta elhinni. Később viszont kiderült, hogy az 

asszony az első sütéskor behevített a kemencébe, aztán elment a szomszédba, 

és „ott felejtette magát”. A tűz közben leégett, így nem is lehetett jó a kenyér. 

Persze, bűnbakot kellett keresni, így Lajosékat hibáztatta. 

Sajnos, a jó sosem tart örökké. Jött a kollektivizálás, amikor a malmot le-

állították, és elvették a gazdától. Így Lajosnak is el kellett mennie a malom-

ból. Hazament, és elkezdett dolgozni a bányavállalatnál. Tizennyolc éves 

korában már bent dolgozott a bányában, ahol lovakkal végezték el a nehezebb 

munkákat. Persze, így is maradt elég nehéz munka a munkásokra. Később 

öntőmester, majd sofőr lett belőle.  

Lajos bácsi napjainkban jó kedélyű öregemberként éli életét, télen  

tömbházban, máskor meg egy kis tanyán, amelyet azért alakított ki, hogy a 

gyermekkorában megszokott életmódhoz hűen, a természetben, a friss leve-

gőn, földműveléssel tengesse életét. 

Tamás Réka-Mária 
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A drótszamár 

 

Nagyapámra, lehet, azt mondtad volna: mértéktartó. Neadjisten: puritán. Ille-

tőleg: szerény. 

Kerülte a cicomát, a sallangot, a flancot mindenben, annyi bizonyos. Egy 

özönvíz előtti Csepel Csoda kerékpárral közlekedett élete végéig; a járgány 

úgy csörömpölt, nyikorgott, kerregett, hogy ha nagyapám egy utcányira járt, 

már akkor lehetett hallani, hogy közeledik. Időről-időre eszébe ötlött, hogy 

karbantartsa a drótszamarat: ilyenkor beállította az eresz alá, kipakolta a szer-

számos ládából a szerszámokat, és napokig elmélyülten szöszmötölt. 

A vén csotrogány ezután ugyanúgy nyekergett, kerepelt és zörömbölt to-

vább, mint annakelőtte, de mi legalább továbbra is tudtuk, hogy hol jár vele 

az öreg épp. Tudta az egész környék, az ócska kétkerekű mögött egy rezes-

banda is elbújhatott volna. 

Étrendjére nézvést sem lehetett a nagyapámat különösképp finnyásnak, 

vagy éppenséggel válogatósnak nevezni. Zokszó nélkül megette, ami épp 

akadt: megtanulta rég, hogy nem illő prézsmitálni, örülni kell, hogy van 

egyáltalán, amit az asztalra tehet. 

Merthogy nem mindig volt. Asztal sem, amire rátehetett volna valamit. 

Alighanem a háború ébresztette rá nagyapámat arra, hogy nem lehet nagy-

igényű az ember. Ahogy a mondás tartja: ki a kicsit nem becsüli… 

Disznósajt, az volt a kedvence, abból falatozott mindég. Ünnepnapokon: 

kenyérrel. 

Aztán egy nap megörököltem a biciklijét. Közlekedtem is vele egy dara-

big, de így, hogy immár én ültem a nyergében, valahogy képtelen voltam 

megszokni a csettegését, a klampácsolását; az éktelen lárma egyszeriben za-

varni kezdett. Mit zavart? Bőszített, zsenírozott! 

Ideig-óráig küszködtem, hasztalan próbálván kizárni elmémből az őrjítő 

nyikorgást, zakatolást, erőfeszítéseim azonban csúfos kudarcba fulladtak. 

Nem is használtam már másra az élemedett korú bringát, csak rövid utakra, ha 

épp itt a közelben támadt valami dolgom: ha el kellett kerekezni, teszem azt, 

kenyérért a közértbe. 

Jómagam nem tekintettem ünnepi élelemnek a kenyeret. Minthogy a disz-

nósajtnak nem állhatom már a szagát sem, naponta éltem helyette jóféle, friss, 

ropogós héjú fehér kenyérrel. Még hogy disznósajt! Nincs már háború meg 

éhínség, hogy ily fertelemre fanyalodjak! 

Kenyérért voltam épp akkor is, amikor a kerékpárnak, mialatt én odabent 

tartózkodtam az ábécében, lába kelt. Hűlt helye maradt csak, mire étkemmel a 

hónom alatt visszatértem, hogy hazatekerjek. 
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Döbbenten álltam talán egy percig is, képtelen lévén felfogni vesztesége-

met… no nem mintha azért a rakás ócskavasért sajgott volna a szívem. Ha-

nem a nagyapámért, akinek ez a rakás ócskavas mintha csak a része lett volna! 

Mozdulni is képtelen voltam, a lábam a földbe gyökeredzett. Fel nem fog-

hattam, mivel szolgáltam rá erre a pótolhatatlan veszteségre, mit követtem el 

vajon, amivel ezt a rettentő csapást kiérdemeltem. 

A kenyér, a meleg, friss kenyér a karomban, az vezetett nyomra végül… 

Ó, én, a kényes! A mohó! A telhetetlen! 

Hát ez kellett, ezt a kárt kellett megéljem, hogy finnyás, elkényeztetett vol-

tomra ráeszméljek? 

Megérdemeltem! 

Mi az, hogy valaki nem állhatja a disznósajtot?! 

Tarja Kauppinen 

 

 

 

Aki felneveli a kisbabát 

 

Édesanyám ötvenhatban született. 

A fővárosban laktunk, a Vörös Hadsereg útjáról nyíló egyik mellékutcá-

ban. Jöttek a harckocsik nagy robajjal, csak úgy rengett tőlük a ház, ahogy 

irdatlan hernyótalpaikon nehézkesen tovagördültek. 

A Mamuska – anyai dédnagymamám – erre leküldött mindenkit az alag-

sorba, csak a kisbabát, édesanyámat tartotta magánál. Amíg a család többi 

tagja odalent tengődött nyers burgonyán, riadtan rezzenve össze minden 

egyes lövés zajára, addig ő kiállt a csecsemővel az ablakba, hadd lássák a 

beste ruszkik, hogy itt gyerek van, ide ne lőjenek. 

Nem is lőttek. Sorra dőltek romba az épületek, amelyik megúszta, annak a 

homlokzatán meg a mai napig is látszanak még a golyónyomok. 

A mi otthonunk azonban megmaradt. Megmaradt, hogy legyen, aki levisz 

a pincébe a családnak burgonyát, ivóvizet. 

Hogy legyen, aki továbbadja ezt a történetet. 

Hogy legyen, aki felneveli a kisbabát. 

Tarja Kauppinen 
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Az én Télapóm 

 

Sokáig nagyszüleimnél nevelkedtem. Mindig szívesen gondolok vissza nagy-

apámra. Sok mindenre megtanított. Nemcsak gondolataimban él. Amikor 

pakolgatom a kucsmáját, bundás kabátját, nagy csizmáját még el is érzéke-

nyülök. A gázszereléshez akkoriban használt kóc is ott van közötte. Mi jut 

eszembe ezek láttán? A decemberek és a télapózás. Sokáig ő volt a Télapó. 

Kicsiként nagy izgalommal ugyanakkor félve vártam a Mikulást. Estefelé 

meg is érkezett mindig Miklós napján. A kis csizmám mindig kipucoltam, 

Amikor bejött az ajtón el is pityeredtem. 

- Csókolom. - mondtam halkan a sírással küszködve. 

- Nem hallom kislány. - mondta mindig a Télapó. 

- Csókolom. - ismételtem mindig ugyanolyan halkan. 

- Köszönni hangosabban kell. De tudsz-e verset vagy mesét – folytatta. 

Anyukám és nagymamám minden évben tanított verset, éneket. Ezt mindig 

nagyon félve elő is adtam. Ezért megkaptam az ajándékokat, a csomagokat. 

Nagyon örültem, mikor már köszönni kellett. Amikor már menni készült az 

öreg Télapó. 

Sok-sok éven át így ment a télapózás. Egyszer azonban történt valami. 

Bekopogott a Mikulás. Már pityeredtem is el, mikor észrevettem, hogy a Tél-

apó nadrágja olyan volt, mint nagyapámé. Köszönés helyett mindjárt mond-

tam is: 

- Szia, nagyapa. 

- Nagyapa? A Télapó vagyok. - mondta nagyon hangosan. 

- A nadrágod olyan, mint nagyapámé. A nagyapám vagy. -. Ismételtem 

bátran. 

No de ekkor valaki megzörgette az ablakot. Nem vettem észre, hogy közben a 

mamám kiment. 

Zörgetett az ablakon, hogy mégis az igazi Télapó van nálam. A krampusza 

kint zörget. 

A Télapó mondta is: 

- A nagyapád? Mindjárt behívom a krampuszt. 

Akkor már elhittem, a Télapó nem a nagyapám. Így mondtam verset, énekel-

tem is. Mikor kifelé ment mégis csak gondolkoztam, a nadrágon. 

Az ajándék bontogatásánál nem is jutott eszembe hol is a nagyapám. Sőt 

mikor már bejött a szobámba így újságoltam: 

- Képzeld nagyapa. Itt járt a Télapó. A Te nadrágod is Télapó országában 

vetted? 
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Akkor még elhittem, hogy Télapó járt nálam. Azt akarta, hogy bátrabb le-

gyek. Azért is szólt mindig rám a köszönésnél. 

A következő évben azonban már nem jött hozzám. Azt mondták már nagy 

vagyok. Azt szerették volna, ha sokáig hiszek a Télapó létezésében. Azt akar-

ták, hogy ezzel az eseménnyel is szép gyerekkorom legyen és sok emlékem. 

Sok hasonló kedves emlékem van, de a tárgyi emlékek mindig előhozzák 

nagyapám alakját, és hogy mennyire jól eljátszotta a Télapó szerepét. 

Taschner Katalin 

 

 

 

Kitelepítés és talpraállás 

 

Apukám, aki történelemtanár, sokat mesél nekem arról, hogy milyen volt, 

amikor Magyarországon még nem volt demokrácia. A világháború alatt és a 

kommunista rendszerben sok embernek, sok családnak ment tönkre az élete, 

sokan haltak meg a származásuk miatt. Apukám családja német származása 

miatt szenvedett, de olyan emberek voltak, akiket nem tudtak megtörni. 

Ez a történet a 40-es-50-es években játszódik. A dédipapám a 2. világhá-

borúban katonaként harcolt a hazánkért. A háború végén, ’45-ben hazatért 

feleségéhez és két gyermekéhez. A vasútnál kapott állást, de emellett folytatta 

a munkát otthon: eredi szakmájában, hentesként dolgozott, saját hentesboltjá-

ban. Apósa kocsmáros volt a faluban.  

Így éldegélt a család, amíg dédapámnak a községben köztiszteletnek ör-

vendő apósa meg nem halt. A család német származású volt, ezért már más-

nap megkapták a kitelepítési végzést. El kellett hagyniuk otthonukat, csak 

minimális mennyiségű holmit vihettek magukkal. Nyolc szobás házukba, amit 

szorgalmas munkával építettek fel, három, az Alföldről idetelepített család 

költözött be. A falut nem kellett elhagyniuk, az egyik vasúti őrházban húzhatták 

meg magukat. Az állam a hentesboltra és a kocsmára is rátette a kezét, így a 

fő megélhetési forrásukat is elvesztették. 

A hat tagú (dédipapám anyósa és feleségének a testvére is velük élt) csa-

ládból egyedül a dédipapám keresett pénzt a vasúton, felesége a megmaradt 

földeken művelte a szőlőt. Nagy szegénységben éltek, keményen dolgoztak és 

állandóan spórolniuk kellett. Nagy tervük volt, hogy ha elég pénzt gyűjtenek 

össze, visszavásárolják a házat.  

Két fiuknak az iskola elvégzése után szakmát kellett tanulnia. Származá-

suk miatt esélyük sem volt továbbtanulni, de az is közrejátszott, hogy minél 

előbb pénzt kellett keresniük. Miután összespórolták a pénzt, az 50-es évek 
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végén visszavásárolták elállamosított házukat. A hentesboltot és a kocsmát 

nem sikerült visszaszerezni, azonban az évek során több szőlőterületet vásá-

roltak, azokat művelték és bort készítettek, így anyagilag is talpra tudtak állni. 

Amikor nagypapám falujában kirándultunk, apukám megmutatta, hol állt a 

hentesbolt és hogy milyen kicsi az a vasúti őrház, ahova a családnak költöznie 

kellett. Nagyon büszke voltam arra, hogy olyan emberek az őseim, akiket 

nem tudott a hatalom megtörni, talpra álltak és visszaszerezték azt, ami az 

övék volt. 

Tengler Johanna 

 

 

 

Vadrózsa 

 

Valamikor, réges-régen, amikor még a gyerekek pöndölybe, mezítláb szalad-

gáltak a porban és sokan voltak testvérek, örültek a lekváros kenyérnek és a 

buggyantott levesnek, a kisfiúk fakarddal, a lányok pedig csutkababával ját-

szottak. Reggelente kiengedték a libákat füvet csipegetni, esténként a tyúkól-

ból összeszedték szakajtóba a tojást. A nők teknőben mostak és búbos ke-

mencében sütötték a kenyeret, amit még hajnalban dagasztottak. Kukorica 

kapáláskor fonott kosárba tették pici csecsemőiket, hogy férjurukkal együtt 

dolgozhassanak a mezőn. A férfiak ügyesek és talpraesettek voltak. Tudniuk 

kellett verett falú házat, istállót, ólat építeni és nádfedéllel borítani. Télen a 

befagyott tavon nádat vágtak eladásra vagy saját igényeikre. Tanyavilág volt 

az a javából, szántóföldek, rétek, nádasok, puszták. Nádfedeles kistanyák 

körül eperfa, diófa, az udvarban gémeskút, mellette vályú, amiből a szomjas 

állatok ittak. A tanyákat hamis-harapós kutyák őrizték az idegenektől vagy a 

rossz szándékú emberektől. Néhanapján tolvajoktól, banditáktól vagy betyá-

roktól. 

Őseim tanyája is egy ilyen kis gazdaság volt. Az udvaron tyúkok kapirgál-

tak, az istállóban tehén kérődzött, az akolban két szép sertés turkált, a padlá-

son galambok turbékoltak. Két fekete puli őrizte a tanya nyugalmát. Az egyi-

ket Piszpirincsnek, a másikat Bogárnak hívták. Piszpirincs öreg kutya volt, 

nyugodt és sokat szunyókált. Bogár viszont fiatal, fürge és éber. Ha valami 

vagy valaki nem tetszett neki, kicsit megcsípte, vagyis picit megharapta csak 

úgy figyelmeztetés képpen. Akkortájt az 1850- es években sok volt a betyár. 

De leghírhedtebbek Rózsa Sándor és betyárai voltak. Bujdostak a törvény 

elöl, raboltak, kocsmákban ittak, mulattak. Élvezték az életet, egyedüli ellen-

ségeik a Pandúrok voltak. Ezért voltak fiatal és gyors lovaik. Szívesen tanyáz-
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tak a tó partján, ahol sok volt a nád, mert veszély esetén nyomtalanul el tudtak 

rejtőzni. Őseim tanyája is közel volt a ludasi tóhoz, sőt még mái napig is van 

egy darab szántóföldünk, ami leér egészen a tó partjáig. Nádfedeles tanyája 

körbekerítve kukoricaszárral, a hátsó udvar felől pedig vadrózsával. A vadró-

zsa egy fajta cserje, amelynek tüskés minden pici ága. Sem ember, sem állat 

nem ment közelébe tüskés ágai miatt. Istálló a ház folytatásában, benne két 

fekete ló és egy tehén a borjával. Az istállóval szemben az akol, ahol juhok 

bégettek. Közvetlenül mellettük a disznók, vagyis kettő süldő malacka, előt-

tük a vályú, amibe a moslékot öntötte gazdájuk, hogy nőjjönek, gyarapodja-

nak. A két malacot Karácsony tájára hizlalták volna fel, disznóvágásra. A 

disznótor nagyon fontos volt, kisütötték a töpörtyűt, lett zsír, a lesütött húst is 

zsírba rakták el.  

Történt egyszer augusztus vége felé, hogy a tanya csendjét lovak patáinak 

dübörgése rázta fel. A nap már lemenőben volt, mikor négy lovas betyár be-

vágtázott az udvarba. Karikásostort csattogtattak a levegőben, rikkantottak jó 

nagyokat, még a bátor pulik is nyüszítve bújtak meg az eperfa árnyékában. Az 

egyik lovas kirúgta a disznóól ajtaját, és kihajtotta az egyik süldőt az udvarra. 

Szerencsére a másik bebújt az akol sarkába, ő megmenekült. Nagy dübörgé-

sek közepette el is hagyták a tanyát. Mikor a bennlakók kimerészkedtek, már 

csak távolodó lódobogást és disznósivalkodást hallottak. A gyerekekre vigyá-

zó nagymama lépett ki elsőnek a házból, ő volt az, aki az egészet végignézte a 

kiskonyha ablakából, mivel a szülők a földet művelték és nem voltak odaha-

za. Odament az ólhoz, becsukta az ajtaját, hogy a megmaradt malac el ne 

szökjön. Ő mesélte el este, mikor már mindenki odahaza volt, hogy Rózsa 

Sándor és három betyárja hajtották el a malacot a Katica tanya felé lovagolva. 

Elhagyatott volt a Katica tanya, Rózsa Sándor betyáraival beköltözött egy kis 

időre. Mások is látni vélték a betyárokat. Az istállóban a lovak alá szekér 

kerekeket raktak, hogy ne bírjanak lefeküdni, mert ha véletlen megjelentek 

volna a Pandúrok, ők csak felpattantak volna a lovaikra és már el is vágtáztak 

volna a törvény emberei elől. Így mesélte nekem nagyanyám, neki az ő nagy-

anyja, és még neki is a nagyanyja.  

Régen volt, de igaz volt, nem úgy, mint a mesékben. Szeretem a régi tör-

téneteket, mivel mások is így vannak vele még mái napig is vannak tartva 

Betyárnapok Ludason. Minden év nyarán megrendezik a szekérhúzó versenyt, 

lovaglást. Férfiak betyár ruhákban, karikás ostort csattogtatnak, bort isznak, 

bográcsost főznek. A gyerekek futkosnak, lovagolnak, és az árusoktól cukor-

kát vesznek. A tó közepe felé van egy kis sziget, amit jó időben csónakkal, 

télen pedig korcsolyával vagy szánkóval lehet megközelíteni. Ezt a kis fűvel, 

fával benőtt szigetet Rózsa Sándor szigetének nevezik. 

Toma Lili 
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Törökök aranya 

 

Hallottatok már a szivárvány lábánál levő kincsről melyet a manók ástak el? 

Bizonyára meséltek már nektek róla. 

Mint minden kisgyerek elalvás előtt én is szívesen hallgattam meséket 

szüleimtől. Voltak kitalált történetek, emberi tulajdonságokkal rendelkező 

állatokról, vidám befejezéssel, ahol az elveszett kicsiny újra hazatalál a szüle-

ihez, a jó diadalmaskodik és legyőzi a rosszat. 

Imádtam a rögtönzést, azt hogy úgy alakítják az aznapi történetet, hogy le-

vonjam belőle az arra a napra vonatkozó tanulságot. 

Azonban a kedvenceim az állatmesék mellett a legendák és igaz történetek 

voltak. Ezek közül leggyakrabban az elrejtett kincsről szóló legendát kértem 

villanyoltás előtt. 

Őseim csantavéri származásúak. A történet szerint a török megszállás alatt 

a török katonák a csatákban szerzett kilenc hordó aranyukat a föld alá rejtet-

ték, hogy majd egyszer, ha békésebb időket élnek visszatérjenek azokért. 

Itt kezdődik dédapám története, aki fiatal családapaként tanyát vásárolt 

Csantavér határában. 

A faluban évek óta szájról szájra szállt a rege, mely arról szólt, hogy a törökök 

a falu szélén a föld mélyén rejtegetik a kincset, melytől időről időre lángnyelvnek 

tűnő fények világítják be a falu határát, azonban még senki sem lelt rá. 

Egy alkalommal, amikor a földet művelte rátalált egy kiapadt, régi ásott 

kútra, melynek oldalából egy titkos föld alatti alagút indult. Nem mert le-

ereszkedni, hogy megnézze, mit rejt a föld alatti járat, csak telehordta sok-sok 

földdel, hogy a gyerekek bele ne essenek. 

Fiatalabbik fiát, a nagytatámat mindig is furdalta a kíváncsiság mi lehet 

odalent, az istálló mögött, a betemetett járat mélyén.  

Úgy tartják, hogy az arany hét évente megtisztul a föld alatt és ilyenkor, 

este, fénycsóvák ragyogják be a környékét. 

Figyelte is minden este, sötétedés után, mikor látja meg a rejtett kincs fénylő 

sugarait, hogy megtalálja azt a helyet, ahol a kincs után lehetne kutatni. 

Álmaimban én is ott gubbasztottam vele a tanya kicsiny ablakában és les-

tem a sötétséget, a fényesen ragyogó holdat és csillagokat, várva a jelet hogy 

ásót ragadhassak. 

Mivel nagytatinak a hét évente megtisztuló arany fényét nem sikerült meg-

látnia, én a következő eső utáni szivárványt fogom várni, hogy utána járjak a 

törökök által elrejtett kilenc hordó arany legendájának. 

Ki tart velem? 

Torma Vörös Olga 
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Emlékek 

 

Seprűs hoki 

Egyszer volt hol nem volt, egyszer volt egy utca. Na, ebben laktam és lakok 

most is. Sokat szoktam az utcán játszani, ugyanis felettébb néptelen. Szóval, 

nyáron is lehet hokizni. Nem koronggal, hanem labdával. Csak sajnos a mi 

házunkban nincs öt hokiütő, így én, meg az unokatestvérem, Matyi, seprűkkel 

játszottunk. A barátom az apukámmal volt, ahogy a testvérem is. Viszont egy 

seprűvel csak addig lehet játszani, ameddig el nem törik. Azaz, ameddig ki 

nem szakad belőle az a szalmaszerű valami.  

De mivel az én seprűm nem volt valami erős seprű, így az egész utca tele 

volt szalmával. Egy órás meccs volt. De végül az eredmény 5:5 lett. 

 

Akad az autó 

Én imádok horgászni. Persze, mert mikor kifogsz egy 7 kilós pontyot... bár 

mondjuk én még soha nem fogtam 7 kilós pontyot. Igazság szerint még éle-

temben nem fogtam pontyot. 

Na szóval, mi ezen a napon nem fogtunk semmit, csak keszeget. De abból 

hetet is. Közben pedig majdnem beleestünk a vízbe. Azért mondom többes 

számban, mert, tudniillik, a testvérem is ott volt. Csakhogy, a halak sose ott 

voltak, ahová a horgot dobtuk. Így azt a hét keszeget is nehezen fogtuk ki. De 

ez volt a kisebb probléma. Ugyanis a kerék beásta magát a sárba, ahová par-

koltunk. Hiába próbáltunk kihajtani, a sár hiába lövellt fel öt méter magasra, 

az autó meg se mozdult. Így kénytelenek voltunk gyalogolni. Ráadásul nem-

csak a kabátunkat kellett vinnünk, de a kosarat is, amiben az elemózsiánk 

volt. Legalább másfél kilométert kellett gyalogolnunk, mire elértünk a ke-

resztapámhoz. De ő sajnos pont nem volt otthon. Szerencsére alig kellett egy 

percet várnunk, már is jött a kanyarban egy... biciklin. Hazavitt engem és 

Lucát (mert így hívták a testvéremet), majd elment segíteni apukának kihúzni 

az autót.  

Egy-két óra múlva hazajöttek az autóval együtt. Így menekült meg az autó 

a hatalmas sártól. 

 

A víz nagyon nedves 

Volt egyszer, hol nem volt, egyszer volt, volt egyszer egy tó. Na, ebbe a tóba 

nagyon sokszor belepottyantam. Mit ne mondjak, nedves volt. Ráadásul akkor 

még úszni se tudtam.  
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Amúgy a tó neve Téglagyár volt. Máig se tudom, miért hívják így. Szóval, 

apukának kellett engem egyszer kihúznia- persze nem direkt ugrottam bele a 

tóba-, és mikor át akartam öltözni, megláttam valami kis fehér izét a parton. 

Szépen, óvatosan leereszkedtem oda, mivel nem akartam újra beleesni a Tég-

lagyárba. Kiderült, hogy egy fiatal sündisznó volt ott. Voltak tüskéi, csak 

éppen még nem szúrtak - annyira. Természetesen, mivel csak hat éves voltam, 

megszúrtam magam egy sünivel. Mikor anyukám kérdezte, mi szúrt meg, azt 

feleltem, hogy az a süni, ami kint van az ajtó előtt. Mikor megmutattam 

anyukának, felvisított, és azt mondta, hogy vidd el innen!  

Nem sokkal később elmentünk kirándulni, de mire hazaértünk, a sün el-

sündörgött. 

Tóth András 

 

 

 

Ilka néni 

 

Volt feleségem nagynénje. A Somogy megyei Nagyszakácsiban a hat testvé-

rek egyike, ki nem ment férjhez, miáltal a többiek gyerekeinek nevelését, mi 

több, azok utódainak gondoskodását vállalta magára. Magyarán: cselédje volt 

két nemzedéknek. Szívesen tette. A múlt munkára idomított, a szükségtől 

csak fanatikus kitartással mentesülő túlélők egyike, ki gyerekeimet is sajátjá-

nak tudta, ringatta, etette, iskolába indította. A felmenők Mátyás király szaká-

csai voltak. Középkori ínyencségeket varázsolt a nagy kerekasztalra, hova 

heten ültünk.  

1898-ban született. Mikor arról mesélt, hogy a „felszabadítók” 1945-ben 

feltörték a borospincéket, a házakból a javakat elorozták, a nőket megerősza-

kolták, megkérdeztem: 

- Ilka mama hová menekült előlük? 

- Én Tibikém? Sehová! Már akkor is öreg voltam… (1980-at írtunk…) 

- Nem öltözött öregasszonynak, nem kormozta be arcát? Úgy hallottam, 

sokak ezt cselekedték. 

Nem válaszolt. A „már” helyett „soha” időhatározóval kellett volna folytat-

nia, ugyanis küllemének tudhatóan, vele kulturáltan viselkedtek a megszál-

lók… De rosszmájú vagyok! Hol voltam még akkor, és mit láthatok már ak-

kori külleméből?  

Szerettem, ha mesélt. A faluban nekik volt csak cséplőgépük, de szikvízgyártó 

műhelyük is. Csáktornyáig (ma Horvátország) hordták lovaskocsin a szódavizet. 

Aztán kuláknak bélyegezték őket, és elvették, államosították életük munkáját, 

javaikat. Sokan jártak hozzájuk napszámba. Munka végeztével a törzsökös eperfa 
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alatt terítettek a mezei munkásoknak, kik késsel-villával ettek. Később mondogat-

ták is nagymamával, mikor valaki vendég bajban volt az „ekcájgokkal”: 

- Hallatlan, nálunk annak idején még a cselédek is tudták, hogy a kés mel-

letti villával nem boglyát szoktak rakni! 

Sört is készítettek, mely ha éjszaka a kamrában kilőtte a stuplit, a gazda gyor-

san megitta, hogy ne vésszen kárba. Főzés utáni napokban, Kövér Pál – nejem 

korán halt nagyapja – jobbára kótyagosan látta meg a felkelő napot… A cse-

lédek is a vacsorához inkább ezen italt kérték bor helyett, pedig toroksimoga-

tó rizlingjüket is szívesen kínálták. A néhány kilométerre lévő szőlőhegy 

valóságos füvészkert. Nádkucsmájú, fehérre meszelt présházakra évszázados 

tölgyek és égbeszökő jegenyék vigyáztak. Annyi volt a gyümölcs, hogy nem 

is szedték fel mindet a fák alól. Derűs, almazöld kalászok futottak a lankás 

északi gerincre, hol a Balatont lehetett sejteni.  

Egyszer apámmal, a „budapestivel” bóklásztunk a hegyen – vittem, hogy 

lásson csodát. Titkon bíztam, hogy behívnak egy-két helyre, amiből tizenegy-

tizenkettő lett. Visszaérve szentjánost ittunk a falu kocsmájában, mikor a 

széles publikumnak előadta, hogy: „Hülye a paraszt, mert nem szedi fel a 

hullott gyümölcsöt, és nem főz pálinkát belőle…!” Némi tekintélyemnek 

tudhatóan hátunkban somogyi bicskák nélkül könyöröghettem haza a szolgá-

lati lakásunkba, melyet munkahelyem biztosított kis családomnak. (Rövid 

ideig „mint gépész üzemmérnök” itt dolgoztam).  

Disznót is vágtunk, mikor is több pesti barátot, rokont invitáltunk a volt 

jegyzői házba. Persze Ferkó, Kövér Pál balkézről jött féltitkos fia családi 

szeretetből, valamint Krénusz Jóska, a sírásó kóstolóért és pálinkáért segítet-

tek csőkukoricával „katrócba” csalni az áldozatot, majd lovaskocsival levinni 

a felvásárlóhoz, hogy lemészárolják. Miután a trágyában fetrengő sertéssel 

így végeztünk, kezünk vastagon beszennyeződött. Jóska megkínált kolbász-

szal, hozzá való omlós házikenyérrel. Láttam, miként kezéről a sárga „masz-

sza” rákenődött a hófehér kenyérre. Elszörnyedtem. 

- Na, fogja má, mérnek úr! – a kocsibakról hátrafordulva tolta orrom alá az 

ínyencséget. (Őt viszont orosz katona „ügyeskedte”, és mivel a vér nem 

válik vízzé, még nyáron is usanka volt a fején.) 

- Nem, Jóska, nem kérek, én már reggeliztem! – és hogy ne legyen sértő-

dés, tovább unszoltam a szilvóriumot.  

A sertést a böllér levágta, a kedv sok lett, a bor kevés… Hárman indultunk a 

szőlőhegyre. A gazda és sógorom, Becsei Gyuri. Gyanús volt, miután két 

kilométeren tiportuk a havat, hogy nem sietnek megtölteni a demizsonokat, 

hanem gyújtóst vágnak. 

- Hülyék, siessünk vissza! Várják a bort, helyettünk dolgoznak… Mindjárt 

ránk esteledik, és elemlámpát sem hoztunk! 
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- Legyen már veszteg, mérnek úr, majd tartjuk magunk előtt a vaskályhát! 

Látja, nem csak fűteni, de világítani is világít… hehehe! 

Hűvös éjszaka ígérkezett. A telihold fénye szikrázott a hómezőn, mikor is 

kirimánkodtam a nótaszóból két vitézemet. Felváltva sokallták a rájuk jutó 

boroskannák súlyát, de kisvártatva saját tömegüket is. A pesti sógort miután 

hiába ébresztgettük, vállunkra vettük és vittük. Fertály órára ráunt a nagy 

karitászra még mozgó társam, és elszenderült az útszéli rézsűn. Pánikba es-

tem! Féltem, ami erőt adott ahhoz, hogy váltva hazacipeljem őket. Mivel csak 

jómagam voltam beszámítható, engem sújtott a cifra elmarasztalás: 

- Hol a francba voltak, mérnek úr! Ilyen toron sem vótam, hol vattát nyel a 

böllér! – ripakodott rám a böllér, és visszaköpte a kóstolót a nyershurkás 

fazékba. 

- Ehhe még sót aggyatok. A rossebb innya rátok hidegvizet, ha mán a bort 

úgy elsajnáltátok! 

Darabig visszafelé mondta a Bibliát, jobban mondva káromkodott, aztán csa-

pot-papot otthagyva, bevágta maga mögött a gőzpárázatú üvegesajtót. Kutyák 

koncertje kísérte a cserháti faluvégig. Aztán hajnalig már csak a hold bőszített 

néhányat. Ilka néni folytatta a hentes munkáját. 

Míg nem adtak lakást, feleségem rokonánál kis földes szobában laktunk, 

nagy-nagy felvetett szalmazsákos ágyban… Aludtam azóta százezer forintos 

ágybetéten, de puhábban, lágyabban bizony nem. Fiatal örömök és a tökéletes 

pihenés mennyországának bizonyult. (Jött is a következő gyerek…) Regge-

lente félmeztelen nyújtóztam a boltíves tornácon, mikor nagymama életre 

fújta a tegnapi parazsat, és ropogós szélű tükörtojást sütött rajta. Hozzá a ház-

végi patakparton termett, és sós vízben savanyított tulipiros „csuma” nélküli 

paprikalepedőket faltam. Kemény volt, ropogott. A növényi rostok úgy adták 

meg magukat, mint a házi tojás barnára pirult tajtékai. Ikarusszal mentem 

dolgozni, melyek a világ legszebb és -kényelmesebb buszai voltak akkoriban. 

Igazából nem is a fentiek miatt vettem elő az ánégyest. Már évek óta ben-

ne van a tollamban az alábbi történet: 

Lentibe költöztünk. Ilka mamát, a tiszteletbeli nagyit három unoka nyűtte, 

de unszolni akkortájt sem kellett, hogy belelapozzon múltjába. Apró falujából 

szemlélt majd évszázadot. Keveset volt Kaposvárt is és Pesten, hová magával 

vitte kicsiny karton bőröndjét, Trianont, a gazdasági válságot, a világégést, a 

komcsikat, a beszolgáltatást és kuláküldözést. Tudtam, hogy hosszú farka van 

történeteinek, de a következőről álmodni sem mertem: 

- Tudjátok, gyerekek… – Noémi, Fruzsi és Öcsi nyíló értelmükkel, nagy 

szemekkel várták a fogat már régen nélkülöző pergamenszájból az édes 

fabulát! Tutyijára meredt (tutyi papucs – török eredetű szó) és: 
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- Mikor a törököt Somogyból is kiette a fene, a császár parancsba adta, 

hogy minden falu meszesgödröt ásson, és abba dobja bele az arra menekü-

lő katonákat. Fogtak is egyet! – A kislányok körmüket kezdték rágni. – 

Ahogy ütötték, rúgták a lyuk felé, megszólalt magyarul: „Ne bántsátok jó 

katonát, tud az nektek fütyülni, énekelni!” Most valami hangutánzás kö-

vetkezett: „Hej de, rutyu-tyu!” – talán így. Megkímélték életét, befogad-

ták. Aztán ki tudja hány nyalka huszár ősapjaként merült feledésbe, görbe-

szárú csibukjával és bő bugyogójával.  

Benne élt a család emlékezetében a háromszáz év előtti esemény! Nem csak a 

tanítótól a népiskolában, de a nagyapától, annak dédijétől, ükjétől is hallhat-

ták. Tankönyveinkben a korszellem vagy érdekek által „modulált” litográfiák, 

festmények üzennek a régvoltról. A tartalom se hiteles mindig, mert a histori-

kusok kenyéradó gazdájuk szája íze szerint mártották lúdtollukat a kalamáris-

ba, vagy mikor már a töltőtollal tették, pont úgy sikerült belepréselnünk a 

múltat jelenük érdeksablonjaiba. Mikor a család legöregebbje mesél, a szép-

apa szavairól, akár a forráshoz is érhetünk. 

Remélem lesz, kik olvassák írásomat és továbbadják. Családom felelőssége 

a legnagyobb! Rajtunk áll, hogy példának okán a 2360-as év karácsonyán a 

mesélőkedvű nagypapa elregélje: „Mikor a török Somogyból is menekült…” 

Rólunk már nem fog szólni a rege, de akkor is érdemes volt a magot to-

vább vetnünk. 

Ilka néni sírját a többi öregével együtt a nagytörténetű temetőkápolna ár-

nyazza és óvja a bakonyi szelektől. Aztán, hogy melyikük tud adomázni 

szebbet, innét fentről nem tudhatjuk, de hogy findzsából (török szó), és nem 

teáskannából töltik egymás múltpoharát, afelől bizonyosak lehetünk! 

Turi Török Tibor 

 

 

 

A pufók felhők titka 

 

Állok a temetőben kezem a fekete márványkövön pihen, pont olyan hideg, 

mint dédike csontos keze volt. A pufók felhőket fürkészem: 

- Vajon melyiken ül? Biztos felvette szürke kötényruháját ősz haját gon-

dosan hátrafésülte és óvó szemekkel mosolyog le rám. 

Még abban a szerencsés helyzetbe lehettem, hogy négy generáció élt együtt. 

Minden vasárnapi ebédet együtt töltöttünk a nagymamánál. Ebéd után a dédi 

hajat mosott és kiült a kiskonyha elé, hogy a nap sugarai megszárítsák ősz 

fürtjeit. Egyben végiggondolta a múlt hét dolgait, és megtervezte a jövő hét 



462 

tennivalóit. Fel-fel nézet az égre, szemével a pamacsos, pufók felhőket keres-

te, hogy titkon segítséget kérjen a szüleitől, kik már ott fenn laknak. Majd 

összekapta magát, ünneplőt húzott. Mert a vasárnap ünnepnap, virágot szedett 

a kiskertből, ami épp nyílott. Kézen fogta az unokákat, dédunokákat és elin-

dultunk a temetőbe tiszteletünket tenni az ősöknél. A katolikus sírkertbe men-

tünk be először, megálltunk a vén keresztnél, elmondtunk egy miatyánkot. 

Majd az út neki megy a Gróf Bolza kápolnának. Dédike sokat mesélt a gró-

fékról, a szeszélyes öreg grófnőről, aki verebeket etetett tenyeréből. Hisz ő is 

náluk volt summáslány. Az útról letérve ott aludták örök álmukat az ő szülei, 

nagyszülei. Mikor megérkeztünk, friss vízbe tettük az emlékezés virágait, 

gyertyát gyújtottunk és csendbe mindenki összekulcsolta két kezét a sír körül 

állva. Dédi szeme gyorsan végigsiklott, tudja-e mindenki a kötelességét, majd 

közösen elmondunk egy imát. S utána lehetett tőlük némán kérni valamit, 

amit szerettünk volna, ha teljesül. Ők onnan a pufók felhők közül megpróbál-

ták teljesíteni, miközben vigyáznak ránk. Dédi felnézett az égre, Isten nagy 

templomára, és csak ennyit mondott: 

- Köszönöm.  

Tovább indultunk a Tessedik-kert tölgyfái alatt végig a kolerás emlékműig. 

Dédi törékeny pici alkata, fekete ruhája beleolvadt a sírkövek közé. Két hideg 

csontos kezét mindig apró gyerek-kéz markolta. Ők akkor tanulták, hogyan 

kell vigyázni az öregekre. Nem lehet velük már szaladni vagy megrántani, 

mert elesnek. Felettük eljárt már az idő. Záporoznak felé a kérdések és ő 

igyekszik mindegyikre válaszolni, a szűnni nem akaró tudásvágyat kielégíte-

ni. 

- Hogyan volt a virrasztás? 

- A halottat megmosdatták, szépen felöltöztették, a szoba közepére fektet-

ték. Körbe rakták gyertyákkal. Letakarták a tükröket fekete hímzett terítő-

vel, az asztalt is. Jöttek a rokonok, siratóasszonyok, és régi siratóénekeket 

énekeltek egész éjen át. Reggel koporsóba tették az elhunytat, és kihozták 

ide a temetőbe. A család, a rokonok, és aki szerette elkísérte utolsó útjára. 

- Miért hal meg valaki? 

- Mert befejezte földi létét, de az emberek szívében, emlékezetében tovább él. 

- Mi különbség van a fa-síroszlop és ezek között a fekete kőoszlopok között? 

- A faoszlop alatt szegénycsalád nyugszik, a kő oszlopok alatt gazdag. 

- Mi az a tor? Oda mindenki megy? 

- Nem, csak akit a család meghív. Tudod egy ünnepi vacsora, ahol felidé-

zik az elhunyt életét. A közös boldog perceket, hogy mindenki így emlé-

kezzen rá. A bánat és a fájdalom helyett az emlékezés boldog pillanatai 

töltsék meg szívüket. 
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Igyekezet minden kérdésre nyugodtan felelni. Ilyenkor fontosnak érzte magát. 

Órák hosszát bolyongtunk vele. Néha megállt megpihenni. Titkolva, hogy 

elfáradt. Mesélni kezdett egy-egy fekete márványkőről, mindig fent kezdi. A 

két egymásba hajló búzakalásszal, ami gazdag földműves család nyughelyét 

jelezte. Majd a szlovákul írt sorok megfejtésével. Néha szembe találkoztunk 

másokkal. Hogy vagytok? Hogy vannak az unokák? Után rögtön tót nyelvre 

váltanak, hogy mi gyerekek ne értsük. Ők „potyeszonak” beszélgetnek még 

egy kicsit, és indulunk hazafelé. A kicsik, mint zabolátlan kiscsikók szalad-

gáltak, tavasszal cserebogarat fogdostak. Dédi zsebébe mindig volt rongy-

zsebkendő, amibe lehetet gyűjteni, hogy hazaérve odaadjuk a tyúkoknak, akik 

másnap tojással hálálták meg. Aztán dédi egyik napról a másikra lerobbant, 

ágynak dőlt. Hiába csicseregtek körülötte a dédunokák, és vette körül a szere-

tő család. A szeme egyre fáradtabban nézet körbe. Éjszakánkén a kuvik is 

megszólalt, és ő fehér vágtázó vadlovakkal álmodott. Olyan szomorúan, bú-

csúzott mindentől. Tőlünk a napfénytől. S egy reggelen nem ébred fel. Elment 

ő is a pufók felhők közé. Bár merre visz utunk fel nézünk az égre, tudjuk 

onnan vigyáz ránk, de a szívünkbe tovább él. 

Urbancsok Anett 

 

 

 

Amikor kicsi voltam 

 

Kettő éves voltam, az egyetlen rongyból készült babámat elvesztettem. Édes-

apám a Nagymamától vitt haza, mikor kis életemben ez a „rettenetes” ese-

mény történt. Kicsi szívemben ekkor jött az első nagy bánat. Ennek hatására 

sírtam tele az akkor huszonnégy éves édesapám nyakát, a könnyeim árjával. 

Vígasztalt, hogy lesz másik, kapok szebbet. A „rossz” gyerekek biztos 

megverik, ha megtalálják, sírtam. 

Otthon álomba sírtam magam, pedig még nem is tudtam, hogy többé nem 

lesz játékbabám. 

Szüleim szegények voltak, Karácsonyra egy kis kecskét kaptam. Hurka-

pálcára vatta volt csavarva, arra színes papírszalag. A fenyőfa szép volt, rajta 

szaloncukor. Hétéves koromban a háború kezdetén, az eltett szaloncukorpa-

pírba széndarabokat göngyöltünk, az került a fenyőfára. Mégis boldog gye-

rekkorom volt. 

Otthonom zöld füvén sok kis állat legelt, játszott velem. A barna színű ku-

tyánk, két kis kutyával ajándékozott meg. Olyanok voltak, mint két kis mackó. 
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Ezekkel játszottam, élők és játékosok voltak. Sajnos az egyik nap tufakő 

faragás közben egy húszkilós ráesett a fehér „macira” Második nagy bánatom 

volt. A barna „maci” játékossága lassan megvigasztalt. 

A következő játékom egy kismalac volt. Édesanyám fialtatott egy anya-

disznót. Egyel több kismalaca lett, amit nem tudott etetni, a többi ellökdöste a 

tejtől, mert Ő volt a legkisebb. Édesanyám felvett egy hosszú bő szoknyát, 

amit sallangosra téptek a kismalacok, míg anyjuk tejéhez jutottak. A kimaradt 

kicsit gumis üvegből etette. 

Sokszor vakargatta, ami jólesett a kismalacnak, amit egy „Röf” köszönet-

tel meg is köszönt. Ha a szőlőbe mentünk jött utánunk. Egy-egy árokszélen 

leállt turkálni. Ha Édesanyám megszólalt, hogy „gyere” abban a percben 

„Röf” volt a válasz és már jött is utánunk. Az alsó füves részen jót játszot-

tunk. Tudta, hogy csak játék, az én ruhámat nem harapdálta, csak kergetőz-

tünk. Bárhová eljöhetett velünk, csak kicsit turkálni maradt le. 

Az idő haladt Ő másfél mázsás lett, mikor a család úgy döntött le kell vág-

ni. Édesapám is sajnálta levágni, Édesanyám elment otthonról. 

Édesanyám nagyon értett az állatok nyelvén, így hamarosan egy kis bá-

rány került a házhoz. Az is jött utána. Harapott egy párat az árokszéli 

fűvekből, de ha elhangzott Anyukám hívó szava, rögtön jött utánunk. Ő nem 

tudott szólni csak jött. Legelt egy darabig, én meg belemarkoltam a bundájába 

Ő pedig körbe szaladt, hogy lerázzon. Ha abbahagytam jött mintha mondta 

volna. Na mi lesz? Nem játszunk? 

Boldog voltam, mert az utcán is játszhattam a többi gyerekkel. Akkor még 

a történelmi város szélén gazdálkodók éltek. Csak egyetlen autó volt a Főis-

kola mellett, ami a Minisztereket, a városba jövő méltóságokat hordta. A sze-

kér lassan haladt, nagy zajjal, és napközben ritkán. Így az utcán „árokcicát” 

játszhattunk. Egy beleállt az árokba, a többi átugrotta. Akinek a ruháját meg-

fogta, az került helyette az árokba. Másik játék az „Ickázás” volt. 

Az elkoptatott lópatkót a patkoló kovács kiszedte a patkóból és új hegyeset 

tett bele, a koptatottat mi kaptuk. 

Egyik játék volt, hogy gödröt kapartunk, és aki a legtöbbet pöccintette bele 

az nyert. Másik játék: a kezünk fejére raktuk a patkót, majd átfordítottuk a 

tenyérbe. Aki a legtöbbet mentette meg a markában az nyert. 

Ha valakinek volt egy gumilabdája, a falhoz dobtuk, közben fordultunk. 

Aki leejtette a labdát, veszített. Ma fallabdának hívják, mint sportot. 

Játszottunk lakodalmast. Veres kakas volt a „vőlegény” „egy vörös hajú 

fiú” Dadogós Mari volt a menyasszony. A lagziba az egyik nagyobb kislány 

főzött krumplit, amit összetört pürének, ez volt a lakodalmas vacsora. 

„Az ifjú pár lakása” egy nagyon rég használt nagyon tiszta sertésól lett. 

Énekeltük a szülőktől eltanult lakodalmas nótákat. Ekkor már kifáradtunk, 
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este is lett, és mindenkit hazaparancsoltak a szülők. Télen egy szánkó volt, 

amin felváltva csúsztunk le a völgybe. Igaz, hogy papírból volt az iskolatás-

kánk, de jól csúszott a havon. 

A völgyben boros pincék voltak és egy felkapott vendéglő, a „TULIPÁN 

KERT”. Nyáron, az ablakon nézegetve csodáltuk a völgybe tartó elegáns 

hölgyek ruháit. A vendéglő tánchelységébe kukucskálva néztük a táncolókat. 

Nagymamám egész évben keményen dolgozott, de minden évben nyáron 

egy hetet a barátnőjénél töltött Budapesten. Egy alkalommal engem is felvitt 

magával. Az akkori Magyar Színházban láttam a „Anna Kareninát” a híres 

nagyon jó színésznő Bajor Gizi főszereplésével. Ekkor tizenkét éves voltam, 

úgy hatott rám, mintha igazán megtörtént volna pedig csak színház volt. 

Nagymama elvitt magával mikor városunkban vitték a Szent Jobbot a 

körmenetben, a végén Horthy Miklós lovagolt fehér lovon. 

Boldog gyermekkorral dicsekedhetek. Babát csak tizenhat éves koromban 

kaptam. Kimaradt egy jótékonysági akció után. Az ágy közepére ültettem. 

Elnézegettem a merev szemét, a mozdulatlanságát, és rájöttem, hogy élő-

mozgó játékaimmal mennyivel boldogabb voltam. 

A hatéves Dédunokámnak névnapja volt. Vittem neki egy tenyérnyi, hosz-

szú szőke hajú babát. Azzal játszottunk az asztalnál. Egyszer csak megmoz-

dult mellettem valami. Egy baba mászott a parketten, közben gőgicsélt. Le-

néztem mi ez? 

Egy beüzemelt játékbaba volt, amit most kapott. Gyermek karkötővel és 

az apró babákkal játszottunk tovább. Nem érdekelte az új nagy babája. Én 

szívesen játszottam volna vele. Most, nyolcvanhét éves koromban még min-

dig vágynék a játékbaba után. 

Dr. Urvölgyi Zoltánné 
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Nagy élményem – A moszkvai olimpia 

 

Váradi János vagyok, olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes ököl-

vívó. Témaválasztásomat természetesen az indokolta, hogy részt vettem az 

1980-ban rendezett moszkvai nyári olimpiai játékokon. Mondanom sem kell, 

hogy ez életem meghatározó eseménye és élménye volt.  

Az olimpizmusról szeretnék írni és annak hatásairól, de nem tudományo-

san, hanem szubjektíven. Ezen keresztül pedig arról, hogy a példaképek 

mennyire fontosak. Élmények, érzések és tények kavarognak ebben az írás-

ban, mert a sport nagyszerű. Most ezt érzem – mindig is ezt éreztem. 

 

Moszkva, 1980 

Még csak tizenkilenc éves vagyok, de itt állok a stadionban a világ legjobb 

sportolói között! Fenséges érzés, ahogy sok ezren, millióan néznek most min-

ket. Büszkék ránk. Szurkolnak, irigyelnek és példaképként tekintenek ránk. 

Ez az olimpia!  

Hogyan jutottam ide és hogy lettem ökölvívó? A példaképeim segítettek! 

Követni akartam Muhammad Alit, a legendás amerikai bokszolót. Azért 

kezdtem el az ökölvívást, mert tizenévesen olvastam „a fekete csoda-öklöző” 

történetéről – 1975-ben ismertem meg az élettörténetét A végzet embere című 

életrajz alapján, és ez a könyvélmény szeretette meg velem az ökölvívást. 

Ez még nem tudatos példakép választás volt, hiszen „Ali ökle a világegye-

tem titkai közé tartozik.” A másik példaképem Balczó András – többszörös 

olimpiai bajnok öttusázó – a földim, aki hozzám hasonlóan szintén nyíregy-

házi sportoló volt. Alitól tanultam a stílust, Balczó Andrástól pedig azt, ho-

gyan kell dolgozni. Ugyanaz a Thomas Mann idézet lett a mottóm, ami And-

rásnak is:  

„Nem úgy dolgozott, mint aki azért dolgozik, hogy éljen, hanem mint aki 

nem akar mást, csak dolgozni, mert nem becsüli önmagát élő embernek, csak 

mint alkotó óhajt számításba jönni, egyébként pedig szürkén és feltűnés nélkül 

jár a világban, mint a színész, ha már lefestette magát és aki egy a semmivel, 

amíg nincs szerepe.”  

A felsorolt példaképeim nyomdokaiba lépve, most én is részt vehetek az 

olimpián. Részese vagyok egy nemes dolognak az „olimpizmusnak”. Pierre 

de Coubertin klasszikusa visszhangzik fejemben, ezekben a nagyszerű pilla-

natokban. 
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Óda a sporthoz 

„Istenek ajándéka, Sport! Élet éltető vize! 

A nehéz munka idejében ki szórod boldog fényedet, 

követe vagy a régi letűnt napoknak, 

mikor ifjú örömben mosolygott még az Ember, 

s fölfelé hágott a Napisten s kigyúltak a hegyormok, 

s távoztakor fénybe merültek a magasságos erdők. „ 

 

Nem volt könnyű abban a történelmi helyzetben megszervezni és lebonyolí-

tani az olimpiát. A Nemzetközi Olimpia Bizottság 1974 októberében Bécsben 

tartott jubileumi, 75. ülésszakán Moszkvának adta a XII. Nyári Olimpiai Játé-

kok rendezési jogát. Nagyon sokan féltették az olimpiai mozgalmat, hiszen az 

amerikai politikusok kis csoportja lelkiismeretlen kísérletet tett arra, hogy a 

világnak ezt az egyik legszebb, legnemesebb intézményét lerombolja, de az 

olimpiai eszme kiállta a próbát. 

 

XII. Nyári Olimpiai Játékok  

(Moszkva, 1980 július 19. – augusztus 3) 

Két évvel a rajt előtt a szervezők már elkészítették napra és órára bontva a 

versenyek időrendjét. A montreali olimpiához képest az 50 km-es gyaloglás-

sal, a cselgánccsal, a két súlyemelésben egy-egy súlycsoporttal, továbbá a női 

gyeplabdával bővítették a tornát. Moszkvában így összesen 203 számban 

avattak bajnokot. Misa mackó kedves figurája – a moszkvai olimpia jelképe - 

hamarosan az egész világon ismertté vált. 

Ezen a versenyen ismerkedtem meg Kocsis Ferenc és Növényi Norbert 

birkózókkal, Magyar Zoltán tornásszal és Wichmann Tamás kenussal. E kivá-

ló sportolókkal az olimpia után is többször találkoztam. Egyik felejthetetlen 

élményem Uljana Szemjonova kosárlabdázóval történt találkozásom volt. 

Nem akartam hinni a szememnek, ekkora nőt még sosem láttam eddig. A 

maga 217 cm-es magasságával nem is csoda, hogy kosarazott. Találkoztam a 

Teofilo Stevenson nehézsúlyú bokszolóval is, meglepődtem rajta, hogy iksz-

lábú – ennek ellenére mégis kiváló sportoló.  

A magyar csapat szereplése. „ A Magyar Olimpiai Bizottság határozata 

szerint olyan csapat kialakítására kellett törekedni, amelyiknek a szereplése a 

montreálinál eredményesebb lesz, teljesítménye megközelíti a hagyományos 

olimpiai eredményeinket, a nemzetek sorrendjében, tehát az 5. – 7. hely egyi-

kén végezzen. Olimpiai csapatunk a célkitűzéseket teljesítette. Az olimpia 

műsorán szerepelt 23 sportág közül 21-ben vettünk részt, sportolóink össze-

sen 231 pontot, 7 arany-, 10 ezüst – és 15 bronzérmet nyertek. Büszkén 
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mondhatom, hogy én is hozzájárultam a sikerhez, hiszen súlycsoportomban 

bronzérmet szereztem. 

A csodálatos nyitó ünnepség után, a búcsú is felejthetetlen - Misa maci a 

levegőbe emelkedik és eltűnik a magasban. Igen ezek az élmények csodásak, 

nem felejthetők. Ezekben a pillanatokban hálásnak éreztem magam. Muham-

mad Ali, köszönöm! Tőled tanultam meg elegánsan mozogni a ringben. Azt, 

hogy „Az elszántság és elkötelezettség a két legértékesebb tulajdonság a 

sportban, …. Példamutató a bátorsága is, amivel hitét vállalta.” Hiszen 

Cassius Marcellus Clay (Ali) megértette, hogy ha közhírré teszi az Iszlám 

Nemzethez fűződő kapcsolatát, azzal eljátszhatja a Liston elleni világbajnoki 

rangadó lehetőségét, mégsem titkolózott. A titkolózás, mellébeszélés, hazu-

dozás idegen volt tőle. 

Záró gondolatként szintén Balczó András példaképemtől idéznék. Talán ez 

fejezi ki leginkább az ökölvíváshoz és a sporthoz való viszonyomat. „Vannak 

még könnyű versenyek, csak nehéz a felkészülés rájuk, Az edzéseken mindig 

nagyon erősen kezdtem, hogy megfelelően szenvedni tudjak a végén, mert ha 

nem ezt teszem, nem érem el a kívánt hatást ebben hiszek, ezt csinálom.” 

Ezek a gondolatok jutattak el az olimpiára és a többi versenyre is. Bíztat-

nék tehát mindenkit, hogy válasszon és kövessen egy olyan példaképet, aki-

nek élete és gondolatai segítenek nem csak a fizikai felkészülésben, hanem a 

szellemi megerősödésben is.  

 

Felhasznált irodalom: 

Cottrel J. (1971) A végzet embere Kozmosz Könyvek 209 

David R. (1999): Muhammad Ali, A világ királya. Európa 51 

Dávid S. (1976): Balczó Sport 3. 121. 200. 

Kahlich-Gy. Pap-Subert (1981) Olimpiai Játékok 1980 Sport 33. 

Páder J. (1981) A moszkvaai olimpia szakmai tapasztalatai. Sport és testnevelés/ 24. idézetek:  

Thomas Mann: Tonio Kröger 

Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz 

Váradi János 
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Takarékosság? 

 

A nagymamám történetét írom le, aki egy falun élő, mezőgazdasággal foglal-

kozó családból származik. Mivel a gazdaságból csak nyáron volt nagyobb 

bevétel, így jól be kellett osztaniuk azt a keveset, amit kaptak. 

Nem voltak szegény család, de dúsgazdagok sem. Akkoriban nem volt 

senkinek sem 3 – 4 pár váltócipője, mert nem jutott rá. Így ha megkopott a 

lábbeli sarka vagy talpa, cipészhez kellett elvinni, hogy megjavítsa, és újra 

hordható legyen, ugyanis ez valamivel olcsóbba került.  

A nagymamám 10 – 12 éves lehetett, így már egyedül hordta a megkopott, 

javítani való cipőket a suszterhez. Ráért, így lehetősége volt ellesni a javítás 

menetét, folyamatát, mindazt, ahogy a cipész bácsi előkészítette a bőrből a 

sarkat vagy a talpat. Kirajzolta a bőrre a javítandó lábbeli alakját és éles kés-

sel kivágta, majd rászögelte a kívánt helyre. Ha éppen valamivel nagyobbra 

sikerült, leköszörülte a kiálló részt, majd befestette. Így el is készült a javítás, 

már csak ki kellett fizetni. 

Nagymamám azt gondolta, hogy ezt a pénzt megspórolja úgy, hogy ezt a 

munkát egyedül végzi el otthon. 

El is jött a javítás ideje, a cipője sarka elkopott. Hát felment a padlásra, 

hogy ott megfelelő anyagot keressen, valami bőr darabot. Szerencséje volt. 

Talált egy tekercs szíjat bőrből, ami ugyan jóval vastagabb volt a cipész bőr-

anyagától, de gondolta, hosszabb ideig kitart a sarkalás. Kirajzolta ő is a sarok 

formáját, majd nagy keservek közepette kivágta, mert se szerszáma, se jó kése 

nem volt hozzá, az anyag sem arra való volt. Ezután rászögelte a cipőre. Na-

gyon büszke volt magára, és örült, hogy sikerült. 

No, de mikor az apukája a szíjtekercset használni akarta, nem volt ám ak-

kora az öröm. Jött a hadd el hadd! Miért is? Mert ez a bőrszíj a szecskázó 

(takarmányszeletelőgép) tartozéka volt – ami nagyon drága portéka volt – e 

nélkül a masina nem működött, így az állatoknak sem tudtak eledelt készíteni. 

Olyan méregbe gurult az apukája, hogy majdnem a nagyi hátából hasított 

szíjat. 

A nagyi többé ily módon már nem akart takarékoskodni, hiszen nagyobb 

kárt okozott, mint hasznot. A szíj árán nagyon sok pár cipőt vehettek volna, 

tehát a mama nem spórolt meg semmit a javítással. 

A nagymamám azóta is ezermester, amit tud, megjavít maga, de ebből az 

esetből egész életére megtanulta, hogy hogyan is lehet igazából spórolni. 

Varga Bálint 
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Egy könyvtári élmény a gyermekkoromból 

 

1952-ben Eger városában országos hírű nagy ünnepség volt. Az egri várvédők 

400 éve futamították meg a hatalmas török sereget. Ezen az eseményen a 

város minden iskolájának tanulói is részt vettek. Akkor helyezték el a vár 

bejáratánál azt a gyönyörű domborművet, ami azóta is ott van. Ezen az ün-

nepségen avatták fel. Ez időben nem volt olyan egri gyerek, aki ne tudott 

volna az 1952-es ostromról, és a városunk győzelméről. Hétköznapjainkban a 

várban játszottuk le a hajdani ostromot. 

Édesanyám az egri megyei könyvtár dolgozója lett annak megalakulásától. 

Mivel én nagyon szerettem olvasni, iskola után mindig nála kötöttem ki. 

Megírtam a leckéimet, aztán csak könyveket nézegettem, olvastam, amíg 

zárás után haza nem mentünk együtt. Itt tudtam meg, hogy van a híres egri 

ostromról egy könyv is. Nem sokkal az ünnepség után kaptam édesanyámtól 

egy csodaszép könyvet, Egri csillagok címmel. Ez volt a nevezetes könyv. 

Bibliofil kiadás volt, amit akkor még nem ismertem. A Biblia lapjaira hason-

lító sárgás pergamenszerű papírra nyomták. Az ilyen kiadványok különleges 

könyvek voltak. Ez is az volt. Minden nap elővettem és nézegettem. Hamar 

elolvastam az egészet. Az iskolában is beszéltem róla az osztálytársaknak. 

Egyikünk kölcsön kérte tőlem. Gyanútlanul adtam oda neki. Nem tudom, mi 

történhetett ott náluk, de mikor visszakaptam a könyvet, össze sem lehetett 

csukni rendesen. Fel voltak hullámosodva a lapjai, szemlátomást nagy meny-

nyiségű víz érhette. Elkeseredetten dugtam el, hogy édesanyám ne lássa meg. 

De pár nap múlva rákérdezett: 

- Már nem nézegeted a könyvet? 

Hebegtem, habogtam valamit, de végül meg kellett neki mutatnom. Édes-

anyámat még nem láttam ilyen szomorúnak. Elmeséltem, mi történt. Csak 

ennyit mondott: 

- Add vissza annak a lánynak a könyvet, nem akarom többet itthon látni. 

Úgy tettem, ahogy mondta. Pár napig nem mentem be hozzá délután, szé-

gyelltem a történteket. Egy idő után úgy gondoltam, hogy már megjelenhetek 

nála a könyvtárban. 

Tévedtem.  

Szokásomhoz híven bementem a pult mögé, hogy megpuszilhassam. De 

nem hajolt le hozzám, hanem vállamat megfogva megfordított és kitolt a köl-

csönző pult mögül. 

- Kislány, ide csak a dolgozók jöhetnek be! Az olvasók az asztaloknál ül-

nek le. Ott ülj le te is! – hallottam szavait. 
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Nem tudom, hogyan jutottam el egy asztalig és ültem le a székre. Szemem 

tele volt könnyel és igen csak kellett magamat tartani, hogy sírásom ne váljon 

hangossá. A mellettem lévő asztalnál homályosan láttam, hogy egy idős bácsi 

ül és újságot olvas. Nagyon vastag üvegű szemüveget viselt. Mikor kénytelen 

voltam zsebkendőt elővenni, szemet törölni, orrot fújni, kinézett rám az újság 

mögül. Ezt a helyzetet nem bírtam sokáig elviselni, felálltam, kinyögtem egy 

köszönést és elmentem. 

Haza. – Egyedül. 

Sírtam az úton, még otthon sem tudtam abbahagyni egy darabig. Hazaér-

kező édesapám elől is próbáltam elrejteni az arcomat. Pedig máskor szalad-

tam üdvözölni és elcsacsogni a napom eseményeit. Meg is kérdezte:  

- Beteg vagy? 

- Nem, csak kicsit rosszul érzem magam. (Ez igaz is volt, mert gyalázato-

san rosszul éreztem magam.) 

Anya is jött nemsokára. Alig tudtam kimondani a köszönést neki is. Rám 

nézett, és látta, hogy milyen rossz állapotban vagyok. Oda ült mellém, meg-

simogatta a fejem és csendesen csak ennyit mondott:  

- Ugye jobban meggondolod majd, hogy kinek adsz kölcsön könyvet? 

Csak bólogatni tudtam az igent. A vacsoránál már engedett bennem a feszült-

ség. Azért még nem tudtam beszélgetni úgy, mint máskor szoktunk. Pár nap 

múlva már a szokott módon mentem be a könyvtárba az iskola után. Ő éppen 

kint volt a raktárban. Az egyik könyvtáros néni viszont oda hívott a pulthoz és 

elém tett egy könyvet. 

- Ez a tied – mondta mosolyogva. 

A könyvre néztem, és láttam, hogy az Egri csillagok az. Nagyot dobbant a szívem. 

- Tudod, mikor elmentél a múltkor, az a bácsi, aki újságot olvasott ott mellet-

ted, kérdezősködött, hogy miért sírtál. Elmondtuk neki. Másnap ismét bejött 

és letette ezt a könyvet azzal, hogy adjuk oda a tegnapi síró kislánynak. 

- Ki volt az a bácsi? – kérdeztem. 

- Tudod ki írta a könyvet, ugye? 

- Igen, Gárdonyi Géza – válaszoltam. 

A könyvtáros néni folytatta: 

- Ennek a bácsinak sok ilyen könyve van. Ha újra kiadják, mindig külde-

nek neki egy-egy példányt. Már sok van neki, ezekből hozott egyet neked. 

Ő ugyanis az író egyik fia, Gárdonyi Sándor bácsi.  

Szerettem volna Sándor bácsinak megköszönni személyesen, de nem talál-

koztam többet vele. Csak hallottam később róla, hogy súlyos beteg, és már 

nem tud kijárni a házból. Az a könyv, amit tőle kaptam a mai napig is legked-

vesebb könyvem.  

Veliczkyné Csák Judit  
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Amikor én kicsi voltam. 

Történet 

 

Egy nap úgy keltem fel, mint mindig, de már a délutánom nem olyan volt. 

Anyukámtól megkaptam a hírt, hogy este jön haza apukám. Én és a nagy 

testvérem ennek nagyon örültünk, mert rég nem láttuk aput, külföldön dolgo-

zott, Németországban, és ritkán jött haza. De, hogy vártuk, annak két oka 

volt: egyik, hogy rég nem láttuk, és a másik: amikor hazajött, mindig hozott 

játékokat és édességet. 

Nagyon vágytam egy távirányítós tankra, mert sok barátomnak volt. 

Anyunak sokat könyörögtem, hogy vegyen nekem egyet, de mindig azt vála-

szolta, majd vásárolunk egyet, de nem most. Édesanyám elárulta apunak, 

hogy egy távirányítós tankra vágyom. 

Anyu este lefektetett, mert még csak óvodás voltam, és kérte, hogy alud-

jam, mert reggelre hazaérkezik apu, és megkapjuk a várva várt ajándékot. 

Nem tudtam elaludni az izgalomtól. Éjjel két órakor hazaérkezett apukám. 

Ahogy meghallottam a hangját, rögtön ki is pattantam az ágyból. Azonnal 

felébredt a testvérem is. Kifutottunk a testvéremmel apuhoz, és megöleltük. 

Amikor apu elővette a nagy hátizsákból a távirányítós tankot, nagyon megör-

vendtem. Ideadta, beletettük az elemeket, és én már zsünnyögtem is vele. A 

testvérem egy távirányítós kocsit kapott. Reggel hatig játszottunk velük a 

szobánkban, hogy anyu és apu közben tudják kipihenni magukat.  

Reggel nyolcra kifogytak az elemek és mi azt hittük, hogy elromlottak. 

Sírva futottunk apukánkhoz, de ő elmagyarázta, hogy nem történt nagy baj, 

csak elemet kell cserélni bennük. Miután reggeliztünk, és felöltöztünk, min-

dannyian elmentünk elemet vásárolni. Hazaértünk, kicseréltük az elemeket a 

távirányítós játékokban, és ezt a műveletet mi bonyolítottuk. Még apu is el-

csodálkozott, milyen gyorsan száguldanak az autók. 

Játszottunk még vagy két órát, és aztán apu a fejéhez kapott: Hoppá, elfe-

lejtettem még valamit! Elővett a hátizsákból egy nagy-nagy zacskót, telis-tele 

volt finomabbnál finomabb édességekkel. Ez egy vasárnapi nap volt. Másnap 

jött az óvoda. Apuval keltünk, ő készített két meleg szendvicset, és csomagol-

tunk édességet is tízóraira. Volt nagy öröm az oviban, mert mindenki kapott a 

messziről jött finomságból. Délután, miután végeztünk az óvodában, ebédel-

tünk, és aztán újra indult a játszma a távirányítós játékokkal. Akadálypályákat 

építettünk, és versenyt szerveztünk. A legtöbbször az én tankom nyerte el a 

legjobbnak járó díjat. Nagyon büszke voltam rá, ezért vigyáztam rá, és féltet-

tem minden veszélytől és mindenkitől. Azonban, úgy harmadikos koromban 

történhetett, mikor bátyám véletlenül rálépett a tankra, amely ripityára törött. 
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Nagyon elkeseredtem. Nemsokára kaptam egy új távirányítós játékot, csak az 

már kocsi volt, nem tank. 

Azóta is sokszor eszembe jut az én kedvenc játékom, a távirányítós tank. 

Amikor ezt a történetet megírtam, felidéződik bennem a szomorúság, ami 

elfogott, amikor eltört, de őrzöm az emlékét annak az örömnek is, annak a 

végigjátszott hajnalnak, amikor megkaptam.  

Veres Csaba 

 

 

 

Panni és az unalom  

 

- Unatkozom! Naaagyon unatkozom! – nyafogott Panni egy esős, hűvös 

reggelen.  

Szombat volt, iskolába nem kellett menni- ahol Panni kimondottan szerette- 

anyunak dolga volt a konyhában, apu sem ért rá elűzni a kislánya mellé sze-

gődő unalmat. Panni már- már úgy érezte, hogy az unalom az valami óriás, 

szürke madár, ami rátelepedett a szobára. Hiába voltak tele a polcok szebb-

nél-szebb meséskönyvekkel, hiába integettek biztatóan a babák: Zsuzsi, Sári 

és a többiek, Panni csak egyre óbégatott:  

- Unatkozom! Olyan unalmas ez a nap!  

Anyu, aki az ebédet készítette a konyhában, bekiáltott:  

- Gyere Pannikám, segíts nekem!  

Panni kisomfordált a konyhába, felkapaszkodott a székre és már folytatta 

volna az unatkozást, de anya megkérdezte:  

- Mi a baj kislányom? Olyan borús az arcod, mint odakint az ég! 

- Unatkozom! – zendített rá Panni, de rögtön elhallgatott, mert anyu úgy 

elcsodálkozott ezen, hogy még a hagymavágást is abbahagyta. 

- Nahát és azt meddig szeretnéd csinálni?  

- Nem tudom! Nem tudom! – nyafogott tovább Panni. 

- Ide figyelj kislányom! Képzeld, amikor én gyerek voltam sohasem unat-

koztam, mert nem volt rá időm! És most kapaszkodj: a nagyit sem hallot-

tam sohasem panaszkodni, hogy öli az unalom. Szerintem menj át a na-

gyihoz és kérdezd meg tőle, hogy sikerült úgy megöregednie, hogy az 

unalmat még hírből sem ismerte. 

Panni kissé morcosan lekászálódott a székről, elővette az esernyőt és elindult 

nagyihoz. Nem kellett sokat bandukolnia, mert nagyi a szomszédos utcában 

lakott, épp egy saroknyira. Amikor feltűnt az unokája zord ábrázata az ajtó-

ban a nagyi szélesen elmosolyodott: 
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- Mi a baj csillagom? Miért vágsz olyan képet, mint akinek elsüllyedt az 

összes hajója?  

- Unatkozom! - motyogta Panni egészen halk, cérnavékony hangon - és 

anyu azt mondta, hogy te sohasem unatkoztál! - tette hozzá kicsit élénkeb-

ben! Mondd el, hogy csináltad? – kérte nagymamáját, akit nem kellett so-

káig kérlelni. Imádta kisunokáját, és nagyon szeretett mesélni, mert ilyen-

kor visszarepült az időben, szinte megfiatalodott. Így hát kényelmesen el-

helyezkedett a karosszékben, Panni odatelepedett melléje az ő saját, ké-

nyelmes, öblös foteljébe és időutazásra indultak.  

A következő órában Panni csak ámult- bámult, hogy a nagyi gyerekkorában 

nemhogy internet de még villany sem volt, a kútról hozták a vizet és a gyere-

kek, már egész kicsi koruktól kivették a részüket a ház körüli munkákból, 

aztán amikor a mezőről mindent betakarítottak elkezdhették a tanulást az 

iskolában. Ott nagyon hamar megismerkedtek a tanító úr mogyorópálcájával 

ha zajongtak vagy nem figyeltek, ami azért előfordult mert egy osztályban 

harminc gyerek is volt. Nagyi úgy tudott mesélni, hogy Panni benne élt a 

mesében, szinte hallotta a hangokat, látta a színeket és érezte az illatokat!  

Nagyi, aki éppen ráért - érdekes, hogy ő mindig ráért - színesen mesélt a 

gyerekkoráról, kicsit ő is visszarepült a kisunokával együtt abba a rég letűnt 

világba, amire azért olyan jó emlékezni, időnként felidézni. 

- Bezzeg anyu - dohogott kicsit magában Panni- neki sosincs ideje, örökö-

sen rohan, és délelőtt amúgy is annyira lefárasztják a „gyerekei” az iskolá-

ban, hogy délután a sajátjára, vagyis rám, nincs már ideje és türelme sem!  

Szinte megsajnálta saját magát, de aztán rájött, hogy ez azért így nem igaz, ő 

egyáltalán nem egy elhanyagolt gyerek, sőőőt, néha igencsak ráfigyelnek, 

mondjuk mikor valami érdekeset próbálna ki éppen, ami persze annyira nem 

javasolt egy olyan kisgyereknek, mint amilyen ő! Ezt szó szerint így mondja 

apu, akinek egyetlen lánya a világ közepe, kiskora óta rengeteg időt tölt vele, 

vigyáz rá, és amikor nincsenek az anyu vigyázó szemei előtt megengedi, hogy 

fára másszon, sőt – de ez óriási titok – még az autóját is vezetheti, persze csak 

a mezei úton!  

Miután ezt így Panni végiggondolta már csupa fül volt, csak a szeme kere-

kedett néha óriásira a csodálkozástól és a szája maradt nyitva, amikor önkén-

telenül nyelt egy nagyot. Hogyne, mikor nagyi épp a málnáról mesélt neki. 

- Mindig nagyon vártuk a nagyvakációt, a nyárit- mosolygott, kicsit befe-

le. Azt megfigyelte Panni, hogy amikor nagyi a gyerekkoráról mesél, ak-

kor mintha befele utazna, vissza az időben, és egészen más lesz a hangja, 

néha könnyes a szeme és mosolyog közben!  
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- Mindig olyan messzinek tűnt a nyár, mert akkor még szombaton is volt 

iskola ám - nézett Pannira, aki csütörtökön már igencsak morcosan szokott 

felébredni, időnként, hogy miért nincs már hétvége.  

- Amikor végre júniust írtunk már, a faluban, a házak előtt nyílni kezdett a 

rózsa, ami évzáróra pont teljes díszében pompázott, akkor már olyanok 

voltak az iskolások, mint a kiscsikók, amelyek mennének, szaladnának, de 

még nem lehet. A levegőben úszott már a nyár ígérete, a hosszú vakáció, a 

véget nem érő játék, a szabadság. Amikor már az évzáró napja is felvir-

radt, a falu apraja, nagyja ünnepi ruhába öltözve ment az iskolába, meg-

nézni az évzáró műsort, gratulálni a díjazottaknak. 

- Az ünnepi ruha nem a legújabb márkájú farmert jelentette- pillantott je-

lentőségteljesen nagyi Pannira, hanem a frissen vasalt pioníregyenruhát, 

nyakkendőt, amit minden iskolásnak kötelező volt hordani.  

- Mi az, hogy pionír?- kerekedett nagyra a Panni szeme, és akkor nagyi 

elővett pár megsárgult, halvány, fehér-fekete fényképet és megmutatta, 

milyen is volt az ő gyerekkorának az egyenruhája. Elmesélte a „pionírság” 

lényegét, a különböző fokozatokat, amelyeket szigorúan csakis a nagyon 

jó tanulmányi eredményekkel lehetett elérni. A piros, sárga és kék zsinó-

ros makkok, kitüntetések jelentését, ahogy az osztályok csoportokba, a 

csoportok osztagokba, az osztagok egységekbe tömörültek, ennek megfe-

lelően voltak csoport-, osztag- és egységparancsnokok, akik büszkén visel-

ték a piros, sárga és kék színű makkokat, jelvényeket az évnyitói és évzá-

rói ünnepségeken. Nagy tisztelet övezte őket, mert mindenki tudta, hogy 

jól tanultak egész évben, ezért járt nekik ez a kitüntetés. Az évzáró a zász-

ló felvonásával, jelentéstétellel, tisztelgéssel kezdődött, aztán következett a 

kitűnő tanulók díjazása, gratulációk, jutalomosztás. Az évzáró 

zárómomentuma az osztályok rövid ünnepi műsora volt, amit a meghatott 

szülők, nagyszülők nagy tapssal jutalmaztak. Ezek után hivatalosan is el-

kezdődhetett a nagyvakáció.  

- Ez persze nem azt jelentette akkor, hogy a szülők is kivették a szabadsá-

got és a család elutazott a még télen befizetett all inclusive nyaralásra, jó 

messzire… kacsintott nagyi pajkosan Pannira.  

- Akkor hogy nyaraltak? – türelmetlenkedett Panni, nem unatkoztatok na-

gyi?  

- Bizony egy percig sem! – merengett el nagyi, és hirtelen szinte érezte az 

akkori nyarak forróságát, a végtelenségét, a szabadság illatát és ízét.  

- Akkor még voltak évszakok, olyan igaziak! – jelentette ki határozottan 

de mikor látta az unokája értetlenkedő pillantását, szükségét érezte a ma-

gyarázatnak.  
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- A téli vakációban nem volt kérdés, hogy lesz-e vajon hó, már november 

végén lehullott és el sem olvadt február végéig, de ez volt a természetes. 

Voltak nagyon nagy hidegek is, akkor bizony iskolába menet a táska mel-

lett ott volt a hónunk alatt pár szál tűzifa is, mert az iskolának nem volt 

elég fája. Bizony fáztunk is néha... És mégis inkább a hatalmas kora délu-

táni szánkózásokra emlékszem, a domboldalon, ami tele volt gyerekkel, a 

falu apraja – nagyja ott visongott, hógolyózott, és csak azt sajnálta, hogy 

télen bizony hamar sötétedik. El lehet képzelni, mikor átfázva, sapka bojt-

jáig havasan hazaért a gyerek a szoba melegétől menten elálmosodott, el-

fáradt! Milyen nehéz volt még ezután megtanulni a másnapi leckét... mo-

solygott nagyi, de muszáj volt, mert rossz jegy esetén be lett tiltva a szán-

kózás. Este meg ott volt az egy órát tartó áramszünet, mert pártunk és ál-

lamunk így spórolt.  

- Az mi volt? – nézett Panni kicsit furcsán. 

- Hát bizony minden este, hat órától hétig nem volt villany, ilyenkor meg-

gyújtottuk a petroleumlámpásokat és annak a gyér, ámde igencsak „illa-

tos” fényénél folyt tovább a tanulás, a kézimunkázás vagy csak egyszerűen 

beszélgettek a családtagok. Elmesélte mindenki aznapi történéseit, élmé-

nyeit, ilyenkor volt idő elmagyarázni miért lett csak olyan az aznapi isko-

lai számonkérés, felelés, a szülők megbeszélték az ügyes-bajos dolgaikat, 

ha még a szomszéd is ottrekedt az áramszünet idejére, hát akkor meg lehe-

tett tudni a falu összes új pletykáját. A gyerekek ezalatt csendben játszhat-

tak, vagy legalábbis úgy tettek és közben buzgón füleltek a felnőttek be-

szédére. De még mindig jobb volt, mint a mostani szappanoperák, az 

agymosó, végtelen tévézések… sóhajtott halkan nagyi!  

- Aztán ott volt a tél nagy „attrakciója” a disznóvágás! Mindenki igyeke-

zett disznót tartani, mert abból fedezni lehetett a kisebb-nagyobb családok 

élelmezését. Az ügyes háziasszonyok besózással, füstöléssel tartósították a 

húsokat és olyan körültekintéssel osztották be, hogy szinte egész évre meg 

volt oldva a család hússal való ellátása. Érdekes- morfondírozott magában 

nagyi- most ismét divatosak és hirtelen egészségesek lettek ezek az eljárá-

sok, miután egy ideig szinte betiltották, vagy legalábbis igyekeztek elhi-

tetni az emberekkel, hogy mennyire egészségtelen minden, ami disznó, 

zsír, füstölés. Vissza a gyökerekhez! – mintha ez lenne most újra a jelszó.  

- Decemberben - folytatta nagyi a meseszövést csillogó szemű unokájára 

pillantva - amikor a hó csikorgott a csizmák talpa alatt és az ember orr-

cimpája összeragadt a hideg, éles levegőtől, reggelenként gyakori volt a 

disznóvísítás. Még sötét volt, amikor a mészáros már „kivégezte” a jó 

nagyra hízlalt disznót, mert igencsak sok munka volt aztán egész nap vele. 

Ilyenkor a gyerekeket még nem engedték oda a szülők, csak amikor már 
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égett a szalma, amivel perzselték a disznót, na, akkor már lábatlankodha-

tott ott a gyerek, aki ilyenkor még az iskolából is hiányozhatott, elvégre a 

disznóvágás igazi ünnepnek számított.  

- Most is érzem, ahogy csípi a hideg az arcomat, de kezemet a szalma 

lángja fölött melegítem, látom ahogyan a levegőben a szikrák szállnak fel 

a magasba, az ég alja már színesedik a felkelő nap fényétől, pirkad, és 

nemsokára megkapom a levágott, megperzselt, tisztára suvickolt disznó 

füle hegyét és érzem szájamban az ízét - merengett nagyi aztán folytatta: 

- Jó móka volt kicsi gyerekként bámészkodni, fülelni, a rokon gyerekekkel 

játszani - mert bizony ilyenkor összecsődült a fél rokonság. Mindenkinek 

megvolt a feladata, amihez a legjobban értett, becsülettel el is végezte. 

Délben aztán körülülte a család és a rokonság a disznótoros asztalt, jóízűen 

elfogyasztották a frissen főzött korhelylevest, amelynek alapja az ősszel 

besózott káposzta leve volt, ami pont disznóvágásra lett megfelelő. Előke-

rült a boros kancsó, a régi történetek, amik néha igencsak sikamlósak vol-

tak a gyerekek legnagyobb örömére, akik nagy csendben lapultak, hegyez-

ték a fülüket, de még véletlenül sem szóltak bele a nagyok beszédébe.  

- Miért? – csodálkozott Panni, aki ahhoz van szokva, ugye, a trendnek meg-

felelően, hogy szülei meghallgatják, sőt néha még a véleményét is kikérik.  

- Mert a gyereknek „Hallgass!” volt a neve a családban!- magyarázta na-

gyi türelemmel, senki sem kérdezte tőle, hogy mit szeretne, mondjuk Ka-

rácsonyra, hova menjen a család nyaralni, merthogy nem is ment sehova. 

A gyerekek mégis mintha jobban örültek volna a karácsonyfának, és az 

alája kerülő ajándéknak, ami sapka-sál-zokni volt, csupa hasznos dolog. 

Általában csakis a karácsonyfa alatt volt pár darab narancs és csoki, amiért 

végtelen sorokat álltak előtte az „angyalok”!  

- A hosszú, kemény tél után a március már meleget is hozott, az eresz 

megcsordult, olvadni kezdtek a vastag jégcsapok, a levegő balzsamos volt 

a meleg tavaszi szellő illatától, a sáncokban vígan folyt a hólé és nem 

árasztotta el az emberek udvarait, mert mindenki igyekezett rendben tarta-

ni, kitakarítani nemcsak az udvarát, hanem a ház előtt levő sáncot is. Sok-

kal, sokkal tisztább volt a falu, nem volt tele minden szeméttel, műanyag-

gal, chipses zacskóval, mert nem is volt chips.  

- Hát az hogy lehet? És nem voltatok szomorúak nagyi? – kíváncsiskodott 

Panni.  

- Bizony nem, mert egyáltalán nem ismertük ezeket a „finomságokat” 

amikről most már tudjuk, hogy mennyire károsak. Nem volt elhízott gye-

rek, mert sokat mozogtak a szabadban, télen ott volt a szánkózás, korcso-

lyázás, tavasszal a csatangolás, felfedező ösvények, nyáron a véget nem 

érő fürdőzések a kertek alján folyó Marosban!  
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- Most is érzem a tavaszi levegő illatát és hallom az elsőként megérkező 

gólyák kelepelését, amint elfoglalják tavalyi fészküket és máris elkezdik 

javítgatni, csinosítgatni, hogy ki tudják költeni benne fiókáikat. Istenem, 

de jó is volt, akkor már tudtuk, hogy végérvényesen elbúcsúzhatunk a tél-

től, már ereje van a napnak. Elő kell venni a kerti szerszámokat, mert a ház 

mögötti kiskertekben lehet már veteményezni, sürögni, forogni. De jó is 

volt, amikor a hosszú tél után először elfáradhattunk a kertben, este izom-

lázunk volt a kerti munkáktól. Szinte hallható és tapintható volt, amint a 

fákban elindul az élet, a rügyek megduzzadnak, aztán a simogató napsugár 

hatására zöldülni kezd a rét, a patakpart, és nemsokára mosolyog a fűben a 

pitypang. Gyerekként imádtuk, hogy már sokkal több időt lehet a szabad-

ban tölteni, délután, a leckék megírása után csapatokban verődtünk a há-

zak előtt. Akinek biciklije volt, azt már tisztelettel vegyes irigységgel néz-

tük és igyekeztünk nagyon jóban lenni vele, hogy aztán megkaphassuk pár 

percre a járgányát.  

A nagyon öreg anyókák, akik a padon sütkéreztek, vigyázó szemekkel figyel-

ték minden lépésünket és bizony helyre is igazítottak, ha túl hangosak vol-

tunk, vagy ha a fiúk labdája a ház előtti virágosgruppban kötött ki. És ezért 

senki nem haragudott meg, senkinek eszébe nem jutott volna visszabeszélni, 

mert nagyon tiszteltük az öregeket... és mert azt is tudtuk, hogy ha ezek az 

öreg nénik szólnak a kedves szüleinknek- mert ugye a faluban mindenki is-

mer mindenkit- hogy a drága csemete így meg úgy, de nem jól viselkedett - 

legalábbis szerintük - na akkor aztán nem számíthattunk semmi jóra. A bünte-

tések között bizony volt egy-egy hazai is, finoman így hívták a pofont - me-

sélte nagyi kedves unokájának, Panninak. 

Amikor rápillantott kisunokája ijedt arcára, hirtelen arra gondolt, hogy 

mégsem volt akkor annyi boldogtalan, frusztrált, neurotikus, elhízott, elké-

nyeztetett, túlkímélt, széltől is óvott, üvegbura alatt nevelt gyerek, mint ma-

napság. És a szülőkről sem mondhatta senki, hogy helikopter szülők lenné-

nek, egyszerűen nem is értek volna rá folyamatosan a gyerekük közelében 

lenni, minden lépésüket árgus szemmel figyelni. Erre ott voltak a nagyobb 

testvérek, mert abban az időben a három gyerekes családok számítottak a 

legkisebbnek, gyakori volt az ennél népesebb, többgyerekes család! A nagy 

vigyázta a kicsit, a nagyot a nagyszülő vagy a szomszéd néni, aki már olyan 

öreg volt, hogy nem tudott mezőre menni dolgozni, de éberen őrködni igen, 

és ha úgy is tűnt néha a gyerekeknek, hogy szunyókál a napsütésben és el 

lehet iszkolni a háta mögött… hát bizony rendre kiderült, hogy mégsem... 

- Persze a nagyvakáció nemcsak azt jelentette, hogy reggeltől estig azt te-

hettük, amihez kedvünk volt… – szőtte tovább nagyi az emlékezés finom 

ezüstfonalát. Minden nap megvolt a feladata a gyerekeknek is: ellátni a ba-
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romfiudvar lakóit, megöntözni a virágokat, kitakarítani, a nagyobb lányok 

már az ebédet is megfőzhették… Amikor a Maros vize már eléggé felme-

legedett naphosszat kellett szőnyeget mosni, azt a szőnyeget, amit hosszú 

téli estéken a szobákban felállított szövőszéken szövött a család legidő-

sebbje, akitől aztán megtanulhatta a fiatal is. Ezeket, a hulladék rongyból 

szőtt szőnyegeket használta mindenki, nyáron aztán kimosták jófajta házi-

szappannal, amit szintén az ügyes gazdasszonyok főztek nagy üstökben, 

disznózsírból. És bizony ezzel a durva háziszappannal mosakodtak is… né-

zett mosolyogva nagyi Pannira, akinek arcán őszinte rémület tükröződött: 

- Pfuj, zsírból szappan! – és hirtelen eszébe jutott, amikor legutóbb azért 

reklamált anyunál, mert kifogyott a kedvenc, levendulás kézmosó szappa-

na.  

- Bizony, és nagyon egészséges volt! – fokozta nagyi a hatást, mindenki 

ezt használta mosáshoz, mosakodáshoz… és a lányoknak gyönyörű, hosz-

szú, dús hajkoronájuk volt. 

- Nagyi! És a málna? - jutott hirtelen a Panni eszébe, azért is hogy szaba-

duljon a cseppet sem barátságos kettő az egyben mosó-mosdószappan ké-

pétől.  

- Miféle málna? – nézett nagyi csodálkozva Pannira és látszott a szemén, 

hogy ezzel a kérdéssel kisunokája visszaráncigálta a nagyon távoli múltból 

a jelenbe. Abba a jelenbe, ami már semmit sem őriz a nagyi gyerekkorá-

ból, abból a távoli, szinte a feledés homályába vesző világból, ami már 

csak régi, fakó fényképekről köszön vissza néha, amikor nagyi előveszi a 

kissé kopott, de kincseket rejtő albumot.  

- A málna, amiről mesélni akartál! – nógatta kissé csalódott arccal Panni.  

- Hát kedves Pannikám arról majd holnap fogok beszélni, mert most ideje 

hazamenned.  

Bizony, annyira visszarepült nagyi a múltba és magával vitte unokáját is, 

hogy szinte észre sem vették és lassan esteledni kezdett. Panni, miután meg-

ígértette nagyival, hogy legközelebb a málnával kezdi a mesélést, elköszönt 

és gyorsan hazaindult. Útközben azon morfondírozott, hogy milyen érdekes 

lehetett a nagyi gyerekkora, de azt is elhatározta, hogy többet nem fogja 

hagyni, hogy az unalom elrontsa a napját, túljár ő az eszén! Mert különben 

mit fog ő majd mesélni az unokájának?  

Vita Piroska 
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A szegénység iskolája 

 

Miután a poharak összekoccantak, egy-egy korty után újabb és újabb történe-

tek kerültek elő a II. világháború utáni nehéz időszakról. Az öregember hang-

ja óvatosan lépegetett az emlékek homályba vesző útján és az elmúlt idők 

árnyai hol sietősen, hol andalogva jöttek-mentek a szobában, melyben üldö-

géltünk. 

Tudjátok, most már nem szégyellem elmondani, hogy annak idején milyen 

szegénységben éltünk. Ti azt el sem bírjátok képzelni! Hatan voltunk testvé-

rek, öt lány és én az egyedüli fiú. Be is voltam fogva rendesen, mert hát a fiú 

dolga az, hogy segítsen a kemény munkában, így működött ez nálunk is. Ha-

mar megtanultam, hogy a munka az, amit muszáj elvégezni, a játék pedig 

nem létfontosságú dolog. Szüleim dolgos emberek voltak, de így is előfordult, 

hogy napokig nem került étel az asztalra. Olyankor bizony nem volt más lehe-

tőségem, mint hogy az iskola végeztével megvártam, míg mindenki haza-

ment, majd az üres teremben végignéztem a padokat, hogy nem hagytak-e 

bennük valami ételmaradékot. Kicsöngetés után gyakran úgy tettem mintha 

még dolgom volna, vagy éppen a cipőfűzőmet bogoznám, közben meg titok-

ban alig vártam, hogy a padokat átvizslathassam élelem után. Hej, micsoda 

öröm volt számomra, ha találtam egy kis kenyérhéjat, szendvics maradékot, 

hiszen napok óta alig ettem valamit. Igaz, undorodtam tőle mikor belegondol-

tam, hogy ez már valakinek a nyálas szájához ért, de hát a nyomor megtaní-

tott rá, hogy becsüljem meg, még a legapróbb morzsát is. Tudjátok, a sze-

génység nagyon tud fájni! Itt most nem a fizikai fájdalomra, nem az éhségtől 

görcsölő, korgó gyomorra gondolok, hanem a lelki fájdalomra, ami szétmar-

cangol odabent, mert nem érted, hogy neked miért nincs, amikor a másiknak 

van. Rossz helyre születtél? Vagy valami bűnt követtél el, amiért most a jó 

Isten nyomorúsággal sújt? Nagyon nehéz kérdések ezek és nagyon nehéz 

válaszolni rá! Felnőtt fejjel sem könnyű, egy gyermeki léleknek pedig egysze-

rűen lehetetlenség! 

Csend volt egy pillanatra, s az emlékek mázsás súlyként telepedtek újra az 

idős ember lelkére. Hófehér haját végigszántotta kérges ujjaival, miközben 

szemeiben felcsillanni látszottak a régmúlt fájdalmainak könnycseppjei. Mi 

csak lehajtott fejjel, csendben ültünk az asztalnál és közben szívünk mélyén a 

szégyenérzet is gúnyosan szemberöhögött bennünket, mikor eszünkbe jutatta, 

hogy mi, mi-miatt is szoktunk panaszkodni manapság. 

- Én csak azt éreztem néha, hogy másképpen tekintenek rám. –folytatta a 

történetet. Másként, mert lyukas volt a cipőm, mert szakadt, kopott volt a 

ruhám és volt, hogy egy spárga tartotta rajtam a kétszer nagyobb méretű 
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nadrágot, amelyet édesanyámnak sikerült valahonnan beszereznie. Az  

emberek kegyetlenek tudnak lenni. Előre ítélnek a kinézeted alapján, pedig 

nem is ismernek. Amúgy be kell vallanom, hogy zsivány gyerek voltam.  

Egy nap az iskolából hazafelé menet megláttam egy cseresznyefát az utcán. A 

húsos, kövér gyümölcsök már messziről odavonzották a tekintetemet. Éhes 

voltam, mint általában mindig, így uzsgyi, odaszaladtam, felmásztam rá, jól 

kitámasztottam magam az ágain, azt már faltam is befelé a cseresznyét. Tud-

játok, Isten lehet, hogy nem ad meg mindent, amit szeretnél, de mindent meg-

ad, amire szükséged van. Hát nekem akkor élelemre volt a legnagyobb szük-

ségem. Mit bántam én, hogy a fatörzsről a hangyák közben rám másznak és 

csípnek, én csak tömtem magamba a finomságot. Na, de hirtelenjében megje-

lent egy gumicsizmás, bajuszos ember és elkezdett nekem károgni, mint a 

varjú: 

- Jössz le onnan te nyavalyás! Majd adok én neked más fájáról lezabálni a 

termést! 

De én nekem eszem ágában sem volt lemenni, konokul, vigyorogva, jóízűen 

falatoztam tovább. Hiszen az utcán volt a fa. Márpedig ha az utcán van, akkor 

az mindenki tulajdona. Pár perc sem telt bele, megjelent a bajuszos, kezében 

egy sóspuskával és úgy fenéken lőtt, hogy majd arról koldultam! Leugrottam 

a fáról, miközben a szerzett horzsolt sebeket elképesztően csípte, marta a só 

és elkezdtem hazafelé szaladni. 

- Megállj csak, majd mindjárt átmegyek hozzátok, apádnak elmesélem, 

hogy mit csináltál!- kiabálta utánam. 

Hű, a betyár életbe, ez ismeri az apámat!- döbbentem rá riadtan, miközben 

már vadul kergetőztek a gondolatok az agyamban, hogy mit fogok mondani a 

számonkérés nehéz perceiben. Eljött a pillanat, amikor a Gorombaság főura 

belépett szegényes hajlékunkba és előadta apámnak ordítozva súlyos tettemet, 

miközben vastag tokaszalonnája remegett mérges monológja közben. 

- A gyerek, verést érdemel! - hangoztatta többször is, miközben a feje egy-

re jobban céklavörös színt öltött a dühtől. 

Apám odahívatott és én bűnbánattal hajtottam le a fejem, felkészülve a verés-

re, de mind azalatt csak az járt az eszemben, hogy sajnállak téged Goromba-

ság nagy ura, mert lehet, hogy te gazdagabb és erősebb vagy nálam, de van 

egy dolog, ami nekem van, de neked viszont nincs! SZÍVEM! S, ekkor hirte-

len szívem hangos ujjongásba tört ki, mert meghallotta apám válaszát: 

- Tessék, itt a fiú. Ha tudja, verje meg maga, mert én bizony nem emelek 

rá kezet. - mondta, miközben rám kacsintott. 

Engem sem ejtettek a fejem lágyára, mint a szélvész kirohantam a házból, 

még egy széket is elsodorva magam után. Apám ekkor nagyon nagyot nőtt a 

szememben, és hát a Gorombaság főurának a mai eszemmel csak annyit 
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üzennék, hogy könnyebb rámutatni mások hibájára, mint elbánni a saját  

hibáinkkal! Voltak még nagyon nehéz pillanatok az életemben, melyeknek fő 

forrása a szegénységből adódott, de emellett viszont bölcsebbé is váltam. 

Nem hiába mondják azt, hogy minden rosszban van valami jó. Rájöttem, 

hogy ha elégedett vagyok magammal, akkor az élettel is elégedett leszek. 

Gyakran játszottunk az utcán kisebb bandákba verődve. Olyan játékaink vol-

tak, amit mi magunk készítettünk vagy éppen mi magunk találtunk ki. Egy 

nap az egyik fiú anyja behívta a gyerekeket zsíros kenyeret enni. Mentem 

volna velük együtt én is, hiszen együtt játszottunk, de engem nem engedett 

be, azt mondta nekem, hogy én szegény vagyok, ezért nem mehetek be hozzá-

juk. Akkor és ott nagyon mély, megalázó fájdalmat éreztem. Nem értettem, 

hogy én miért vagyok más, hiszen én is csak egy gyerek vagyok, úgy, mint a 

többiek. Én is szeretek játszani, nevetni, futkározni és nekem is vannak érzé-

seim! Azt mondják, hogy fogadj minden egyes pillanatot úgy, ahogy eljön. 

De ezt az egy pillanatot én nem tudtam soha életemben elfogadni! Ennek az 

eseménynek a hatására érlelődött meg bennem az a tenni akarás, hogy a 

mélyszegénység bugyraiból kiutat keressek! A megingott hitet és az összetört 

szívet nagyon nehéz meggyógyítani, de nekem úgy érzem sikerült! Ez egy 

lassú út, apró lépések sorozata, amely végül meghozza gyümölcsét, de bizony 

az első lépések félelemmel és kétségekkel vannak telve. Még a mai napig is 

gyakran elgondolkodtat a kérdés, hogy vajon miért vannak szegény és gazdag 

emberek? Talán az igazság az, amit régen egy bölcs öregembertől hallottam: 

„- Ha minden tökéletes lenne, talán az lenne maga a világvége.” 

Egyet biztosan állíthatok! A boldogságot nem az adja, ha megkapjuk, amit 

akarunk, hanem az, ha értékeljük, amit Isten megadott! 

(Megjegyzés: A történet egy monori elbeszélés alapján íródott.) 

Vitéz Anna 

 

 

 

A régi hangok 

 

A minap, hajnal felé álmatlanul forgolódtam az ágyamban. Ahhoz még nem 

volt erőm, hogy órát nézzek. Egyszer csak megszólalt az én kis falum harang-

ja. Reggel 5 óra. Szól a nicki harang. Előjöttek emlékeim. 

A szüleimnek és a nagyszüleimnek ez volt a fölkelés ideje. Fölültek az 

ágyban, csendben imádkoztak. Mikor elhallgatott a harang, öltözködni kezd-

tek és kezdődött a napi munka. 
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Igen, a harangszó üzeneteket is közvetített. Ha János bácsi csöndítés köz-

ben egy kis szünetet tartott, akkor nő, ha két rövid szünetet tartott, akkor férfi 

távozott az élők sorából. 

Szándékosan nem azt írtam, hogy a harangzúgás volt a ház lakóinak éb-

resztője, mert az a fél ötös mozdony vonat zakatolása volt. Csendes időben 

még azt is hallottuk, hogy a postásunk vas talicskáján tolja a vasútállomás 

kövecses útján a csomagokat. A mozdonyvonatnak, ami Celldömölk felől 

érkezett, volt egy postakocsija, arra adta ő föl azokat, és vette át a Nickre 

érkező küldeményeket. A vonat füttyére mi gyerekek is felébredtünk néha, de 

úgy meg szoktuk a hangját, hogy a zakatolás visszaaltatott bennünket. 

Igen, a közlekedő vonatok, a harangzúgás és a falu egyéb zaja jelezte az 

időt. A harang akkor is megszólat, mikor szentmisére szólította a híveket. A 

nagymama mindig azt mondta, hogy az első harangszó azt jelenti, öltözködj 

és készítsd magad föl, mert Isten házába mész. A második azt jelzi, hogy 

indulnod kell, hogy időben ott légy, késéseddel ne zavard a szentmisét. A 

harmadiknál, a beharangozáskor, már ott vagy a helyeden, és illő módon fel-

készültél a szent misén való részvételre. 

Természetes délben is és este is szólt a harang a mi falunkban. Emlékszem 

arra, hogy amikor a harangozó, délben 10 perccel előbb harangozott. Egyszer 

a boltban valaki mondta neki, hogy nem jól jár az órája. Akkor vallotta be, 

hogy az órája jól jár, csak a kertészeti asszonyoknak akar segíteni, hogy 10 

perccel több időt tölthessenek otthon. Ez úgy volt, hogy az asszonyok harang-

szókor a föld közepén letették a kapát és indultak haza, de a munkakezdés 

már a jól járó óra szerint, egy órakor kezdődött. 

Hozzátartozott a falu képéhez a reggel 7 órai indulás a határba és a hat órai 

visszavonulás. Zörögtek a vödrök, villogtak a napsütésben a kapák, kaszák, 

mentek a szekerek. Hangos volt a falu a „Jó reggelt” köszöntésektől. 

7 óra körül, jött a kanász (kondás). Jelzett a kürtjével, hajtotta a disznókat 

a csordára. Az asszonyok engedték ki az állatokat és terelték a többi közé. 

Negyed 8-kor gyerekzsivaj következett. Mentünk a templomba, háti tás-

kástól, majd az iskolába. Elcsöndesedett a falu, de délután a hangos gyerek-

zsivaj újból megtöltötte élettel. Az évszaknak megfelelő játékok hangjai hal-

latszottak az utcán. 

Járt még motorvonat, fél háromkor, fél ötkor, ötkor és este hétkor. A moz-

donyvonat pedig este is hozta, vitte a postát és az utasokat. A mezőn a vona-

tok közlekedése mutatta az időt, no meg a Nap állása. Tudta a nagypapa óra 

nélkül is mennyi idő van. Akkor szokta csak „elnézni” az időt, amikor még 

lehetett dolgozni a földeken. Akkor rendszerint az ő „órája” mindig keveseb-

bet mutatott. 



484 

Hosszan szólt a harang, ha a faluban temetés volt. Akkoriban még nem 

volt ravatalozó. A házaknál ravatalozták föl a halottakat. Emlékszem, fekete 

lepellel leterítették a tükröt, a koporsó elé szentelt vizet tettek egy tálkába, 

abba puszpáng ágat, amivel a hozzátartozók megszentelhették halottukat.  

A falu asszonyai feketébe öltöztek és esténként imádkozni mentek a halottas 

házhoz. Virrasztottak a ház népével együtt. A temetéskor nem volt gyászmise, 

a háznál volt a búcsúztatás és amikor a plébános úr azt mondta, „ kísérjük 

halottunkat az utolsó útjára” a halott vivők, akik a falu férfijai voltak ( általá-

ban szomszédok, munkatársak, jó barátok, vagy távolabbi rokonok) vállukra 

vették a koporsót, megszólalt a harang és addig szólt míg a sírgödörhöz nem 

ért a menet. A koporsó előtt mi gyerekek szoktuk vinni a koszorúkat. Akkori-

ban az volt a szokás, hogy minden háztól volt valaki a temetésen. Amikor kis 

gyerek halt fehér ruhába öltözött, két kislány vitte a koporsót és utána még 

több kis fehérruhás „menyasszony” is kísérte. 

Igaz, hogy itt a hangokról írok és nem a csendről, de meg kell említenem a 

gyász formáját is. A ház lakói nem hangoskodtak, csendben imádkoztak, aki-

nek volt már rádiója az egy évre kikapcsolta, vagy kölcsön adta a szomszé-

doknak. A családtagok nem mentek mulatságba, nem tartottak esküvőt. 

Még egy hangot hallok a múltat felidézve. Tárogató hangot. Minden évben 

egyszer megjelent egy hadi rokkant bácsi, egyik lába térd alatt fából volt. A 

Laki utca felöl érkezett az esti félhomályban. Búsan, szomorúan, fájdalmasan 

szólt a tárogatója hangja. Minden háztól kapott valamit. Élelmet, ruhát. Pár 

évig járt a falunkban és környékén. Egyszer csak elhallgatott a tárogatója, és 

nem jött többet. 

Hallom fülemben a vén cigány muzsikáját is, aki búcsú napján a házaknál 

zenélt régi hegedűjével, hamisan. Édesapám élelmet készítetett édesanyám-

mal, azzal honorálta szívességét. Ő már nem játszott zenekarban, egyedül 

maradt a hegedűjével, pedig ő is tudott régen mulatatni, ezt édesapám mondta. 

No meg a sorompó kolompolása. Régebben a sorompót az őrházból a He-

gyi János bácsi, vagy az őt helyettesítő vasutas (általában az édesanyám test-

vére az Ottó bátyám) kézzel zárta, nyitotta. Mikor már a vasútállomásról egy 

tekerő szerkentyűvel az állomásfőnök kezelte azt, egy kolomp figyelmeztette 

a közlekedőket, hogy vigyázzanak. 

Emlékezetes még a tél zaja. Azt hiszem a Gats Miklós bácsinak volt lovas 

szánja. Egy sereg gyerek egymás fölé, egy kupacban, fölültünk a szánra. Rö-

pített bennünket a friss havon. A kutyák örvendezve, játszva ugatva követtek 

bennünket. Hangosakat nevettünk, élveztük a tél örömét.  

Téli reggeleken a disznóvágások nem kellemes, hangja hallatszott a  

faluban. Mikor mentünk haza a hajnali miséről már a pörzsülésnél használt 

szalma égő látványa és a tűz pattogása varázsolt el bennünket. Füstöltek a 
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füstölők. Az emberek szerszámnyélre akasztva hordták vitték a házakhoz 

füstöltetni a kolbászt, sonkát, szalonnát, a csaholó kutyák kíséretében. 

Volt még kis bíró is annak idején neki volt a feladata, hogy a közérdekű 

közleményeket a lakók tudtára adja. Nyakában a dob, kezében a két dobverő 

és a dobszó után kiabálta. Közhírré tétetik, hogy… Ilyenkor az emberek ki-

mentek az utcára, meghallgatták a tudni valókat, ott egyszerre meg is beszél-

ték a teendőket. 

No meg a reggeli kakaskukorékolás, a gólyák kelepelése a sok kutya uga-

tása, a ludak gágogása, a disznók éhes visítása ez mind, a falum hangja volt 

az én gyerekkoromban. 

Mivel gondolataimban otthon voltam, hamar reggel lett. Felkeltem és egy-

szerre le is írtam, amit most, mint régi szép emléket közre adok. 

 

Pásztorkodásaim 

Tudjátok, a mi udvarunk tele volt baromfival. Télen kevesebb, nyáron több 

szárnyas futkosott, röpdösött a lábunk alatt. Tavasz közeledtével a nagymama 

már reggelente azt figyelte, melyik tik kotlik. Külön rakta a tojásokat. Megje-

lölte melyiket tojta a kendermagos, melyiket a kopasznyakú, melyiket a nagy-

testű, és melyiket a szép hosszú lábú. Ő azt mondta, erre azért van szükség, 

mert szeretné, hogy ugyanilyen szép állatai legyenek az idei évben is, mint 

tavaly. Legyen, amit levág a család részére, legyen tojó és legyen olyan is, 

amelyik alkalmas kotlósnak. Ha talált reggel olyan tikot, amelyiket alkalmas-

nak vélt arra, hogy megültesse, akkor csinált egy rossz kosárban szalmafész-

ket, amire ráültette tyúkanyót. Persze előtte a kiválogatott tojásokat alá rakta. 

Megmutatta, nézzem csak meg, amelyik tik jó anya lesz, az már most félve ül 

a tojásokra, és egész testével védi azokat. Kíváncsian vártam mi lesz ennek a 

vége. Naponta mentem a színbe megnézni mi történt a tojásokkal. A tikot 

megetettük, megitattuk, külön bánásmódban részesítettük. Amíg a tik fürdött, 

mert még fahamu fürdőt is kapott ám, mi betakartuk a tojásokat, melegen 

tartás végett. Egyik nap a nagymama lámpa elé tette az összes tojást, ami a tik 

alatt volt. Erre azért volt szükség, hogy megnézze melyikben nincs élet. Amit 

rossznak talált azt kidobta. Körülbelül három hét után egyik reggel találtunk 

egy kis sárga kis csibét az anyja mellett. Félve fogtam meg, gyönyörködtem 

benne, becézgettem és vittem már az előre elkészített, jó meleg ruhával kibé-

lelt zsomborba. A konyhában őriztük a kis állatokat, akik napról napra többen 

lettek. Megáztatott kukoricadarát készítettünk nekik eledelül és világos teát 

kaptak folyadékként. Volt, amikor a nagymama tojást is főzött nekik. Nem 

pucolta ám azt meg, hanem héjastól apróra vágta. Nagyon szerették a kis  

állatok. Mikor már minden kis csibe világra jött az anyjuk is csatlakozott a 
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konyhánkba. Papírdobozban pár napig még ott tanyáztak köztünk. Később 

már a kamrában vigyázott a tyúkanyó a kicsinyeire, majd kivezette őket az 

udvarra. A nagymama burító alá tette őket. Persze a csibék ki tudtak bújni a 

nyílásokon, de az anyjuk szavára mind visszataláltak a biztonságot nyújtó me-

legségbe. Volt, amikor talán még húsz picinye is volt a kotlósnak, de mindet 

be tudta takarni szárnyaival. Ezután, azt figyeltem, hogyan változik át a sárga 

pelyhecskéjük tarka, barka tollá. Ez is megtörtént, már nem igényelték anyjuk 

védelmét önálló életre voltak képesek, nagyra nőttek. A nagymama büszkén 

etette reggel, este kis állatkáit. 

Egyik nap a tojás szedő kosárban egy hatalmas, nagy tojás is díszelgett. 

Láttam én már különböző méretű tojásokat, például egész picit is, ami mindig 

az enyém lehetett. Még húsvétra is kaptam kis piros tojást, de ilyen nagyot 

még nem láttam. Mint minden új dologra, hát erre is rácsodálkoztam. Na-

gyobb volt ez a tojás, mint a nagypapa ökle. Lúdtojás volt. Addig én azt hit-

tem tojást csak a tyúkok tojnak. Beláttam, tévedtem. 

Télen mindig csak három ludunk volt. Azok közül az egyik volt a gúnár, 

amelyik rezzegetett bennünket sziszegésével. Volt olyan alkalom is, amikor 

megtámadta az udvaron közlekedőt. Erre az esetre a nagypapa egy furkós 

botot készített a konyhaajtóhoz, azt használtuk védekezésül. A másik két lúd 

volt a tojó. Tojásgyűjtés, majd lúdültetés következett. A nagyobb tojásokból 

később lettek kis zsibák. Ezek az udvaron nőttek föl. Kísérték anyjukat 

egyenként, libasorban. Mikor már nagyobbacskák voltak, és vízre lehetett 

őket ereszteni a nagymama megmutatta az útvonalat nekik, és nekem is, amin 

eljuthatnak a Kőris partra. A következő napokban már az én feladatom volt a 

libaterelgetés, libapásztorkodás. Nagyon szerettem ezt a foglalkozást. A libák 

lementek úszkálni a vízre, én meg leültem a partra. Magányomban, meg ak-

kor is, ha volt még kint a parton velem egykorú libapásztor, szerettem nézni a 

vizet. Egyik nap tiszta, szinte átlátszó volt, másnap zavaros, kissé fodros. 

Rengeteg virág díszlett a partján. Legjobban a kék nefelejcs tetszett. Röpdös-

tek a színes szitakötők, a tarka lepkék. A parton tücsköt, sáskát kergettem, 

mezei csokrot szedtem, fújtam a pitypang fehér virágát, fontam a pipitér vagy 

a búzavirág koszorút, a mezei zsurlóval csúzliztam, béka széket fontam. Ezer 

érdekesség tárult elém nap, mint nap. Néha lemerészkedtem a part közelébe, a 

vízbe lógattam a lábam. Mikor már a ludak megunták az úszkálást, kijöttek a 

partra mellém telepedtek. Ha előbb kívánkoztam haza, akkor meg elkiáltot-

tam magam li-li-li és már jöttek is. Megismerték a hangomat és engem követ-

ve mentünk hazafelé. Mikor megszokták az útvonalat, egyedül is kimentek a 

libuskáim fürdeni és azt is tudták mikor, és merre kell haza jönni. 

Volt olyan is, hogy a nagymama megfosztotta (mellesztette) őket a nagy 

tollazatuktól. A tollfosztás a szomszédok, jó ismerősök közreműködésével 
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történt. A libatoll gerincéről kellett lehúzogatni a pelyhet. Édesanyám abból 

készített nekünk finom meleg dunyhát télire. A levágott liba szárnya vége 

pedig volt a tollsöprű. A tollából meg kalács kenyőt (kenőt) készítettek. Ami-

kor tollfosztás volt a konyhánkban, az asszonyok körbeülték az asztalt és ott 

szorgoskodtak. Nekünk gyerekeknek nem, hogy futkározni nem szabadott 

hanem még tüsszenteni sem, nehogy a pihék körbe röpködjenek a konyhánk-

ban. A munka végeztével sütemény és boros tea került az asztalra. 

Az első meglepetés akkor ért, amikor édesapám kis ketreceket tákolt a fé-

szer mellé. Abba ültették be az én kis libáimat. Rabnak éreztem őket, mert 

nem tudtak onnan kijönni. Reggel, este édesanyám a combja alá fogta és ázta-

tott kukoricával megetette őket. Egyik kezével a liba csőrét nagyra nyitotta, a 

másik kezével a kukoricát tömte a bögyébe. Mikor már elég hízott lett, sze-

gényke fazékba került. A helyére pedig egy másik, aki ugyanúgy végezte. Így 

csökkent háromra az én kis, körülbelül 7-9 fős liba állományom. 

Még a finom falatokról is kell szólnom. Édesanyám által készített hízott 

libamáj, a zsír, a töpörtő, a finom leves és a restre sült libacomb, és a húsából 

készített pástétom finom őszi eledel volt a családunk számára. Falatozgatva 

már elfelejtettem, hogy az a liba, az én kis állatkám volt. A családunkban, 

mint minden paraszt családban az állatok tartása biztosította, hogy a megter-

melt zöldségek, gyümölcsök mellet hús is kerüljön az asztalunkra. 

A másik állatkám, játszó pajtásom a Juci, a kecske volt. A beszolgáltatá-

sok idején sok család tartott kecskét, hogy a család tej szükségletét biztosítsa. 

El is nevezték akkor a szegény ember tehenének. Mostoha körülmények közt 

is tartható, élénk, játékos, pajkos, kis állat volt. Amikor az iskolából hazaér-

tem, ebéd és tanulás után feladatom volt a kecske legeltetése. Fogtam a köte-

let, nyakára helyeztem és rohantunk ki a Decki tag felé. Szinte versenyzett 

velem, huncutul meg, megállt, hogy annál nagyobb iramban folytassa a távot. 

Amikor elértünk az agácisig (akácos) két lábra ágaskodott és jóízűen falatozta 

a fák levelét. Meg volt szabva a legeltetés helye. Egyik nap olyan sokáig le-

gelt az a cudar kecske, hogy az nekem már unalmassá vált. Gondoltam egyet. 

Levettem a kötelet a nyakáról és azt ugráló kötélnek használva ugrándoztam a 

porban. Számoltam a teljesítményemet, nem figyeltem a Jucit. Mikor már 

ejtettem, az, az elakadt a lábam, akkor meg hiába kerestem. Nem volt a kis 

erdőben. Kiabáltam, Juci, Juci merre vagy, nem jelzett vissza, nem reagált a 

hívó szavamra. Keserűségemben sírtam, most mi lesz nem lesz tej estére a 

nagypapának és az édesapámnak, mert elvesztettem a kecskénket. Mezítláb 

szaladgáltam föl és alá, nem törődve azzal, hogy a kivágott fák tuskói és a 

lehullott ágak véresre bökték a talpamat. Egyszer csak a nagy kiabálásomra 

visszamekegett az én kis elveszett pajtásom. A vetésbe tévedt, és jól lakva 

békésen pihengetett. Átfogtam a nyakát, ráborultam, és megkönnyebbülve 
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mentünk hazafelé. Igen ám, de édesanyámnak már a gazda, akinek a vetésébe 

tévedt a Juci, el is panaszolta, mi történt. Alapos „fejmosást” kaptam. Szé-

gyenemben nem mertem szólni sérüléseimről. Alaposan égett, sajgott a lá-

bam. A vályúnál locsoltam rá a vizet, de nem használt. Este már föltűnt  

mindenkinek szótlanságom, túl jó viselkedésem. Ültem a küszöbön ott búsla-

kodtam. Egyszer csak édesanyám ránézett a lábamra, ami már térdig tűz piros 

volt, és a talpam is tele tüskével. Akkor értette meg mi történt. Megmosta 

langyos kamillás vízben a lábamat, kiszedegette a tüskéket és még gyógyító 

kencével is bekente. Másnap a nagymama volt a kecskepásztor, én meg ültem 

a küszöbön. Amikor hazatért a kecském meglátott, örömmel futott hozzám. 

Azt hiszem, velem együtt ő is bánta a tegnapi napot.  

Így éltem én, a családommal kedves kis állatkáimmal, akik egyben játszó-

pajtásaim is voltak.  

Tavasz van, tavasz van! 

Ezen a reggelen is előkerült a kalendárium, húshagyó kedd volt. A nagy-

papa ellenőrizte, hogy az előző napokhoz beírta e azt, ami fontos volt. Megje-

gyezte Piroska napkor fagy volt, ez a fagy sokáig megmarad. Még sokáig köll 

(kell) fűtenünk. A nagymama pedig reggel bekészítette a lisztet, a tejet, a 

tojást. Fánk sütés következett. Dagadt a tészta, már kikívánkozott a melencé-

ből akkora lett. Vártam, mint mindig a finom ebédet. Leültem a kisszékemre, 

füleltem, mert láttam, hogy a nagypapa megpödri a bajuszát. Tudtam, ilyen-

kor fontos mondandója van. Na kislányom, a mai nappal vége van a mulato-

zásnak, hangoskodásnak holnaptól, hamvazó szerdától nagyböjt következik. 

Persze nem tudtam én, mit is jelent ez. Ezt nekünk gyerekkorunkban úgy 

magyarázta el a plébános úr, mondta ő, hogy a böjtölés azt szolgálja, hogy a 

rossz cselekedeteinkért megfogadjuk, hogy tartózkodunk a nagy lakomától, a 

húsételek fogyasztásától. Az én szüleim még negyven napos böjtöt tartottak. 

Persze erre azonnal kész volt a válaszom. Én nem cselekedtem rosszat, én 

ehetek ezután is eleget, nem kell böjtölnöm. Úgy gondolod? Ezután sorolta a 

nagypapa a „jó” cselekedeteimet. Tedd föl magadban a kérdéseket! Szót fo-

gadtál mindig? Nem szöktél meg? Haza jöttél időben? Ahogy sorolta, mindig 

kisebb lettem a széken, elgondolkoztam: hát nekem is vannak rossz cseleke-

deteim? Néma csend lett a konyhában. Délben a finom fánk falatozása közben 

súgta a nagymama: Ne tömd azt a fánkot, mert beteg leszel. De sokat akarok 

enni, mert holnaptól én is nagyböjtölök. Ezt hallva a nagypapa „fölmentett a 

szigorú böjt” alól, azt mondta: Neked nem kell böjtölni, mert te gyerek vagy 

még. De jegyezd meg nem azért, mert mindig jót cselekedtél. Eloszlott félel-

mem és figyeltem hogyan böjtölnek a felnőttek. Az igazi böjtölés a nagyhéten 

volt. A legszigorúbb pedig nagypénteken. Aszalt szilvaleves volt és mákos 
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tészta. A felnőttek is gyerek adagot ettek, és nem mentek dolgozni. Egyébként 

péntekenként máskor sem fogyasztott a családunk húsból készült ételeket. 

A templomban is máshogy történtek a dolgok. A keresztet fekete lepellel 

letakarták. Olyan furcsa csendet éreztem magam körül. A csend még akkor 

volt nyomasztó igazán, amikor nagycsütörtökön elmentek a harangok Rómába. 

Alig vártuk már a nagyszombatot, amikor újra megszólaltak a csengők, zúg-

tak a harangok, és az orgonán felhangzott az Alleluja. Gyönyörű volt a kör-

menet. A sok zászló lengett, harsogott az ének. Másnap húsvét vasárnap, 

akármilyen hideg volt is a tavaszi ünneplő ruhában mentünk a templomba. 

Reggel még fontos dolgom is volt. A reggeli mise előtt volt Nicken az étel-

szentelés. Édesanyám kalácsot, főtt sonkát, piros tojást és egy kevéske sót tett 

a kosaramba. Konyharuhával letakarta, és vittem megszenteltetni a húsvéti 

ételünket. Hazaérve, nem az asszonyok tálaltak, hanem a nagypapa. Minden-

ből kaptunk egy falatot, vigyázva, nehogy egy morzsa is leessen. A konyha-

ruhában maradt morzsákat a nagymama tűzre dobta. Csak ezután fogyasztot-

tuk el a bőséges húsvéti reggelinket. 

Nálunk nem volt szokás a locsolkodás, még családon belül sem. A piros 

tojással labdázgattunk egy kicsit, a fiúk meg pénzzel céloztak rá, úgy ver-

sengtek.  

A nagy takarítások… Általában április közepén a házban és a ház körül 

nagy takarítások zajlottak. Kirakták a bútorok egy részét az udvarra. Szét-

szedték az ágyakat, az ágydeszkákat lemosták, megszárították és este frissen 

tömött szalmazsákon aludhattunk. A szalmazsákokat a férfiak tömték a szal-

makazalnál, tömőfával a zsák sarkait jól telerakták. Igyekeztek minél egyen-

letesebben kitömni az üres helyeket is. Persze hiába, este nem találtuk a jól 

kifeküdt egy éves kuckónkat. Össze vissza hömbölögtünk (hömpölyögtünk) 

egy, két éjjel egymásra gurultunk, mind addig, míg újabb kuckó nem keletke-

zett, ami egy évre ismét biztosította számunkra a nyugodt pihenést. Finom 

mész illat terjengett a szobában, megújult minden az idei tavasszal is. 

A Szent György nap megint nagy fontossággal bírt a nagypapa feljegyzé-

sei közt. Készült is a szokásos adminisztrálásához. Azt el is felejtettem mon-

dani, hogy a tintaceruza a falon lévő hímzett fésűtartóban ékeskedett, a naptár 

pedig egy szegen lógott, amire a papám a kalapját akasztotta. Így nézett ki a 

mi kis irodánk. Mikor írásba kezdett megnyálozta a ceruza hegyét, mert soká-

ig látszódni kellett a feljegyzés. Ezen a napon feladatot is kaptam. A gödör-

ben teljesítettem szolgálatot. Hallgatózni és jelenteni kellett a nagypapának, 

hogy kuruttyol e béka. Tudod, ha meghallod, akkor jó termés lesz az idén. 

Hamarosan nyakunkon volt a május. Május elsején gyorsan végigfutottuk 

a falut. Májusfát kerestünk. Volt pár a mi falunkban is, főleg a kocsma előtt. 

Egy ok volt arra, hogy a fiatalok, diskuráljanak alatta, majd május utolsó nap-
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ján ünnepélyesen lebontsák azt. Addig a falunk ékessége volt a papírszalag-

okkal feldíszített fa. 

Szép tavaszias idő volt már. A konyha ablakunkból kiláttunk az udvaron 

nyíló orgonabokrokra, a szoba ablak alatt nyílott a tulipán és a nagymama 

kedves virágja a gyöngyvirág. Anyák napján mindig ezekből a virágokból 

kötött édesanyám csokrot, és mentünk a kultúrházba ünnepelni. Vasárnap 

délután a falunkban élő összes édesanya, nagymama volt a közönség. Mi 

gyerekek pedig verssel köszöntöttük őket. A tanító néni tanította a verseket 

erre a szép ünnepre. Volt, amikor egy ide illő színdarab is előkerült. 

Amikor már iskolás voltam számoltam a napokat, és vártam a nyarat, a vaká-

ciót. Így éltem „dolgos” napjaimat, amelyeket a visszaemlékezés csodálatos-

sá, meseszerűvé varázsolt. 

 

Adventi várakozás és az én karácsonyom  

A karácsony napját pontosan tudja minden gyerek és felnőtt. A maga módján 

készül is rá. Megpróbálja ünneplőbe öltöztetni szívét és várja az ünnepet. Az 

alábbi sorokban megkísérlem visszaidézni falusi gyerekként átélt karácsonyt 

váró emlékeimet, készülődéseimet. Egy kis Vas megyei faluban gyerekesked-

tem. Ez a kis falu Nick, az én szülőfalum. 

Mikor már lehullott a fáknak minden levele, nem tudtuk a szabadban töl-

teni napjainkat. A sporhelt (tűzhely) melege mellett üldögélve, az esti lámpa-

gyújtás után számolgattuk hány napot is kell aludni az ünnepig. Ezeken az 

egyhangú őszi napokon a nagypapa bölcselkedései segítettek át. Mikor meg-

reggelizett, kinyitotta a kalendáriumot és mindig tudott valamit az eljövendő 

napról mondani. Ezek mondókák voltak, népi szokások, vagy a vele megtör-

tént események és tán az is lehet, hogy csak kitalált mesék. 

Egyik reggel azt mondta fölírom, hogy ezen a napon milyen idő van, mert 

amilyen a Márton napi időjárás olyan lesz a jövő év márciusa. No meg, ha 

Mártonkor jégen jár a lúd a karácsony sáros lesz. Erzsébet napi idő, megmu-

tatja a decembert, ha Örzsébet megrázza pöndölét (pendelyét), vagyis ha az-

nap hó esik fehér lesz a karácsony. Katalin naphoz, „Ha Kata kopog, kará-

csony locsog.” szólás dukált. András napkor azt emlegette, ez most fehér 

András nem víg, rossz év következik. 

A család többi tagja ez alatt végezte mindennapi teendőit a konyhában. A 

nagymama főzött, édesanyám varrt. Édesapám nem volt otthon, mert télen az 

erdőre járt fát vágni. A nap fénypontja volt mikor hazaérkezett. A térdére 

ültetett és bontotta ki a konyharuhába becsomagolt kenyere maradékát. Mi-

lyen finom volt. Hogy ne lett volna finom, mikor az madárlátta kenyér volt. 
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Ilyenkor szokott még nekem énekelni mindenféle bolondos nótát, amiért 

édesanyám mindig megfedte. 

Végre elérkezett a december. Édesanyám reggel hamarabb keltett fel. Fel-

állított az ágyban, megpuszilgatott, jó melegen felöltöztetett, hócipőt húzott 

az egész cipőm (magas szárú) fölé és indultunk a nagymamával a hajnali mi-

sére. Most is érzem szép fiatal testének melegét, suttogó halk szavát. Gyönyörű 

volt, ahogy a templomban felhangzott az ének „Ébredj ember mély álmodból, 

Ó fényességes szép hajnal, Harmatozzatok égi magasok”Ez már az igazi vá-

rakozás volt, ami lázba tartotta kicsi szívünket. 

Közben ránk köszöntött Borbála nap. A szemerei nagymamámnak, mert ő 

Borbála volt képeslapot küldtünk. A magam módján aláírtam az édesanyám 

által megírt pár sort, és boldogan vittem föl az állomásra, mert ott volt a pos-

taláda. Ezen a reggelen édesanyám Szelence (Orgona) ágat hozott be és vízbe 

tettük azt. Akkor tudtam meg, hogy az élethez fény és víz kell. Kislányom az 

ablakba kell tenni ezt az ágat, hogy kapjon fényt és vízbe, hogy életbe marad-

jon. A fényt a Jézuska adja és élteti az ágat. Most, hogy leszakítottuk és be-

hoztuk a lakásba, vizet csak tőlünk kaphat, vagyis tőled. Karácsonyig a te 

feladatod lesz vízzel ellátni ezt az ágacskát, hogy megmutathassam a kis Jé-

zusnak, hogy nekem milyen ügyes kislányom van. Most tudom csak milyen 

bölcsen, milyen szeretettel adott feladatot, ösztönzött, örömet nyújtott, dicsért 

is ezzel az egy mondatával. Nekem a Borbála ág semmilyen hagyománya 

nem érdekes, nekem ez a nap a nagymama névnapja és annak, az édesanyá-

nak az emléke, aki példamutatásával a szülő szeretetére, és a mindennapi élet 

szépségére tanítgatott. 

Már csak pár nap volt hátra a mikulásig. Kipucoltuk a cipőnket, kitettük az 

ablakba, és vártuk mikor tölti meg a Mikulás. Nagyon figyeltünk. Öcsémmel 

összekuporodva lestük a nagy pillanatot. A Mikulástól féltünk, őt nem akar-

tuk látni, csak az adományáért ácsingóztunk, mint minden gyerek. Egyszer 

csak édesapámnak halaszthatatlan dolga akadt. Távozása után hamarosan 

megcsörrent a lánc a konyha ablak alatt. Bújtunk a nagymama és édesanyám 

szoknyája mellé, a nagypapa nevetett bennünket. (Nagyon szerettem őt, de az 

esemény után nagyon megfedtem ezért a viselkedéséért). Hogyan történt máig 

sem tudom, de ez alatt a félelmetes esemény alatt megteltek a cipők ajándék-

kal. Kaptunk almát, diót, kekszet, szaloncukrot. Az ablakba visszatettük és 

minden reggel megnéztük megvan-e még, mert a nagypapa szerint, ha rossz 

leszek, visszaviszi a Mikulás az ajándékát. Egyik ebéd után sorba bontogat-

tam ki a szaloncukrokat és a szokottnál többet ettem. Az édesanyám rákérde-

zett, hogy miért teszem ezt. Úgy gondoltam - feleltem- mindet megeszem, 

hogy ne kelljen mindig arra figyelni, hogy jó legyek. Sokáig emlegették a 

családban ezt az „arany mondásomat”. 
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December 8-a, a nagymama és az én születésnapom. Nálunk nem volt 

szokás a név és születésnapok megünneplése. Elhangzott reggel, hogy Isten 

éltesse az éppen soron lévőt, de ezen a reggelen mégis csak én voltam a szüli-

napos. Édesanyám finom langyos madártejjel várt, és nem maradt el az édes-

apám mókás éneke sem. 

Luca nap már nagyon közel volt a karácsonyhoz és ilyenkor dolgom is 

akadt. A hajnali mise után indultam lucázni. A nagypapa feladata volt, hogy a 

reggeli etetés után bekészítse a szalmacsutakot, amivel indultam a szomszéd-

ba Németh néniékhez, és a Laki utcába a Bözsi ángyiékhoz lucázni. (A versi-

ke tanítása az egész család feladata volt. Hibátlannak kellett lenni, mert ha 

hibádzott a vers jó kívánságai nem teljesültek. Ez igaz volt, mert a nagypapa 

mondta. Még azt is mondta a nagypapa, hogy a szalmát csak jól szórjam széj-

jel, mert azt úgy kell.) A feladatom elvégzése után Bözsi ángyi leültetett, 

készített nekem egy kis zsíros kenyeret. Megreggeliztem, elköszöntem és 

mentem haza. Érdeklődve figyeltem, hogy míg én távol voltam, hozzánk jött-

e valaki lucázni. Nem láttam jelét. Gyorsan kiszaladtam szalmáért a kazalhoz, 

és meglucáztam a mi konyhánkat is. A nagypapától megkérdeztem pontos 

volt e versem. Ő azt felelte a vers pontos volt, de a szalmát még nem terítet-

tem el eléggé. No, hát ezen felbuzdulva jól szétszórtam a szalmát. A nagy-

mama jajveszékelt, a nagypapa nevetett, én meg álltam a kupac közepén és 

nem értettem mi történik, hisz mindent úgy csináltam, ahogy tanították. Ál-

dást is kértem a házra, a vers is pontos volt, és még a szalma is sok helyre 

került.  

Még ezen a napon Luca búzát is kellett készítenünk a nagymamával. Erre 

azért volt szükség, hogy a Jézuska majd elrejtőzhessen benne. Fölmentünk a 

padlásra, hoztunk le egy marékra való búzát, kis tányéron a Borbála ág mellé 

tettük a konyha ablakba. Mindennap öntözgettük. Csírázás előtt édesanyám 

gyertyát helyezett a közepébe, hogy az majd szenteste világítson a karácsony-

fa alatt. 

Teltek múltak a napok. Már nem csak napi egyszer számoltuk meg a hátra 

levő éjszakák számát, hanem ki tudja hányszor. Ha jól emlékszem Luca nap 

utáni második napon nem csak reggel mentünk templomba, hanem este is. A 

Jézus Szíve oltár ablaka egyszer csak kinyílt és három néni odament az oltár-

hoz és magához vette a Szent család képeket. Mi Laki utcaiak a Tóth nénivel 

jártunk imádkozni. Szállást keresett a szentcsalád december 24.-ig. Mi is ré-

szesei voltunk e szép karácsonyi várakozásnak. A nagymamával minden este 

6 órára mentünk a családokhoz, imádkoztunk, énekeltünk és másnap a követ-

kező állomáshelyen folytattuk. Nálunk is lakott évente egy éjjel a szent csa-

lád. Ez volt a karácsonyi készülődés csúcspontja. Édesanyám mosta, vasalta a 

ritkán használt csipke terítőket, a nagymama takarított. Meghagyta a nagypa-
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pának, hogy csak az istállóban pipázhat. Ebéd után házi oltárt készítettünk, 

amiben már én is részt vehettem. A patyolat fehér oltárra került a feszület, 

négy gyertyatartó gyertyával és virág. Egy kis sámlira kis párnát kötöttek, 

hogy édesanyám a fogadó imát olvasva térdre ereszkedhessen. Még a szom-

szédból is kértünk székeket, és az ágyat is úgy vetettük az nap be, hogy paddá 

formálva ülőhelynek szolgáljon. Nagy volt a készülődés. Szokás volt még, 

hogy a ház lakói meggyónjanak és áldozzanak, mielőtt hajlékukba fogadják 

Máriát és Józsefet. Eljött az este. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, Szokás 

szerint a nagymamával indultunk a soron következő házhoz, hogy elhozzuk a 

Szent családot hozzánk is. Ki voltam pirosodva az izgalomtól, elhibáztam az 

imádság szövegét, alig vártam, hogy induljunk már. Egyszer csak elérkezett a 

pillanat. Felkészült a menet és ment a mi szerény otthonunkba. Nagy öröm, 

büszkeség volt bennem. Megérkeztünk. Égtek a gyertyák, finom meleg volt a 

szobában. Az otthoniak térdepelve fogadtak bennünket. Énekeltük a „Szállást 

keres a Szent Család”című éneket. Édesanyám megfogta a szent képet az 

oltárra helyezte, térdre borult és olvasta az imákat. Szokás volt még egy kicsit 

beszélgetni a közös ima után. Aznap este sokat imádkozott a család. Nyuga-

lom, béke költözött házunk falai közé. Másnap a szállást már más biztosította, 

de ez az élmény egy életre szólt. 

A napok ezután még nehezebben teltek. Szebben harsogott az ének a haj-

nali misén, és este az imádság is egyre meghittebb lett. Lázban égtem. Aztán 

meg még a disznóvágás is elérkezett. 

Öt órakor kelt a ház népe. Reggelre is maradt munka, mindenki szorgos-

kodott. Hiába pucolta meg a nagypapa előző nap a foghagymát, a nagymama 

a vöröshagymát, amit meg is dinctelt, édesanyám is előre elmosta a disznóvá-

gáshoz szükséges eszközöket.(bontószéket, sozó és bélbontó teknyőt (teknőt) 

vejlingokat, sajtárokat, üstöt …), és édesapámmal mi is megfentük a késeket. 

Kézzel hajtós köszörűkövünk volt. Nyilván én voltam a hajtókar végén. Nagy 

munka volt ez, mert a kés fenés, az egyik legfontosabb feladat volt a disznó-

vágási előkészületek során. Ezt az édesapám minden éven elmondta. Ő volt a 

böllér, azért tudta ezt ilyen jól. Én nem tudtam mit jelentett ez a szó. Úgy 

intézték a szüleim, hogy a disznóölés folyamatát ne lássam. Megérkezett a 

Pali bátyja, a motorvonattal Szemeréből az Ottó bátyja. Őket meg puszilhat-

tam még, és futás a hajnali misére. Mire hazaértem már a kaputól nem messze 

az udvaron pörzsülték (pörzsölték) a disznót. Édesanyám kínálta a segítőknek 

a forralt bort, a rumos vagy boros teát, édesapám pedig a pálinkát. Futottam 

munkásruhát venni, és raktam a szalmát a tűzre, utánoztam a felnőtteket. Egy-

szer csak nekem is hozta édesanyám a jó forró citromos teát, hisz megdolgoz-

tam érte. Mikor már a pörzsülés olyan fázisban volt, hogy le tudták húzni a 

disznó körmét nekünk gyerekeknek adták kesztyűként, a meg perzselt farok 
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vég pedig jó ropogós csemege volt. Egyszer csak édesanyám hozta a nagy 

kanna meleg vizet, hogy tisztára mossák az állat bőrét. Trákra emelték, négy 

férfiember bevitte a konyhába és tette bontószékre az állatot. (Kellett a négy 

ember, mert nem kis süldőket vágtak akkoriban, hanem nagyra nőt, jó zsíros 

állatot. A gazdák másnap azt újságolták a szomszédnak, hogy hány ujjnyi, 

vagy netán tenyérnyi volt a zsírszalonna.) Hasábfával kitámasztották, hogy 

stabilan feküdjön az állat a bontószéken, mert következett a felbontás. De 

nem siették ám el a dolgot. Közben előkerültek a poharak, és folyamatos volt 

a diskurálás is. Édesanyám megkapta a friss májat, megsütötte és már kész is 

volt a finom reggeli. A nagymama és a Mariska nénje belet tisztított, édes-

anyám ebédet főzött. Jó nagy fazék húslevest, toros káposztát és pecsenyét 

sütött. Volt mellé cukorrépával dúsított céklasaláta és mézes rácsos sütemény. 

Az ebédidő hosszú volt, mert a következő feladatokat át kellett beszélni, no 

meg a zsíros ételeket is le kellett öblíteni. Ebéd után kannába került a leves, a 

káposzta, tányérra a pecsenye a céklával, és a jobb, a bal és a szembe szom-

széd kapta az ebédet. Délután édesanyám kisütötte a zsírt, a férfiak megtöltöt-

ték a véres hurkát, húsos kolbászt, a prést, lesózták a sonkát, a szalonnát. Be-

került a sütőbe a kolbász és következett a vacsora. Mindenből vágtak egy 

keveset, és minden falat után véleményt mondtak munkájuk sikeréről. Cso-

magolás következett, mert a segítőknek és a szomszédoknak kijárt mindenből 

egy kis kóstoló. 

A sok ennivaló már megvolt, de a karácsony még mindig váratott magára. 

Esténként a régi karácsonyok hangulatáról meséltek a felnőttek. Édesanyám 

szaloncukrot főzött, és habkarikát sütött, az édesapám a dióba gyufaszálakat 

tűzött. Én meg azon gondolkodtam miért csinálnak ilyen felesleges munkákat, 

hisz a Jézuska tavaly is ilyenekkel rakta meg a karácsonyfánkat. A nagymama 

nem csinált felesleges a munkát. Ő pattogatta a kukoricát, vagy sütötte a fi-

nom úri tököt, a krumplit a friss töpörtőhöz, és pucolta a diót a karácsonyi 

kalácsba. Úgy szokott velünk viccelődni, hogy megemelte a pattogató lábas 

fedelét, és hagyta, hogy a kukorica pattogjon felénk. Nevetve szedtük a kony-

hában szétpattogott kukoricát a kisöcsémmel. 

Úgy éreztem megállt az idő. Már minden érdekes dolog megtörtént. A ké-

peslapokat is elküldtük a vidéken élő rokonoknak, ismerősöknek. Hozzánk is 

megérkeztek a jó kívánságok, a Borbála ág és a búza is gyönyörű lett. Már 

csak egyet kell aludni, és megérkezik a Jézuska. 

Most jöttem rá, hogy az én emlékeim mennyire mások, mint akár a gyere-

keimé. Nem írtam ajándéklistát, csak vártam a csodálatos karácsonyfát, és az 

azzal járó meghitt ünnepet. 

Mikor már 24-ét mutatott a naptár, várakozásom a tetőfokon volt. Reggel 

korábban keltem. A felnőttek suttogó szavára is teljesítettem kéréseiket.  
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Szerintük jó voltam, mint a kisangyal. A konyhában már folyt a készülődés. 

A nagymama diós, mákos kalácsot sütött, édesanyámmal énekelgettünk. Dél-

ben már nem igen ment le a falat. Egyszer csak megérkezett édesapám az 

erdőről. Ő már találkozott a Jézuskával. Kérte, hogy készülődjek, menjünk a 

Laki utcába, mert oda előbb érkezik a kis Jézus. Felöltöztettek ünneplőbe, és 

mentünk édesapámmal a Bözsi ángyiékhoz. Igaz a Jézuska nem járt még ott, 

de a meghitt készülődésben ott is részesülhettem. Az ángyi habkarikát készí-

tett, és amelyik nem sikeredett szépre, eltört, azt én megkaphattam. Emlék-

szem az Imre bátyám olyan „ügyetlen” volt, amelyikhez hozzányúlt az eltört. 

Nem baj mondta, legalább ennek a kislánynak lesz egy kis csemege. Ültem 

édesapám térdén. Izgultam, nagyon késő lesz már, mire a Vasút utcába érke-

zik a kis Jézus. Egyszer csak édesapám a fejéhez kapott és azt mondta, elhi-

báztam a sorrendet, nem jól jegyeztem meg a Jézuska útvonalát. Gyere, kislá-

nyom menjünk, nem figyeltem kellőképpen. Nem messze laktak az ángyiék, 

de azt éreztem mintha megnőtt volna a távolság, sohase érünk haza. Izgalma-

mat látva édesapám ölébe kapott és nagy csizmás léptekkel haladtunk haza.  

Édesanyám az utcaajtóban várt bennünket, én pedig megpillantottam a 

konyha ablakon keresztül a karácsonyfámat. Égtek rajt a gyertyák és a csil-

lagszóró szórta fényeit. Megálltam, csak néztem magam elé. A szemeim kike-

rekedtek, nem tudtam megszólalni. Szememből folytak a könnyek, és álltam a 

hidegben az udvaron. Ismét édesapám karjaira volt szükség. A konyhába vitt, 

és a plafonba felakasztott karácsonyfánk alatt ünnepeltünk. 

Százszor megnéztem mit rejtenek a fenyőágak, mi bújt meg mögöttük. 

Szaloncukor, csokoládé (Gránit kocka, Mecsek kocka) keksz, habkarika és 

papírból készített kis házikó, amiben született a kis Jézus. Volt még egy kis 

papír harang. Nem szólalt meg sohasem. Nem is kellett. A nélkül is hallottam 

én csengő harangszót ezen a varázslatos estén. Ajándékot is kaptam. Színes 

ceruzát és szalagot, a hajamba. Egyszer csak észrevettem a leterített konyha 

asztalt. (Ez nálunk csak ünnepen volt szokás) Az abrosz fehér volt, a széle 

hímezve, kis, piros pettyekkel és zöld ágakkal. Egy nagy tányér Hatlapos 

díszelgett rajta. 

(Már kétszeres nagymama voltam, mikor édesanyámnak elmeséltem, hogy 

a legszebb karácsonyaimat idézi ez a terítő. Már itt lakott nálam Répcelakon. 

Egyszer csak kitalálta, hogy haza gyalogol, megnézi minden rendben van-e a 

háza körül. Mikor visszaérkezett egy elhasználodott, gyűrött selyempapírból 

elővette a mi karácsonyi abroszunkat. Mondta lukas is foltos is, de elhoztam 

neked. Először az abroszt, majd édesanyámat öleltem. Nem tudom megkö-

szöntem-e, de abban a pillanatban ez igazán nem volt fontos. 

A süteménynek is története van. Édesapám Oroszországban volt a háború 

alatt. Egyik alkalommal megkínálták őket süteménnyel. Nagyon finomnak 
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találta az ízét, sokáig nem felejtette el. Mikor háború után hazajött magyaráz-

ta, milyen süteményt szeretne. Sem a nagymama, sem édesanyám nem tudta 

kívánságát teljesíteni. 1946 karácsonyára készülve, édesanyám új sütemény 

receptet kapott valakitől. Gondolta megsüti a családnak. Mikor édesapám 

meglátta elérzékenyülve köszönte, mert ez volt az a sütemény, aminek az ízét, 

zamatát emlékeivel együtt a háborúból hazahozta. A Hatlapos családunk ka-

rácsonyi süteménye az óta is, pedig itt hagytak mindketten édesapám is, és 

édesanyám is, aki ezt nekünk mindig a karácsonyi asztalra tette.) 

Nagyon elfáradtam, még a szokásos kis Jézus köszöntő is félálomban ta-

lált. A nicki gyerekek énekelték a Menyből az angyalt az ablakok alatt. Él-

mény volt hallgatni, mert ezt a dalt mi annak idején nem hallottuk máskor 

csak szent este és karácsonykor a templomban. A szokásosnál hamarabb lefe-

küdtem. Álmomban, vagy a Laki utcában, vagy a Vasút utcában biztos talál-

koztam a kis Jézussal. 

Másnap reggel a karácsonyfa megcsodálása után mentünk a karácsonyi 

szentmisére. „Fel nagy örömre ma született” zengett az ének. A templomban 

két nagy karácsonyfa vattával díszítve az oltár mellett. No és milyen sokan 

voltak a templomban. Nagyon tetszett, ahogy a bácsik harsogva énekeltek. 

Este csendesen teltek az órák. Szürkületkor ismét gyertyagyújtás volt. A 

mindennapi imádságok is meghittebbek voltak a gyertyafénynél. Egyszer 

csak zajt hallottunk. A falu fiataljai jártak házról házra, köszöntötték az Istvá-

nokat. Édesapámat hívták Istvánnak. A másnap a szemerei karácsonyról szólt. 

A tíz órás vonattal mentünk szüleimmel és a testvéremmel együtt megcsodál-

ni az unokatestvéreim karácsonyfáját a nagymamánál. 

Békésen teltek a napok 28-ig. Aprószentek napján a nagypapa által készí-

tett korbáccsal mentem korbácsolni, hogy nehogy a szomszédok és a rokonok 

kellésesek legyenek az új esztendőben. Január elsején reggel pedig fogtam a 

kis sámlimat és ismét útnak eredtem .A szokásos helyeken már vártak. Feláll-

tam a székemre és elharsogtam; 

Kicsi vagyok székre állok, 

Onnan egy nagyot kiáltok, 

hogy mindnyájan meghalljátok .  

Boldog, új évet kívánok! 

 

Így ismétlődtek évről évre az ünnepeink, amiket emlékeimben, és ezen a pár 

oldalon megőrzök. 

Vizvárdy Tamásné  
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Sors, vagy véletlen 

 

Nagyapámnak mikor megszületett második gyermeke a régi, kis vályogfalú 

ház már kicsi volt négyeiknek. Úgy gondolták, hogy építenek egy nagyobbat. 

A régi házukban se víz, se gyerekszoba nem volt. De ha valaki házat akar 

építeni előbb területet kell vennie. Mivel nem akartak elmenni a szüleiktől, és 

ha elmentek volna, akkor nagyapának meg kellett volna változtatnia munka-

helyét. Tehát a szülőfaluban szerettek volna házat építeni. A házhoz sok pénz 

és sok intézkedés kellett. Nagyapámnak több munkát kellett vállalnia. Első-

sorban fűtő volt a vasútnál, és segíteni járt a helyi fölműves szövetkezetbe. 

Nagymamám otthon volt és a gyerekekkel törődött, és az állatokkal. Nagy-

apám csak nehezen tudott pénzt keresni, és nem pedig ésszel. De nem csak 

egy gondja volt, hogy hogyan építse fel a házat, de hogy az állatokkal ki fog 

törődni, amikor ő folyton munkába lesz. Nagyapámnak még betegen is mun-

kába kellett járnia, ha fel akarta építeni a házat. Lassan összegyűjtötte a pénzt, 

és elkezdhetett építkezni. Megvették a Sajó melletti területet, amelyen vagy 

30 fa volt, és azokat nagyapámnak kelet megint csak kivágnia. A sok munka 

ellenére próbált a családjával is lenni. Hogy elkezdhessen építkezni, el kellet 

készíteni a ház tervét. Mamám oldaláról megígérte egy rokon Lazányi László, 

hogy elkészíti nekik azt ingyen. Nagyapámék ezért nagyon hálásak voltak 

neki. Sohasem szerettek tartozni senkinek, még a családnak sem, ez mai napig 

így van. A ház tervrajza sok időbe tellett, ugyanis nagyszüleim bentre akartak 

feljáratot tenni, ami akkor nem volt divat. Lazányi László mérnök volt, és ő 

így tudott segíteni nagyszüleimnek. De a nagyszüleim fizetni akartak neki 

ezért, de ő nem fogadta el. Abban egyeztek meg, hogy majd nagyapám fog 

segíteni az ő építkezésükön, mivel akkor ők is építkeztek. Nagyapámat akkor 

hívták, amikor a tetőnél kellett segítség az ácsnak. Az ács egy olyan embert 

keresett, aki bírt dolgozni. Úgy gondolták, hogy nagyapám erre megfelelő 

lesz. Úgy is volt, mert mindig azt mondja nagyapám, hogy egy vállán elbírta 

az ötven kilós zsákot. Az ács Zsemlicska János volt Dernőről. Nagyapám úgy 

egy hétig járhatott segíteni neki. Ez idő alatt megismerte őt. Sohasem gondol-

ta volna nagyapám, hogy az ő, akkor még nem megszületett lánya, vagyis az 

én anyukám és a Zsemlicska János ács unokája, azaz az én apukám majd egy-

szer összeházasodnak. 

E történet is bizonyítja, hogy nem csak a filmekben, de a valóságban is 

vannak csodák és véletlenek. 

Žemlička János 
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Helyetted mondom el 

 

Ahogy múlnak az évek, egyre jobban hasonlítok az édesapámra. Az én hajam 

is a halántékomnál őszül, szemhéjam félig ráborul a szememre, és az orromat 

se tagadhatom le. Ezek csak külső jegyek, a belső hasonlóság megrendítőbb. 

A lelkiségét hagyta rám örökül, a versek, növények, állatok szeretetét, a 

szemlélődés nyugalmát. Mivel ő már nem teheti, én mondom el helyette élete 

történetét, nem a felnőtt gyermek elfogultságával, hanem a valamikori, szerte-

len kamaszlány kritikus emlékeire hagyatkozva.  

Balaton- parti kis faluban született, egy szegény, hat gyereket nevelő, pa-

raszt család legidősebb fiaként. Korán szembesült azzal, hogy minden falat 

kenyérért keményen dolgozni kell. Ahogy megismerkedett a betűkkel, meg-

sejtette a leírt gondolatok, a könyvek hatalmát. A mezítlábas, falusi fiú várat-

lan bónuszt kapott az égiektől, már gyermekként rájött, hogy saját szavai 

vannak a környező világra, és verseket kezdett írni. Mohó szomjúsággal ta-

nult, testvérei közül egyedül neki sikerült kitörnie kódolt sorsából.  

Pestre jött, dolgozott és tanult, hamar saját lábára állt. Nehéz idők voltak, 

de nyakassága, kitartása, átsegítette ezeken az éveken. Kertész lett, latinul, 

németül tanult, és közben Adyt olvasott. Szerette választott szakmáját, túlzás 

nélkül mondhatom hivatását, de életét teljessé az irodalom, a költészet tette, 

melynek spirituális ösvényén indult el, tele ambícióval a nagyok nyomában. 

Őrzöm, és sokszor elolvasom fennmaradt verseit, melyeken érezhető Ady 

erős hatása. A legjobb példa erre, a saját életét szimbolizáló, A hajós című 

versének első sora „Tűzszemű, nagyálmú legény volt..” 

Húszas éveinek vége felé már elfogadható egzisztenciát teremtett, és ráta-

lált a szerelem is. Nem saját környezetéből akart virágot szakítani, nem érte 

be akárkivel. Eszmélése első percétől kezdve, az élet minden területén többre 

vágyott: „Kerüljön az, kinek koldus szerelme van, kerüljön el, mert én kevés-

sel, be nem érem.” 

A lány egy jómódú polgári család gyermeke volt. Ápolt, finom úrilány, 

hol szűziesen tartózkodó, hol gyermekien játékos, kicsit gőgös, olykor szeszé-

lyes és kacér. Az egyszerű falusi fiú számára a tökéletes nő, a vágyott társ, 

izgalmas, megfejthetetlen. Az udvarlás hónapjainak szenvedélyes, reményke-

dő, könyörgő verseit, egy szürke, nyúlszőr album őrzi. Fiatal lányként sokszor 

elcsentem, és borzongva, titokban elolvastam. Ennek a szép, családi ereklyé-

nek, hosszan tartó hatásáról akkor győződtem meg, mikor kamasz lányom is 

rákapott. Onnan tudtam, hogy szerelmes, mert akkor mindig előkerült a kis 

kötet. Néhány idézettel szeretném érzékeltetni, édesapám akkori lelkiállapotát: 

„Közel vagy hozzám, kezem is elér, de szíveink közt, óriás a tér” 
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„A gőg, a dac, minden hátam megett, mutasd az utat, s én azon megyek!” 

„Ne bánts azért, hogy durva volt a szó, a szerelmes nem beszámítható, ki-

hez a szíve imádkozni megy, szavával éppen azt sebezi meg.” 

„Nem, Margitom, alulról jöttem én, a televényből, mely vad és kemény, 

talán azért van, hogy sokszor a szó, mi ajkamról jön, durvának ható.” 

„Azt mondhatod e szókra Margitom, mindez nagyképű, üres fogalom, mi 

arra jó, hogy egy lány szívét, a nélkülözés útjára vigyék.” 

„Margit szeretlek! Miért e dacod? Dobd el a szívem, ha nem akarod!” 

Az idézett szöveg hosszabb lett, mint terveztem, de ahogy újra olvastam, rá-

döbbentem, hogy a szüleim egész jövendő életének, megalkuvásának, és ki 

merem mondani boldogtalanságának lenyomata benne van. Mert a lány, aki-

hez ezek a versek szóltak, az édesanyám. Egy fővárosi parkban ismerkedtek 

össze. Huszonegy éves volt, akkor szerezte meg a kisdedóvói képesítést az 

apácáknál. Bár viszonylagos jómódban éltek, szigorú nagyapám ragaszkodott 

ahhoz, hogy lányai dolgozzanak. Édesanyám nevelőnő lett egy kisfiú mellett, 

akivel rendszeresen sétált a parkban, melynek felügyelete apámhoz tartozott. 

Csintalan, kis védence révén ismerkedtek össze. 

A sok félreértés, civódás után, a szívből jött versek, és a szép szál, kék-

szemű kertész, végül bebocsátást nyert a boldogság kertjébe. A két fiatal 

egymástól nagyon eltérő közegből érkezett. Édesapám mély szegénységből, 

hol a megélhetés napi gondja, minden egyéb törekvést elnyomott. Édesanyám 

egy jól szitált polgári családból, ahol Nagypapa iskolaigazgató, nagymama 

tanítónő volt. Merőben más neveltetést és életvitelt kellett, ennek a szerelem-

nek összecsiszolnia. Talán nem is lett volna baj, ha apám, aki szivacsként 

szívta magába a tudást, némi engedményt tett volna a társadalmi érintkezés 

terén, amit ő lényegtelennek érzett, de amibe anyám beleszületett. Jó példa 

erre a lánykérés. Édesanyám előre figyelmeztette, hogy a neves alkalomra 

sötét öltönyben jöjjön. A család női tagjainak legnagyobb rémületére nyakas 

apám, barna bricsesz nadrágban érkezett. A nagypapa dolgozószobájában 

megtartott „vizsgán”, a konvenciók szándékos felrúgása ellenére - átment.  

Elkezdődött közös életük. A két szobás szolgálati lakás, ami a szép Rot-

tenbiller kertben volt, teljesen berendezve várta az új asszonyt, és minden 

apám puritán ízlését tükrözte. Nyoma sem volt annak a kifinomult kényelem-

nek, amit anyám a szülői házban megszokott. A külsejére sokat adó ifjú asz-

szonyt reménnyel töltött el egy üres, kis helyiség, a majdani fürdőszoba ígére-

te. Önérzetes apám a közös otthon megteremtéséhez nem fogadott el segítsé-

get. A hibát szerintem ott követte el, hogy a lényegtelen dolgokban sem tudott 

engedni és mikor megtehette volna, hogy feljebb lép a másik mellé, inkább 

lehúzta magához. 
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Az első gyerek, a bátyám hamar érkezett. Sírós baba volt, a tapasztalatlan, 

fiatal anyának sok nehéz órát szerzett. Az érzékeny, törékeny kisfiú, családi 

körben arról volt híres, hogy nagyobb korában is gyakran itatta az egereket. 

Ami a verseket illeti, ez az időszak volt édesapám életében a legsikeresebb. 

„Írásai több fővárosi és délvidéki lapban megjelentek, verskötete kiadásra 

vár.” Ezt a kis recenziót az 1934-ben megjelent Dunántúli Koszorúban olvas-

tam. Sajnos csak két kötet maradt meg, az Aranykalászok és a Mécsek-

Lángok-Fénysugarak című. Ezekben olyan mozgósító erejű, hazája sorsán 

kesergő versekre bukkantam, melyeket a közelgő, második világháború, és a 

fájó trianoni seb ihletett. 

Hét év szünet után születtem meg én, egy duci, mosolygós kislány. Első 

pillanattól kezdve édesapám kedvence voltam. A szeretet, melyet teljes szí-

vemből viszonoztam, nem volt véletlen, mert később kiderült egy tőről met-

szettek minket, hogy kertész hasonlattal éljek. 

A szegény ember fia ebben az időben tett lépéseket, hogy vagyonossá vál-

jon. Valószínű, hogy felébredt benne a paraszti ősök szerzési vágya. Földet 

vásárolt Gyálon, és Erzsébeten egy több lakásos házat. Ezek a próbálkozások 

nem voltak sikeresek. Lehet, hogy a bérlő művelte kevés hozzáértéssel, szor-

galommal a földet, mert hasznot nem hozott. A házzal édesapám hasonlóan 

járt. Ő, aki otthon szigorúan és takarékosan kezelte a pénzügyeket, háziúrként 

vajszívű, könnyen megvezethető valaki volt. A sikertelen próbálkozások a 

családi legendárium mulatságos történetei közé tartoznak. 

Ezt az idillinek tűnő világot borította fel a második világháború kitörése. 

Apám eleget tett hazafias kötelességének, mert mi mást is tehetett volna, és 

bevonult. Édesanyám ott maradt a két gyerekkel egyedül. Teljesen tapaszta-

latlan volt az élet dolgaival szemben. A pénzzel bánni nem tudott, nem is volt 

alkalma rá, hogy megtanulja. Édesapám házasságuk első percétől kezdve, 

elkényeztetett gyerekként kezelte. A szigorúan kiporciózott kosztpénzt is 

ellenőrzés alatt tartotta. Az önállóságot, hírből sem ismerő anyámnak, saját 

lábára kellett állnia, egy világháborúval sújtott időszakban. 1942-ben megszü-

letett az öcsém. Sápadt, sovány kisfiú, aki árnyékként követte anyánkat. Szo-

ros kötődésük haláláig megmaradt. Most már három gyerek gondját cipelte, 

egyre durvulóbb körülmények között. Tágas konyhánkban emeletes vaságya-

kon, menekült rokonokkal éltünk együtt, a szobákat katonák foglalták el. 

Hogy legyen mit ennünk, édesanyám mindent eladott, amit csak lehetett, vagy 

elcserélt. Vidéken még volt ennivaló, tapasztalt asszonyokkal „batyuzni” járt, 

vonatlépcsőn, vonattetőn utazott, bennünket a rokonokra bízva. 

A háború véget ért, édesapánk fogságba esett, és csak 1946-ban került ha-

za. A felhőtlen öröm után, hogy túléltük valamennyien, hogy megmaradt a 

ház a fejünk felett, kettejük boldogságán hamar repedések mutatkoztak.  
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A család feje meglepődve és csalódottan tapasztalta, hogy nem az az asszony 

várta vissza, akit itt hagyott. Édesanyám megváltozott, megkeményedett, a 

világról, családról, házasságról saját véleménye lett, aminek hangot is adott. 

Eltűnt az irányítható, selyemszálként a férje ujjára csavarható asszony, és 

megfakult az a kép is, amit édesapám őrzött róla a háború poklában. Külsőleg 

is beleszürkült kissé az elmúlt esztendőkbe, pontosan az a másság kopott le 

róla, ami apám szerelmét éltette. 

Édesapám is megváltozott. Mintha a költő elesett volna a harctéren, egy 

kiábrándult, apolitikus ember jött haza. Utolsó verseit tábori lapokra írta. Az 

egyiket sokáig őriztem, talán még most is megvan valahol az iratok között.  

Dolgozni kezdett újra a régi lelkesedéssel, energiával. Új hobbija a fotó-

zás, végleg eldöntötte a fürdőszoba sorsát, fotós kamra lett belőle. Sorozatban 

készültek a színes diák, amiken gyönyörű virágokat, örökzöldeket örökített 

meg, rendszerezve, latin nevüket feltüntetve. Ma is megvan belőlük, precízen 

csomagolva pár doboz. Az új hobbi rengeteg pénzbe került, a fényképezőgé-

pek, nagyítók, vetítőgépek és vásznak és a labormunkához szükséges tárgyak, 

vegyszerek. A családi viharokat csitítva, a lepusztult lakásba új bútorokat 

vásárolt meglepetésszerűen. Egy óriási, fekete, tükrös, márványlapos tálalót, 

nagy ovális asztalt, bőrszékekkel. Gondolom, édesanyánkat akarta megbékí-

teni, ízlését eltalálni. A megviselt, világos fabútorok, és az újak egymás mel-

lett, mellbevágóan eklektikus hatást keltettek, meg sem tudott szólalni szegény. 

Számomra apám legvitathatóbb döntése az volt, mikor gimnazista bátyá-

mat elhelyezte éjjeliőrként. Nappal iskolába járt, éjjel dolgozott. Nyilvánvaló 

volt, hogy a kettő együtt nem ment, így kimaradt a gimnáziumból. Felnőtt 

fejjel próbáltam megérteni, hogy miért? Az nyílt titok volt, hogy elsőszülött 

fiát gyengének, sebezhetőnek látta, akit majd eltipor az élet. Saját sorsát pró-

bálta ráerőszakolni, olyan helyzetet teremteni, amit ő már megélt, és győzte-

sen került ki belőle. A bátyámnál ez nem működött, csak annyit ért el vele, 

hogy örökre megsebezte. Az élet azonban, mintha apánkat igazolta volna, 

mert a fia dolgozott, tanult, leérettségizett, diplomát szerzett, de mindezt távol 

a szülői háztól. Mikor már nem éltek a szüleink, és hárman testvérek összejöt-

tünk, akkor döbbentem rá, hogy a bátyám nem tudott apánknak megbocsájta-

ni, de anyánknak sem, mert nem tiltakozott akkor, amikor kellett volna, mert 

engedte megtörténni. Ha ez szóba került, enyhe bűntudatot éreztem, amit 

néhány odavetett szava megerősített, mi kivételezettek voltunk az öcsémmel, 

mert tanulhattunk.  

Bátyánktól elválasztott minket a hét év korkülönbség. Öcsémmel véd-, és 

dacszövetséget kötöttünk a világ ellen. Gyermekkorunk leghosszabb, legiz-

galmasabb háborúját Édesapámmal vívtuk a zsebpénzért. Egy héten egyszer, 

és ez többnyire vasárnapra esett, kaptunk tőle egy-egy forintot, amiért minden 
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alkalommal, kemény csatát kellett vívnunk. Idősebb lévén, én voltam a tár-

gyaló, öcsém a hátam mögött állva, a jelenlétével támogatott. Merem állítani, 

hogy a „vasárnapi forintért” vívott hosszú szócsatákat, apánk ugyanúgy élvez-

te, ahogy én. Pedig volt pénz otthon. Minden technikai újdonság, ami érdekel-

te, a mozgófilm-vetítő, az akkor piacra dobott Orion rádió és a rengeteg 

könyv nálunk nem hiányzott. Természetes önzés mozgatta, de számomra, aki 

hozzá hasonlóan faltam a könyveket, ez paradicsomi állapot volt. Az igazság-

hoz tartozik, hogy a koromnak megfelelő választékot, egyedül a Magyar 

Népmesék című könyv képviselte, egyszer és mindenkorra. A kényszer tehát 

rávitt, hogy azt olvassam, ami a kezem ügyébe került: Shakespeare összest, a 

kék, vászonborítású Molnár Ferenc színdarabokat és regényeket, verskötete-

ket, Ibsent. Eleinte az illusztrációk varázsoltak el, aztán a szavak. Nyilván 

nem értettem mindent, amit elolvastam, de lelkesen átrágtam magam a szöve-

geken. Emlékszem milyen tehetetlen dühöt éreztem, mikor olyan akadályba 

ütköztem, mint édesapám német nyelvű regényei. A könnyen hozzáférhető 

olvasmányok után, a fekete tálaló gyomrába rejtett kincseket fedeztem fel, 

mert nálunk természetesen a tálaló, nem féltve őrzött porcelánt rejtett, hanem 

szakkönyveket és egyéb nyomtatott csemegéket. Valójában mindenevő vol-

tam, válogatás nélkül elolvastam, amit találtam, senki nem korlátozott, néha 

mégis bűntudatot éreztem, mintha tilosban járnék. Ezek az évek, egyéb gyö-

nyörűséget is tartogattak számomra. Édesapám szenvedélyesen szerette a 

színházat. Rendszeresen vásárolt színházjegyeket, de édesanyám mindig ne-

met mondott, mikor meglátta, hogy a kakasülőre szólnak. Így aztán az ő kü-

lönbözőségük farvizén, és eveztem be abba a csodálatos világba, amit a szín-

ház jelentett. Felejthetetlen esték fűződnek a régi Nemzetihez. Játéknak fog-

tam fel, ha egy-egy előadás alatt többször is költözködnünk kellett, mert a 

színpadnak csak a felét láttuk arról a helyről, ahová a jegyünk szólt.  

Közben édesapám karrierje csúcsára ért, Budapest főkertésze lett. Akkori 

nevén, a FŐKERT műszaki igazgatója. Lehet, hogy származása is hozzásegí-

tette ehhez a pozicióhoz, de az vitathatatlan, hogy alkalmassá a tudása és el-

hivatottsága tette. Édesanyám életében is változás állt be, végre a saját lábára 

állt, óvónő lett. Szerették a gyerekek, és szerették a szülők is. Nemsokára 

kinevezték vezető óvónőnek, de származása, ami édesapám esetében talán 

előny volt, édesanyámnál, az apácáknál szerzett papír hátrányt jelentett. Ki-

nevezésekor, hiába lépett át a hatóság ezen a tényen, mindig voltak és vannak 

túlbuzgó hivatalnokok, akik a regnáló hatalomnak, az elvártnál is jobban meg 

akarnak felelni. A mindennapi élet nyelvére lefordítva, egy ilyen szakfelügye-

lő keserítette meg édesanyán életét. Látogatásai állandó stresszt jelentettek 

számára, ami odavezetett, hogy lemondott, és beosztott óvónőként dolgozott 

tovább.  
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Anyai nagymamánk özvegy lett, hozzánk költözött, hogy vigyázzon ránk, 

és magával hozta, a szép, régi otthon megmaradt tárgyait. Porcelánokat, üveg 

és ezüst tárgyakat, gyönyörű kézimunkákat. Kis szégyenkezéssel ismerem be, 

nem voltam fogékony akkor ezekre a szépségekre. Amit viszont kitörő 

örömmel fogadtam, egy forgatható könyvespolc volt, tömve, egészen más 

jellegű könyvekkel, mint az otthoniak. 

Mikor negyedikes gimnazista lettem, öcsémmel már régen külön utakon 

jártunk. Két szülőnk sokat dolgozott, mi pedig korlátlan szabadságot élvez-

tünk. Felnőttként, két gyerek mellett diplomáztam, sokszor gondoltam arra, 

hogy azért terelgetni kellett volna bennünket, nem erőltetni, de tanácsokkal 

ellátni, figyelni ránk. Szerettek minket, de teljesen bezárkóztak saját világuk-

ba. Az otthon töltött időben édesapám körülbástyázta magát könyveivel, amit 

én megértettem, de néha, fel kellett volna néznie a könyvből, kipillantani, 

hogy mi történik velünk. Édesanyám a saját boldogtalanságába burkolódzott. 

Mi pedig az öcsémmel, aki szintén munka mellett szerzett diplomát, a két 

össze nem illő ember között mozogtunk szabadon, magunkra hagyva a fel-

nőttkor küszöbén. Ez olyan tapasztalat volt később anyaként, amit nem szá-

mon kérni akartam, sem akkor, sem most, hanem hasznosítani.  

Elérkezett 1956 sorsfordító időszaka. Édesapám életútja akkor lenne töké-

letes, ha azt írhatnám, hogy teljes mellszélességgel, és aktivitással a forrada-

lom mellé állt. De sem kora, sem habitusa nem volt rá alkalmas. Csendes 

drukkerként, ahogy a társadalom nagy része, otthonról kísérte figyelemmel az 

eseményeket. A harcok csitultával, be akart menni a munkahelyére, de édes-

anyám női ösztöne jól működött, tőle szokatlan ékesszólással és makacsság-

gal próbálta visszatartani. Egy ideig sikerült is, de apámban egyre erősebb lett 

a sürgetés, nem lapíthat otthon, mert biztosan szükség van rá. Beballagott 

szépen a központba, és ott azonnal beválasztották, a vállalatnál éppen meg-

alakuló tanácsba. Nem tudom, hogy milyen tanács volt, vállalati, munkás, 

forradalmi, lényegtelen. Nem a jelzője a lényeges, hanem az aktualitása. A 

tanács első ténykedése, a vezérigazgató leváltása volt. Egy olyan ember, mint 

apám, aki csak a hivatásának és az irodalomnak élt, aki az otthoni karosszék-

ből szemlélte hosszú évek óta békésen a világot, távol minden forradalmi 

hevülettől, hirtelen, egy napra, a politika fősodrában találta magát. Nem tu-

dom a pontos részleteket, mert velünk, gyerekekkel nem osztották meg, csak 

mikor a forradalmat leverték, apám nyomasztó hangulatából éreztük, hogy baj 

van. Végül azt a szűk felvilágosítást kaptuk, hogy leváltották, és visszaminő-

sítették. 

Szakmai életútjának íve megtört, és ebbe a gerince is beleroppant. Annak a 

bizonyos napnak az eseményeit, lehetőségeit variálta állandóan. Sokszor csak 
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ült, ölébe ejtett könyvvel, és olyankor tudtuk, hogy megint ízekre szedi akkori 

döntését, és annak következményeit. 

Egy örömteli esemény még felvillanyozta, mert 1958-ban, a Gondolat kia-

dónál megjelent Thaly Tibor A 200 éves Városliget című könyve, melyet 

édesapám fotói illusztráltak. Őrzöm ezt a könyvet is, mint annyi más, szelle-

miségét sugárzó tárgyat. 

1965-ben agyvérzést kapott, kórház, rehabilitáció. Fizikailag rendbejött, az 

élet napi dolgaiban eligazodott, de már soha többet nem lett az az ember, aki 

volt. Utolsó éveiből mindig az a kép van előttem, ahogy nézi a televiziót - 

amit persze az elsők között vásárolt meg – és kedves mosollyal az arcán – 

mert a világ, már csak felszínesen, tükröződve érintette - visszaköszön a bájos 

bemondónőnek. 1979-ben halt meg. 

Zentai Eta 

 

 

 

Nagymamám mesélte 

 

Azelőtt sok gyerek volt a faluban. Reggel mikor felkeltem, édesanyám befo-

gott segédkezni. Sepregettem, mosogattam, és ha mentünk ki a mezőre, kapál-

tam is. Sok tehén, kecske is volt, és mikor a pásztor hajtotta őket, 

cukroskenyérrel vártuk. Azután sokszor jöttek oda hozzánk. Néha elettük a 

kecskéktől a kenyeret. A tehenektől már óvakodtunk, mert velük járt a bika. 

Tavassszal, mikor kikeltek a kislibák, kihajtottuk őket a patak mentére vagy 

füves területre. Miközben ők szaladgáltak, ittak-ettek, mi énekeltünk vagy a 

kézzel készített babáinkkal játszottunk. Nyáron elgátoltuk a patakot, mert 

még azelőtt tiszta volt a víz és fürödhettünk benne. Volt pléhkádunk is, és 

abban mikor fürödtünk, elképzeltük, hogy csónakázunk és csapkodtunk, úsz-

tunk a kezünkkel. Kövecskéztünk is. Öt kővel kellett játszani. Feldobtuk a 

követ, majd azzal a másikat megpróbáltuk megfordítani, majd felszedni. Nem 

mindig sikerült, de ez volt benne a móka. Sokat nevettünk játék közben. Az-

tán golyóztunk is. Az egyik golyóval a másikat meg kellett célozni, majd be 

kellett találni a lyukba. Kijártunk a fiúkkal a töbörbe focizni. Szeptemberben 

kezdődött az iskola. Az én korosztályomban 11 tanuló tanult. Ide jártunk 

Kecsőbe öt évig. Egy tanító tanított mindent. Délelőtt és délután is mentünk 

iskolába. Minden osztálynak be volt osztva, hogy kinek mikor kell mennie. 

Még szombaton is jártunk. Mikor elérkezett az év vége, rendeztek  

iskolai majálisokat. Mindig szép ünnepségek voltak a faluban. Május elsején 

például mindenkinek kötelező volt lámpásokkal felvonulni. Miután itt 
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Kecsőben kijártam az ötödik osztályt is, felkerültem a többiekkel Pelsőcre. Az 

osztályfőnöknőm annyira szerette a kecsőieket, hogy mind a tizenegyet ma-

gához vette egy osztályba. Rozsnyóról volt, ezért nem is értettük, hogy miért 

szeret. Mi is hamar megszerettük őt. Később elmondta, hogy azért szeret 

minket, mert okosak vagyunk. Szavalóversenyre jártam, énekkarban és még 

sok másban is szerepeltem. Amikor versenyre mentünk az énekkarral, szinte 

majdnem mindig bezsebeltük az első helyet. Az volt az énekkarból a legked-

vesebb emlékem, mikor Eperjesen voltunk, és az egyik helyiségben táncver-

senyt tartottak, mi pedig kukucskáltuk őket. Meseszép színes ruhákban tün-

dökölve léptek fel. Mikor felcseperedtem, Tornaljára jártam szakközépiskolá-

ba. A Kecsői Csemadok Alapszervezetének a tagja lettem, akikkel szintén 

versenyekre jártunk. Sokat szavaltam még akkor is. Majd felnőttem, hozzá-

mentem egy csodálatos emberhez, és született két gyermekem.  

Zoller Alexandra 
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Résztvevő neve Korcsoport Helyezés Település 
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Kanyó Anna 2. III. Kúla 
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Csizmadia Eszter 2. III. Für 

Felvidék, Szlovákia 

Feleki Hanna 2. külön díj Székelyudvarhely 

Erdély, Románia 

Manó Sándor 2. külön díj Debrecen 

 

 

Résztvevő neve Korcsoport Helyezés Település 
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Németh Nikoletta 3. III. Zalakaros 
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Vajdaság, Szerbia 

Balázs Kercsó Eszter 3. külön díj 
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Erdély, Románia 
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Felvidék, Szlovákia 
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Résztvevő neve Korcsoport Helyezés Település 

Gábor Ferenc 4. I. 
Köröstárkány 

Erdély, Románia 

Salánki Anikó 4. I. Mezőtúr 

Juhászné  

Vanyó Erzsébet 
4. II. Noszvaj 

Richter Anikó 4. II. Budapest 

Akai Katalin 4. III. Tata 

Pásztor János 4. III. Tóalmás 

Csorba János István 4. külön díj Gödöllő 

Sebők Mihály 4. külön díj 
Szentkeresztbánya 

Erdély 

Soós Katalin 4. külön díj Anglia-Budapest 

Turi Török Tibor 4. Külön díj Keszthely 
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Pályázó neve Település korcsoport 

Ács Ibolya Szeged 4. 

Adorján Johanna Margitta, Erdély 2. 

Akai Katalin Tata 4. 

Árvai Hajnalka Somorj, Felvidék 4. 

Árvay Mária Maglód 3. 

Baka Viktória Pelsőc, Felvidék 2. 

Balázs Szabolcs Veszprém 3. 

Balázs-Kercsó Eszter Gyergyószentmiklós, Erdély 3. 

Dr. Bálint Jánosné Ágoston Ilona Szeged 4. 

Bálint Loretta Siklós 2. 

Baráti Lili Siklós 2. 

Bárdos Orsolya Beregszász, Kárpátalja 3. 

Barosi Viktória Biatorbágy 2. 

Bartók Sándorné Eger 4. 

Bartos Kata Siklós 2. 

Berec Anett Zenta, Délvidék 2. 

Berec Emese  Zenta, Délvidék 2. 

Bilkai Krisztina Élesd, Erdély 2. 

Bíró Ernő Kolozsvár, Erdély 4. 

Bíró Jolán-Ilona Kolozsvár, Erdély 4. 

Bíró Lili Nagyvázsony 2. 

Bódai-Soós Judit Budapest 4. 

Boros Gergő  Zenta, Délvidék 2. 

Boros Noémi  Abony 3. 

Borsodi Léda Topolya, Délvidék 2. 

Bosnyák Nikoletta  Siklós 2. 

Budai-Biró Endre Bucsa 1. 

Burány Bernadett Zenta, Délvidék 2. 

Ceglédi Nándor Siklós 2. 

Cinka István Zagyvarékas 3. 

Covaci Samuel Élesd, Erdély 2. 

Cs. Pál Orsi az írói neve Dunakeszi 3. 

Csabai Debora  Zenta, Délvidék 2. 

Csapucha Rudolf Kunsziget 4. 
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Császár József Debrecen 4. 

Cserkó Zsuzsanna Beatrix Abony 3. 

Csipkés Istvánné Szolnok 4. 

Csizmadia Eszter Kürt, Felvidék 2. 

Csizmadia Viktória Zenta, Délvidék 2. 

Csomor Henriett Hosszúhetény 3. 

Csorba János István Gödöllő 4. 

Csukárdi Sándor Homokbödöge 4. 

Dávid Timea Dózsa György, Erdély 2. 

Deák Alexandra Beregszász, Kárpátalja 2. 

Debreczeni Evelin Élesd, Erdély 2. 

Dénes Anikó Zselyke Élesd, Erdély 2. 

Dezső Anna Lesencetomaj 4. 

Dorgay Angelika Szürte, Kárpátalja 4. 

Doszlop Lídia Naómi  Marosvásárhely, Erdély 3. 

Dzsudzsák  Tünde Nyírbéltek 3. 

Édes Dezső Marcelháza, Felvidék 

 
Eiterer Ferenc Pétfürdő 4. 

Eke Nikoletta Zenta, Délvidék 2. 

Elek Dabis Tamás  Zenta, Délvidék 2. 

Fábián Krisztina Abádszalók 4. 

Faragó Kupi Andrea Budapest 3. 

Farkas Barna Siklós 2. 
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Fazekasné Szabján Erika Ózd 4. 
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Forgon Boglárka Pelsőc, Felvidék 3. 

Földvári János András Dévaványa 2. 

Gábor Ferenc Köröstárkány, Erdély 4. 

Gábor Márk Szentegyháza, Erdély 2. 

Gábor Zsuzsa Szentegyháza, Erdély 2. 

Gál Barbara Zenta, Délvidék 2. 

Gál Bernadett Szentegyháza, Erdély 2. 

Gidró Melinda Karcfalva, Erdély 3. 

Gombkötő Róbert Magyaró, Erdély 2. 
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Gothárd Krisztina Szentegyháza, Erdély 2. 

Gulyás Emese Tiszavasvári 3. 

Gyovai Eszter Székesfehérvár 1. 

Haász Irén Isaszeg 4. 

Hajtman Kornélia Párkány, Štúrovo, Felvidék 4. 

Halmai Sándorné Eger 4. 

Hatos Csaba Szentegyháza, Erdély 2. 

Hegyesi István Debrecen 3. 
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Kanyó Anna Kúla, Délvidék 2. 

Katona Sándor Marosludas (Ludus), Erdély 4. 

Kauder Aida Siklós 2. 

Kisgyörgy Ágnes Kézdivásárhely, Erdély 4. 
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Kiss Anna Nagyvázsony 2. 

Kiss Sándor Debrecen 4. 

Kiss Todor Ferenc Sóvárad, Erdély 2. 
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Kormány Péter Siklós 2. 

Kormány Tímea Siklós 2. 

Kormos Bernadett Tiszabökény 3. 

Kosina Józsefné Kaba 4. 

Kovács Ádám Máté Mezőcsát 3. 

Kovács Beatrix Celdömölk 3. 

Kovács Boglárka Debrecen 2. 

Kovács Kolos Siklós 2. 

Kovács Peti Norbert Élesd, Erdély 2. 
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Lengyel Jázmin Siklós 2. 
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Manó Sándor Debrecen 2. 

Márton Csenge Szováta, Erdély 2. 
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Mészáros Viola   2. 
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Nagy Ilona Királyrév, Felvidék 4. 
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Nagy Orsolya Marosvásárhely, Erdély 1. 
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Németh Kristóf Nagyvázsony 2. 

Németh Nikoletta Zalakaros 3. 
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Oláh Szabolcs Tokod 2. 
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Orosz Kristóf Gábor Szentegyháza, Erdély 2. 
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Pigniczki Ágnes Debrecen 4. 
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Rácz J. Zoltán Lábod 4. 
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