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Bevezetés 

 

Kedves Olvasó! 

 

Mottó:  

„Üzenem a háznak, mely felnevelt: 

Ha egyenlővé teszik is a földdel, 

Nemzedékek őrségváltásán  

jönnek majd újra boldog építők, 

És kiássák a fundamentumot 

És az erkölcs hófehér kövére 

Emelnek falat, tetőt, templomot.” 
Wass Albert 

 

A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete már 11. éve hirdeti 

meg pályázat formájában, hogy összegyűjti a családok igaz élettörténeteit és a 

legsikeresebbeket kötetbe szerkesztve megjeleníti. Örülünk, hogy az eltelt 

években azt látjuk, hogy szándékunk elérte célját, s Kárpát-medence szerte 

évről-évre egyre többen ragadnak „tollat”, hogy leírják és tovább adják, csa-

ládjuk sorsát legyenek fiatalok, vagy éltesebb korúak. Azt is tapasztaljuk, 

hogy vannak hűséges pályázóink, akik minden évben megajándékoznak  

bennünket egy-egy igaz mesével. 

Sokan keresték, kutatták már a legszebb magyar szót. Ki hangzás, ki tarta-

lom szerint. Számomra a legszebb szóösszetétel a: családi fészek. A felnevelő 

támogató, elfogadó, megbocsátó, értékadó, mindenen átsegítő voltával. Az 

idén beérkezett történetekből a kötetbe válogatottak között is találunk erre 

szép, megható példákat. A testvéri szeretet idén több írás középpontjába  

került, nagy örömünkre. Kívánjuk, hogy a családi fészek olyan legyen, ahová 

érdemes születni, élni, kirepülni, de a kirepülés után is érdemes mindig  

vissza-visszatérni. 

Reméljük, hogy a történetek által is tovább erősödnek, kiteljesedjenek  

a családi kötelékek, az összetartozás érzése. Bízunk abban, hogy a családi 

sorsok lélekemelő, szeretetet sugárzó olvasása által tovább gazdagodik  

családtagjaink felé áradó szeretetünk. 

 

Debrecen, 2019. május 

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 Ol-

vasótermének vezetője. 

Több mint negyven, könyvtárban ledol-

gozott év után jelenleg a Méliusz Juhász 

Péter Könyvtár nyugdíjasaként még 

mindig aktívan tevékenykedik. 
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A Mikulás és a cumisüveg 

 

Ez a történet akkor játszódik, amikor még egész kicsi voltam. Nagyon nem 

emlékszem már rá, anyáék meséltek róla, és készült is róla pár fénykép. 

Három éves koromban esténként még szerettem a kakaómat cumisüvegből 

meginni, pedig már reggel is bögréből ittam a kakaót és az oviban is pohárból 

ittam. A testvérem akkor még egészen pici volt és gondoltam, ha ő még ihat 

cumisüvegből, akkor nekem miért ne lehetne. Anya és apa sokszor próbált 

rábeszélni, hogy már este is ihatnám a kakaót bögréből, de én ragaszkodtam a 

cumisüvegemhez. Nagyon sok cselt bevetettek, hogy elhagyjam a cumisüve-

gemet, vettek nekem mindenféle szuper bögrét, csomó rafinált szívószálat, 

hogy kedvet csináljanak a bögrézéshez, de még mindig hajthatatlan voltam. 

Anyáék látták, hogy reménytelen a dolog, ezért úgy gondolták, hogy egy pár 

hétig nem nyúznak a dologgal, talán majd később könnyebben meggyőznek.  

Pár héttel később anyunak jó ötlete támadt és esténként, miután megittam 

a kakaómat és a mesét is meghallgattam, elkezdtünk Mikulásos dalokat és 

mondókákat tanulgatni, hogy mire jön a Mikulás, már jól menjen. Szerettünk 

az öcsémmel, Gergővel esténként az ágyban énekelni, mondókázni. Anyával 

sokat beszélgettünk arról, hogy milyen szuper lenne, ha meghívnánk ma-

gunkhoz a Mikulást és cserébe, hogy ő hoz nekem csomagot, én cserébe oda 

adhatnám a cumisüvegemet. Eleinte nem nagyon tetszett az ötlet, de olyan 

sokat beszéltünk róla, hogy már én is kezdtem jó mókának tartani a dolgot. 

Egyik este anya írt egy levelet a Mikulásnak, hogy szeretnénk, ha megláto-

gatna minket, mert szeretném neki odaadni a cumisüvegemet.  

Én szépen kidíszítettem a levelet, amit anyu írt, és egyik este kitettük a le-

velet az ablakba, hogy a Mikulás manói el tudják vinni azt a Mikulásnak. 

Nagyon izgatott voltam és már nagyon vártam, hogy mikor jön el a Mikulás. 

Sokat énekeltünk és díszítettük a lakást, hogy a Mikulás biztosan eljöjjön. És 

eljött a nagy nap, egész nap azt kérdezgettem, hogy mikor lesz már este. Az-

tán eljött az este és én már nagyon izgultam. A Gergővel felváltva rohangál-

tunk az ablakhoz és lestük, mikor ér oda a Mikulás. Vacsora után meg is ér-

kezett. Magas volt, nagy szakálla volt és nagyon mély hangja, nagyon féltem 

én is és Gergő is, de a Mikulás kedves volt, kérdezgetett tőlünk, egy idő után 

válaszoltunk is neki, és még egy éneket is elénekeltünk neki. Ajándékot is 

hozott nekünk, nagy nehezen oda is mentem hozzá, hogy elvegyem tőle. Ak-

kor a Mikulás megkérdezte, hogy nem szeretnék én is adni neki valamit, mert 

ő kapott egy levelet tőlem, hogy én is szeretnék adni neki valamit. Nagyon 

meg voltam ijedve. Anya már napközben becsomagolta a cumisüvegemet és 

beletette egy kis szatyorba. Annyira meg voltam ijedve, hogy még egyszer 
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már nem mertem a Mikulás közelébe menni, ezért egy pár méter távolságból 

a Mikuláshoz vágtam a cumisüvegemet szatyrostól. Aztán azért csak megba-

rátkoztam a Mikulással, még az ölébe is beleültem. 

Szeretem ezt a történetet, sokszor elmeséltettem már az anyuékkal, mindig 

jókat szoktunk rajta nevetni a testvéreimmel. Én már tudom, hogy a Mikulás 

az apukám egyik barátja volt, de a húgom, Luca még mindig azt hiszi, hogy 

egyszer régen nálunk tényleg járt az igazi Mikulás. 

Ábel Botond 

 

 

Vidd el Tisza az üzenetem… 

 

A férfi megállt a szegedi híd lábánál. Erőtlenül roskadt le a vízmosta kőtömb-

re, és arcát a kezeibe temette. Sírt. Nem szégyellte könnyeit, amelyek lassan 

peregtek le meggyötört arcán. Fejében zakatoltak a gondolatok, emlékképek, 

fülsiketítő robbanások, elmosódott hangfoszlányok. 

A folyó mintha megérezte volna szenvedéseit, lágy csobbanásokkal mosta 

a partot, és a kis hullámok szinte muzsikáltak. A lenyugvó nap sugarai lépes 

mézként csorogtak a Tiszára és bearanyozták az egész tájat. Felszárították 

Géza könnyektől maszatos arcát, aki ekkor határozottan Szerbia felé nézett, és 

alig hallhatóan suttogta: 

- Vidd el Tisza az üzenetem a családomnak. Mondd meg nekik, hogy ki-

mondhatatlanul hiányoznak és várom őket. 

A tarajos hullámok nagyot nyújtóztak, és csintalanul egymást kergetve tovább 

folytatták útjukat. Nem törődve a szerb-magyar határral, az ellentétekkel, a 

délszláv háborúval, csak a természet rendjét követték. 

A férfi nem tudta hova menjen. Céltalanul bolyongott az ismeretlen utcá-

kon. Minden olyan idegennek tűnt. Csak a szavak, a magyar szavak csengtek 

neki ismerősnek. Zakatoló agyára, megtépázott lelkére balzsamként hatottak 

anyanyelvének szófoszlányai. 

 

Lassan teltek a napok, szinte vánszorogtak az órák. Nehéz volt szabadulni  

az emlékektől. Még nehezebb, a család nélkül élni. Elviselhetetlen honvágy 

gyötörte, és összeszorult a torka, amikor az utcán olyan szülőket látott, akik 

kézen fogva sétáltak a gyerekeikkel. 

- Vajon mit csinálhat az én kicsi fiam? Talán meg se fog ismerni, amikor 

találkozunk. A kisiskolás lányomnak vajon hiányzok-e? – tette fel magá-

nak a kérdést, és elfordította a fejét, hogy a járókelők ne lássák könnybe 

lábadt szemeit. 
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Felesége és szülei tartották benne a lelket.  

- Tarts ki! Ahogy tudunk, áttelepülünk hozzád. Megint együtt lesz a csa-

lád, és boldogok leszünk. – vigasztalták. 

Géza ezeknek a pár perces telefonbeszélgetéseknek élt. Jugoszláviában hábo-

rú dúlt, ő nem mehetett vissza. Hiába emlegette, hogy ott az élete, a vagyona, 

a jó menő vállalkozása, rá kellett döbbeni, hogy annak vége. Vagy 180 fokos 

fordulatot vesz, vagy tönkremegy. Ezzel tudott a legkevésbé megbékélni. 

- Mindenem megvolt, és most semmim sincs. Olyan magányos vagyok, 

mint egy kivert kutya. – sóhajtozta, amikor a bútorozatlan albérleti szobá-

ba körülnézett. 

Tényleg semmije nem volt, csak a remény. A hit, hogy még jóra fordulhat a 

sorsa. 

- Ne félj, újra együtt leszünk. – csengtek füleibe Viola szavai, és ő hitt ne-

ki. 

 

Elkezdett terveket szőni. Elképzelte a családját a kis albérleti szobába. A pa-

rányi konyhában fahéjas mézeskalács illata terjengett, és a gyerekek egymást 

lökdösve igyekeztek teletömni a szájukat a süteménnyel. Feleségén fehér 

kötény volt, amelyre csókolózó galamb pár volt hímezve. Amikor elhaladt 

mellette, a fülébe súgta: „Szeretlek.” Érezte arcán szőke hajtincsének simoga-

tását. 

Annyira élethűek voltak ezek a látomások, mintha tényleg megtörténtek 

volna. Ilyenkor érezte azt, hogy boldog. 

 

Csak az éjszakák voltak rettenetesek. Rémálmaiban kalasnyikovok ropogása, 

repeszgránátoktól széttépett, emberi húscafatok véres fröccsenése zavarták 

meg éjszakáit. Izzadságban fürödve riadt fel, és hosszú percek kellettek, hogy 

rádöbbenjen arra, hogy nem a háborús sáncokban van, hanem egy olyan or-

szágban, ahol nem bántják. 

Ezek az idegtépő, gyötrő álmok ébresztették rá, hogy jó helyen van. 

 

Sikerült neki túllépni a múlton. 

- Én magyarnak születtem, és az is maradok. Itt fogok gyökeret ereszteni. 

Nem vagyok fiatal facsemete, de akkor is sikerülni fog. – határozta el egy 

álmatlan hajnalon. 

És ez az elhatározása után, amit az Égiek is biztosan hallottak, csoda történt. 

Rövid időn belül szüleinek sikerült eladni Vajdaságban a családi házukat, 

és ők is letelepedtek Szegeden. 

Ismét visszakapott mindent. Családot, gyerekeket, szerető feleséget, ott-

hont és vállalkozást. Újból minden egyben volt, csak a helyszín volt más. 
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Bennük pedig mind inkább felerősödött a nemzeti öntudat. Az akkori Szerbi-

ában ennek minden csíráját megpróbálták elfojtani. Bezárták a magyar óvodát 

(gyerekhiány miatt?), nem nyomtatták ki a más nemzetiségek tankönyveit, 

korlátozták a magyar sajtót. 

- Emlékszel? Még Szentestén is dolgoznom kellett. Éjjel sütöttem meg a 

diós beiglit és hajnalban díszítettük fel a karácsonyfát a gyerekekkel. – 

emlékezett vissza Viola. 

- Istenem, de jó, hogy ismét, igazán magyarok lehetünk. – sóhajtott fel 

párja. 

- Igazad van kedvesem. Azok, akik nem élték át azt a sok megalázkodást, 

lenézést és alacsonyabbrendűséget, amit nekünk kellett kitűrni, nem is tud-

ják milyen szerencsések. Kész tényként veszik, hogy édes anyanyelvükön 

beszélnek, és hogy tanulhatják a magyar történelmet. Milyen csodálatosak 

a magyar szavak! Szinte zene füleimnek, amikor Petőfi vagy Ady verset 

szavalnak a gyerekek. – nevetett Viola, és egy puszit nyomva férje orrára, 

a sülébe súgta: „Ismét megszállt az ihlet. Most csak egy kicsit legyél 

csendben.” 

Géza megértően bólintott. Amióta Magyarországra települtek, felesége telje-

sen megváltozott. Meséket kezdett írni, és kesztyűbábokat készít, akik a ta-

nulságos történeteinek a szereplői. Amikor bábelőadásain elkezd mesélni, 

minden megszűnik körülötte. A gyerekek pedig szájtátva hallgatják Méze 

Mazsolka kismackó kalandjait, aki Húsvétkor írott tojást fest, Karácsony előtt 

adventi koszorút készít, és verset tanul, amikor Betlehemezni indul barátaival. 

Kedvencük még Medvepapa, aki csodálatosan szavalja Petőfi verseit. Mint 

vadőr óvja a természetet és gyógyítja a növényeket meg az állatokat. Medve-

mama, aki az erdei iskola tanító nénije, nagyon finom kalácsokat süt a ke-

mencében. Amikor a mézédes pite fahéjas illata belengi a Csodabogyós-

barlangot, a medvecsalád letelepszik a kandalló elé. Nézik a táncoló láng-

nyelveket meg a pattogó parazsat, és Mézesdió Dániel mély baritonján egy 

érzelmes dalt dúdol: 

„Csak egy kislány van a világon, 

Az is az én rózsám, galambom. 

A jó Isten be nagyon szeret, 

Hogy én nékem adott tégedet.” 

 

Átöleli neje teltkarcsú derekát, és a fülébe súgja: 

- Te sütöd a legfinomabb almás pitét, aranyos tubicám. 

Mézes Mogyoró medvemama mélyen elpirul, és egymást átölelve gyönyör-

ködnek bocsukban, aki a szaftos kalácsot majszolja… 
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- Ébresztő! Ismét elkalandoztál a mesék birodalmában. – neveti el magát 

Géza, és játékosan megpaskolja Violát, aki ilyenkor magyarázkodni kezd. 

- Tudod, hogy miért csinálom mindezt. Belső késztetést érzek, hogy a gye-

rekeket a szépre és a jóra tanítsam. Soha nem szabad nekik elfeledni a ha-

gyományainkat, szokásainkat. Mert a magyarság csak akkor fog megma-

radni, ha olyan értékeket tart fontosnak, mint a család, az egymás segítése, 

a történelmének és múltjának ismerete, édes anyanyelvének ápolása. Ez 

minden magyarra vonatkozik, éljen Magyarországon vagy a világ bármely 

országában. Ha mindannyian csak egy kicsit teszünk ezért a célért, ki me-

semondással, ki más módon, a magyarság élni és virulni fog. 

- Igazad van kincsem. Nézd, itt jönnek a gyerekeink. Összegyűjtötték azo-

kat a magyar nyelvű könyveiket, amelyeket vajdasági testvéreinkhez fo-

gunk eljuttatni. Segíteni kell őket, hiszen nem könnyű nekik idegen or-

szágban kisebbségben élni. 

- Minden tiszteletem az övéké. Nekünk magyaroknak össze kell tartani. 

Ők ott vannak, mi pedig áttelepültünk, de ez nem számít. Testvérek va-

gyunk, egyek vagyunk – magyarok vagyunk. – jelentette ki határozottan 

Viola, és arcán piros „lángrózsák” jelentek meg. Olyan szép volt, mint 

amikor férje megismerte. 

 

Most, 24 évvel a történtek után Géza elmondhatja, hogy a jó dolgokat nehe-

zen érthető változások előzik meg. Kínos őket elfogadni, és sorscsapásnak 

érzi mindezt az ember, de véletlenek nincsenek. 

- Látod szívem, ha azon a napon nem csomagolunk össze, most nem él-

veznénk az unokáinkat, akik magyar földön, magyar nyelven menetelnek, 

és teli torokból éneklik: 

„Aki nem lép egyszerre, 

Nem kap rétest estére. 

Pedig a rétes nagyon jó, 

Kisgyereknek az való.” 

- nevette el magát felesége, és egy tányér frissen sült rétest hozott ki az asztal-

ra. 

 

Az a hímzett, fehér kötény volt rajta, amit Géza álmában látott. Csak ez most 

– a valóság volt.   

Ács Ibolya 
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Az igazi nyeremény 

 

Pista bácsi nagyon idős volt, pocakos testén csak fürdő nadrágot viselt és 

lassan csoszogott ócska posztópapucsában a pinceajtó felé. A hetek óta tartó 

őrült kánikulában a levél sem rezdült, mindent belepett a korom és a cement-

por. Már előre örült, hogy végre hideg szódavizet ihat azokkal az isteni bubo-

rékokkal, melyek oly kellemessé teszik a kortyolgatást. Persze, ha már arra 

jár, ismét megkóstolja a kishordóban őrzött házi borocskát is,- amit a vendé-

gek látogatására tartalékoltak a feleségével,- hogy nem romlott-e meg. 

- Mert a minőséget rendszeresen ellenőrizni kell! - motyogta magában, 

amíg áthaladt a közös udvaron. - Nyugdíjazása előtt 45 évig minőség el-

lenőrként dolgozott a helyi bányaüzemnél, és ezt a szokását folyton gyako-

rolta, ha módjában állt. - Tegnap cipelt le egy rekesz szódát hűteni, mert 

még a csapból is meleg víz folyt. 

- Hová mész Pista bácsi? Mehetek veled? – fogta meg az idős ember kezét 

az óvodás Zsóka, aki az udvaron labdázott vasárnap délelőtt. 

- Menj te csak játszani, mert oda nem jöhetsz velem, sötét van, rossz a 

lépcső, és rengeteg hatalmas pók szaladgál a falakon. 

- Nem is igaz! A múltkor levitt az új Apukám, felkapcsolta a villanyt, mert 

vittünk fel Anyunak hagymát és krumplit. És nem is volt sötét, és nem is 

voltak pókok!  

- Ne szájalj velem te! A teremburáját! Ha nem jöhetsz, hát nem jöhetsz! 

Slussz! Úgy felbosszantottál, hogy meg is mondom az anyukádnak. - Mo-

rogta, miközben az ajtó tolózárját elhúzta, a világítást felkapcsolta, és las-

san leereszkedett a pince hűvösébe. 

Zsóka duzzogott egy darabig a fal mellett, majd a beárulástól való félelmében 

odaszaladt az ajtóhoz, és rátolta a reteszt. Azután, mint aki jól végezte a dol-

gát bement a lakásukba, rámosolygott az anyukájára és kért egy szelet zsíros 

kenyeret. Miután elfogyasztotta, elszundított a konyhában a tűzhely melletti 

heverőn, amíg az ebéd elkészül. Édesanyja is leült -, hatalmas pocakjától, 

melyben egy kisbaba növekedett - alig tudta az ölébe venni a zománcos tálat, 

amibe a kézzel gyúrt csipetkét szaggatta, amit majd a bablevesbe fog szórni. 

A baba nyugtalan volt, sokat rugdalózott bizonyára nem tetszett neki, hogy 

anyukája a hőségben a tűzhely mellett tölti a fél napot. 

- Éppen itt lesz az ideje, hogy megszüless, te kis focista! -, simogatta meg 

domborodó hasát a kismama, és gyöngéd mosollyal nézte jóízűen alvó ki-

sebbik lányát.  

- Kati vajon merre tekereg? Jutott eszébe idősebb kislánya, aki nemsokára 

iskolás lesz. Hiszen csak ide küldtem kétutcányira a barátnőmhöz, hogy 
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kérjen kölcsön egy kis piros paprikát a rántásba, mert kifogyott. Remélem 

nem esett baja!- aggódott a leves kavargatva. 

Azon a forró nyáron még az aszfalt is megolvadt az utcán, és az útszéli aká-

cok levelei is porosan és fonnyadtan lógtak az ágakról, eső sem esett, ami 

felfrissítette volna a szén és cementporral kevert levegőt, és a környezetet. 

A hosszú, hatajtós bányászházakban hat család lakott, egy-egy szoba, 

konyha, kamra elrendezésű szolgálati lakásban, és minden lakásnak volt egy 

pici előkertje virágoknak, padoknak, és egy kicsit nagyobb hátsó kertje, ahol 

konyhakert lehetett. Az épület egyik végén voltak a közös illemhelyek, a má-

sik végén a pincelejárat. Abban az időben nagydolog volt, ha valaki a jó 

munkájáért beköltözhetett egy ilyen lakásba. Egy-két helyen már a víz is be 

volt vezetve, nem kellett vödrökben a kútról cipelni, sőt sokan a kamrából 

választottak le egy kis teret illemhelynek és mosdónak. Az akkori időkben, 

1964.-ben, ez már maga volt a paradicsom az ott élő munkáscsaládoknak. 

A fiatalasszony kiült a ház lépcsőjére, és úgy leste Katit, hogy jön-e már a 

pirospaprikával, mert szüksége volt rá. Meg is látta nemsokára, bár ne látta 

volna! 

- Hogy nézel ki? Te, anyaszomorító! Hol henteregtél, hiszen csupa aszfalt 

vagy! Hogy szedem én ezt le rólad? 

Kötényét a szeméhez szorítva, zokogva berohant a lakásba. A kislány leüt 

pityeregve a lépcsőre, és próbálta ledörzsölni magáról a ragacsos fekete folto-

kat, de nem nagy sikerrel. Édesanyja szipogva kiment a paprikáért, mert már 

a rántást kellett készíteni a levesbe, hiszen nemsokára hazaér a férje a munká-

ból. Bizonyára nagyon éhes és fáradt lesz, mert szombaton este hívták be 

üzemzavar miatt, és most már vasárnap dél is elmúlt. Befejezte az ebédet, 

megterítette az asztalt és közben dorgálta Katit: 

- Mit csináltál már megint? Nézd meg a húgod, milyen jó kislány, most is 

alszik. Hozd a nagy lavórt és állj bele! Mindjárt hozok meleg vizet, és 

megpróbáljuk szappannal lemosni, mire apád hazajön.  

Pár perc múlva Kati már a lavórban állt lehajtott fejjel, és éppen azt mesélte, 

hogy Zsóka elkísérte és elgurult a labdája. Azt akarta vissza szerezni a szom-

széd utcai fiúktól, amikor belelökték az utcán megolvadt aszfaltba, és lehor-

zsolódott a térde is. A húga közben felkapta a labdát és hazaszaladt. Mire 

mondókájának a végére ért, már keservesen sírt, mert anyukája szappannal és 

sikáló kefével próbálta eltávolítani róla a fekete ragacsot. Megérkezett Péter 

apu is, aki még csak egy éve volt az apukája. A történet végét hallotta, és 

fejcsóválva vette ki felesége kezéből a szúrós kefét.  

Angyalom, elég volt, kérlek! Ebéd után majd leszedem róla oldószerrel, az 

nem fáj annyira, és legalább tudsz pihenni egy kicsit. 
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Éppen a vasárnapi ebéd végére értek, amikor feldúltan bekopogott hozzá-

juk Margit néni a szomszédból. 

- Nem látták véletlenül az én Pistámat? Már két órája eltűnt, sehol sem ta-

lálom. Azt gondoltam talán itt beszélget Péterrel. Kislányok ti sem láttátok 

merre ment?  

- Zsóka kicsim, te valamit titkolsz! Látom rajtad, azért bújsz az asztal alá! 

– Nem bántalak, csak mondd el - hívta elő édesanyja a megszeppent 

csöppséget. 

A kislány vonakodva, erősen pöszén, de bevallotta, hogy jól kitolt a Pista 

bácsival, mert nem akarta levinni a pincébe. Csak a reteszt tolta rá, mást iga-

zán nem csinált -, mondta ártatlan mosollyal. 

Együtt indultak megkeresni a szomszéd bácsit, akit meg is találtak a pince 

kellemes hűvösében, a boros hordócska mellett jóízűen horkolva. Szerencsére 

még egy pokrócot is talált, amivel betakarózott. Így csak annyi következmé-

nye lett a kalandnak, - a dorgáláson kívül,- hogy attól a naptól fogva lakattal 

zárták a pincét. 

Amikor meghallgatták az esti mesét a rádióban, - mert televízió akkor még 

a környéken, de talán a városban sem volt senkinek, - lefeküdtek aludni. A 

gyerekeknek a konyhában, a szülőknek a szobában volt a fekhelyük.  

Péter apu még a feleségével, Icukával diskurált egy kicsit arról, hogy mi-

lyen mozgalmas és fárasztó volt a mai nap, milyen sokat kellett dolgozniuk, 

amire helyreállt a termelés az üzemben, és egyebek. 

- Képzeld Ilonkám, már nagyon sok pénz van a lottón! Három hete nem 

vitte ki senki az ötöst. Ha mi egyszer megnyernénk azt a nagy összeget, 

akkora házat vennék neked, hogy nem győznéd takarítani. Lenne hozzá 

egy nagy pázsitos kert, teli gyümölcsfával, és virággal. A lányok is kapná-

nak egy-egy biciklit, te szép új ruhákat, én is kapnék egy motorkerékpárt, 

és sült csirkét ennénk mindennap, meg habos tortákat. Akkor többé nem 

lennénk szegények, és a gyerekeknek is lenne egy saját szobájuk. De nem 

veszünk lottót, hiszen minden fillért meg kell spórolni, mert hamarosan 

megszületik a harmadik gyermek. - Így ábrándoztak a takaró alá bújva, 

egymást átölelve.  

Kati születésétől kezdve mindig nagyon rosszul aludt, sokáig forgolódott, és 

most óhatatlanul meghallotta szülei álmodozását a gazdagságról és a lehető-

ségről, hogy csak egy lottószelvényt kellene venni, és akkor minden megvál-

tozna. 

Napokig törte a fejét, hogy az eddig megtakarított kettő forint és 50 fillérjé-

hez, hogyan tudna még egy forint tíz fillért szerezni, hogy meglegyen a lottó ára. 

Szerencsére egy ismerős házaspár jött látogatóba, és mindkét gyereknek a kezébe 

nyomtak két forintot, hogy vegyenek rajta fagyit, vagy amit szeretnének. 
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Hogy mekkora vagyon volt akkor két forint! Lehetett érte kapni egy nagy 

adag fagyit, és még mozijegyre, meg egy kis szelet csokira is futotta. 

Másmap Katit megkérte az anyukája, hogy menjen el friss kenyeret venni 

a közeli üzletbe. A kenyérbolttól nem messze volt a lottózó, és a kislány zaka-

toló szívvel lépett be az ajtaján, és nagyot köszönt. Pár ember volt csak az 

asztaloknál, de mindenki csodálkozott, hogy mit keres ott az a pici lány. 

Odament a pulthoz, melyet fel sem ért, és markából a sok aprópénzt oda-

szórta.  

- Mit szeretnél emberke? – Kérdezte az eladó kedvesen. 

- Ezért a sok pénzért én egy nagyon jó lottót szeretnék, olyat, ami nyerő! – 

Hadarta egy szuszra. 

- Hát olyat én is szeretnék, meg itt valamennyien szintén, de sajnos nincs 

rá garancia, hogy nyerni fog az ember, csak lehetősége lesz a nyerésre. Ér-

ted te ezt pici lány? 

- Értem most már, de én akkor is szeretnék egy lottót. 

- A szüleid mikor jönnek? Mert kiskorúnak tilos lottót adnom. Erre bizony 

eltörött az a bizonyos mécses, és hüppögve mondta, hogy ő meglepetésnek 

szánta a szüleinek. 

Egy idősebb bácsi megsajnálta és az mondta az eladónak: 

- Nézd János! Vedd úgy, hogy én veszek egy lottót azon a pénzen, azután 

hogy mit teszek vele az már az én dolgom. 

- Rendben van Zoli, de én nem tudok semmiről, jó? 

- Na, gyere ide az asztalhoz, és mutass nekem öt számot, amit beikszelek 

helyetted. 

- Igazán nagyon szépen köszönöm, Zoli bácsi! 

Kati hazament a kenyérrel, és zsebében ott lapult a mindent megváltoztató 

nyereményszelvény. 

Egész héten titokzatosan mosolygott. Olyan elégedett képet vágott, mint a 

macska, amely közel férkőzhetett a tejfölös dobozhoz. Néha még egy-egy 

olyan megjegyzés is kiszaladt a száján, hogy: Ne féljetek, már nem sokáig 

leszünk szegények! Sült csirke combot, és habos süteményt fogunk minden-

nap enni, majd meglátjátok!  

Szülei nem tudták mire vélni megváltozott viselkedését, kezdtek aggódni, 

hogy valami baj lehet az egészségi állapotával. 

Hétvégén aztán ebéd után az asztalnál ünnepélyesen odaadta a lottószel-

vényt Péter Apunak, és kérte, hogy másnap hozza haza a sok-sok pénzt, amit 

nyertek. 

Nevelőapja és édesanyja rámeredtek a papírdarabra, majd összenéztek,  

és úgy elkezdtek kacagni, hogy majdnem leestek a székről. Amikor kissé 
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lecsillapodtak, össze-vissza puszilgatták kislányukat, és elmagyarázták neki 

részletesen, hogy hogyan működik a lottó. 

Este együtt hallgatta az egész család a rádióban bemondott nyerőszámokat, 

izgultak, hogy nyernek-e valamit. 

Sajnos ötös találatuk nem volt, de három számot eltaláltak. Éppen annyi 

pénzt kaptak, hogy a két kislány megkapta a régen vágyott kerékpárokat, igaz 

használtan, de számukra a legszebb bicajok voltak. 

Este otthon körülülték a konyhaasztalt, melyet anyukájuk gyönyörű hím-

zett terítővel terített le, mindenki kapott pirítós kenyeret teával, és arról be-

szélgettek, hogy mi az igazi, valódi főnyeremény, gazdagság. 

Peti apu azt mondta: Nézzetek körül! Van-e ennél szebb és nagyobb gaz-

dagság, hogy itt ülünk együtt, szeretetben, megértésben, van tető a fejünk 

felett, egészségesek vagyunk, és ilyen finom vacsorát eszünk? 

A kis család elgondolkodott, az anyuka elmélázva simogatta domborodó 

pociját, még az óra ketyegése is hallatszott e ritka csendes percekben. Végül 

Kati szólalt meg: ki mondta, amit gondolt - mint mindig:  

- Igazad van Apu, de azért jó lenne egy nagy habos torta is!  

Akai Katalin 

 
 

Ezt is túléljük! 

 

- Anyu! Én félek, a sötétben! – Kiabálta Bözsike, és vissza akart mászni. 

- Már itt vannak! Inkább segítsetek behúzni Józsikát is! – Kérte, és ő is 

kezdett bekúszni a beton vízátfolyó csőbe. Csak derékig fért be, mert  

testében növekedett egy új élet.  

A repülőgépek az ipartelepet bombázták, de a lakóházaknak is jutott belőle. 

Marika a gyermekeit simogatva, férjére emlékezett. 

Csallóközi szülőfalújuk a trianoni szerződés után egyik napról a másikra 

Csehszlovák lett, és a lakosságot erőszakkal szlovákosították. 

Januári lakodalmuk után, 1937 őszén megszületett első gyermekük,  

Bözsike.  

- Ugyan már, biztosan eltátottad a szádat! - Csúfolódtak Józsival a  

barátok. 

- Ne törődjetek ti azzal! Olyan szép az a kisleányka, hogy felér tíz fiúval 

is! – Felelte hetykén Józsi.  

Az „első bécsi döntés” értelmében ismét Magyarországhoz csatolták a triano-

ni szerződéssel elvett területeket. Újra Magyarok voltak. Ekkor érkezett a 

levél Józsi nővérétől, Tatabányáról. 
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- Képzeld Józsi! Azt írja Margitka, hogy lakást is kaptak a bányától, és 

hogy munkásokat keresnek. 

- Nem is lenne butaság! - Már nem kell a határon átmenni. Összegyűjthet-

nénk annyi pénzt, hogy végre házat vegyünk magunknak.  

József elutazott. Kapott munkát a kőbányában, megbecsülték, és igyekezett, 

hogy lakást is kapjanak. 

Juliska 1940-ben született. Két évig vártak, hogy ismét együtt lehessen a 

család. A szoba-konyhás szolgálati lakás maga volt a paradicsom számukra. 

Az idő szaladt, a világ forrongott, - körülöttük dúlt a háború - de ők csak 

egymást és két szép gyermeküket látták. 

Pengőt-pengőre tettek, hogy egyszer majd hazamennek és házat vesznek. 

Tavasszal, nem sokkal Józsika születése után a férjét behívták katonának. 

Azt hitték, hogy három gyermek mellől nem viszik el. Tévedtek.  

A kapuban búcsúztak, 1942 illatos tavaszán. Józsi megsimogatta zokogó 

asszonyát, majd felemelte Bözsikét és halkan beszélni kezdett hozzá. 

- Te vagy a legnagyobb, és legokosabb kislányom. Vigyázz a testvéreidre, 

és segíts anyukádnak mindenben! Juliskától is elköszönt, aki pityeregett, 

mert nem értette, mi baj van. Végül feleségét is átölelte, aki karjában tar-

totta a pólyás Józsikát. 

- Ne félj kedvesem, ezt is túléljük! - Hamarosan itthon leszek, csak ti vár-

jatok engem! Egy utolsó búcsúcsók után a hátára kanyarította zsákját, és 

elindult a háborúba.  

 

Marika a három csöppséget nyugtatgatta a hideg csőben: Mindjárt vége lesz, 

akkor majd hazamegyünk, kaptok meleg teát és zsíros kenyeret. Édesanyja 

legutóbbi látogatása jutott eszébe:  

- Te lány! Te szegény lányom! – Törölgette a könnyeit Mária anyukája. 

Az urad csak melléd fekszik, és máris viselős vagy. Mi lesz veletek? Eb-

ben a szörnyű világban, a háború kellős közepén itt vagy egyedül három 

pici gyerekkel, de már jön a negyedik is. - Mária rámosolygott az anyjára.  

- Még jó, hogy maga segít egy kis hazaival, köszönjük! 

- Gyertek vissza velem Várkonyba! 

- Tudja, hogy nem mehetünk. Annyira örültünk, amikor majd’ egy év után 

Józsi először volt itthon. Igaz, csak két napra. Szegény olyan sovány, és 

piszkos volt, hogy először majdnem elzavartam. Nem ismertem meg a 

gyermekeim apját! – Temette sírva kötényébe az arcát. Azt látta volna 

Édesanyám, ahogyan a gyerekek örültek az apjuknak! Mielőtt elindult 

vissza a frontra azt mondta: Ne féljetek! Ezt is túléljük, és hamarosan 

együtt leszünk mind az öten. Azt nem gondolta, hogy rövid látogatásának 

hála, már hatan leszünk. Ha a Teremtő így akarta, így lesz. 
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- Jól van gyermekem.  

Amikor elcsendesült minden, a fiatalasszony próbált kibújni a csőből, de nem 

sikerült, mert beszorult. A két kislány kimászott a betonhenger túlsó végen és 

sírva húzták-vonták sárban vergődő anyjukat. 

- Bözsike! Szaladj, hívj segítséget! Biztosan előjöttek már az óvóhelyről a 

szomszédok.  

A kislány nemsokára ismerősökkel jött vissza, akik kiszabadították a kisma-

mát és Józsikát.  

Az év utolsó napján kabátban ültek a sparhelt körül. Ebédre gyúrt egy kis 

tésztát, majd a tűzhely platniján megsütötte. Megkente a zsírosbödön alján 

talált kevéske zsírral, főzött hozzá csipkebogyó teát, és nagy lakomát csaptak.  

Hatalmas pocakja mókásan mutatott sovány testén és néha fájdalom hasí-

tott a derekába. Pár lépés után összegörnyedt a fájdalomtól, és egy hatalmas 

tócsát látott a lába körül. 

- Bözsikém! Menj át a szomszéd nénihez, és hívd át. 

Nehezen született meg a baba, - mert öt kilóval jött erre a hideg, világháború 

sújtotta világra -, szilveszter éjjel. Teli torokból óbégatva méltatlankodott, 

amiért megmosdatták és egyéb fura dolgokat műveltek vele. 

- Mi legyen ennek a szép szál fiatalembernek a neve? – Kérdezte az orvos. 

- Azt írta a férjem, hogyha fiú lesz, legyen Zoltán. 

- Márpedig szerintem nem lehet más a neve, csak Szilveszter, mert meg-

zavarta a szilveszteri estémet. - Jelentette ki Géza bácsi. 

- Szép név doktor úr, de mellé a Zoltán nevet is megkapja. 

A nagymama ismét eljött egy kosár élelmiszerrel. Könyörgött, hogy menje-

nek vele vissza a faluba. 

- Édesanyám, már 1944 van, és mindenki azt mondja, hogy nem tart már 

sokáig a háború. Itthon akarom várni az uramat, mert érzem, hogy nemso-

kára hazajön! 

Magyarországot 1944 márciusában megszállták a németek, sok volt a légi 

riadó. Egyik alkalommal, már épp az óvóhelyhez értek, amikor rádöbbent, 

hogy egy gyermek hiányzik. 

- A pici! Szilveszter ott maradt a házban! Kérem szomszéd néni, vigye le a 

gyerekeket! Visszamegyek a kisfiamért! 

- Édes Istenem! Drága jó Szűzanyám! Mentsétek meg a gyermekemet! 

Amikor közelebb ért látta, hogy a szomszéd épületet találat érte. Berontott 

a házba, és a gyermekágyban ott hasalt a pár hónapos kisfiú, beborítva 

üvegcseréppel, törmelékkel. 

- Ezt is túléltük kisfiam! - ahogyan apukád mondaná, – szorította magához 

a kicsit Marika, és hálát adott, amiért imája meghallgatásra talált. 
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Decemberben elfoglalták a települést a Szovjetek, és 1945. május kilencedi-

kén megszólaltak a harangok, hirdetve, hogy végre béke van. 

Hatvanmillió halott emlékének zúgtak a harangok és a végtelen szenvedé-

sért, az elhurcoltakért, valamint az életben maradottak lelki üdvéért. 

 

A kicsi szépen fejlődött, a nagyobbakat elvitték a szülei falura, és ő állhatato-

san várta haza a férjét. Ahogyan múltak a hónapok, egyre soványabb lett. a 

szomszéd néni és a férje tartotta benne a lelket. 

- Ugyan már, Marika! Nézzen a tükörbe! Hát így várja maga haza az urát? 

- Már kezdem elveszíteni a reményt, senki nem tudja mi történt vele.  

Bíztatták, segítették egymást, pedig mindenkinek megvolt a maga baja, ha-

lottja, bánata. 

Egy este 1945 októberének végén, valaki megzörgette az ajtót. 

- Ki lehet az ilyen későn? – mormolta, és félve kilesett az ablakon. 

- Én vagyok! Én vagyok! - Kaparászta az illető az ajtót. 

A sötétségben csak egy alakot látott az ajtónak támaszkodni.  

- Megjöttem Marikám! Józsi vagyok. 

Ajtót nyitott, és szinte beesett rajta egy rongyos ember. 

- Hát tényleg te lennél az? Én kedvesem, csak hogy hazaértél! - Magához 

ölelte és zokogva leült mellé a padlóra.  

Pár perc múlva összeszedte magát, és férjét az asztalhoz támogatta. Felszította 

a tüzet, teát főzött, és az ebédről maradt kevéske paprikás krumplit is megme-

legítette. Józsi csonttá soványodott, reszkető kezével még a bögrét sem bírta 

egyedül fogni, az ételt is csak Marika segítségével tudta megenni. Öt napig 

aludt félig eszméletlenül, lázasan. 

- Kész csoda, hogy életben maradt a férje. – Mondta a doktor, aki Szil-

vesztert világra segítette. Meg fog gyógyulni, de idő kell hozzá. 

- Hálásan köszönöm doktor úr! Mivel tartozom? 

- Semmivel. Örülök, hogy nem kell apa nélkül felnőni a „keresztfiamnak”. 

Amikor Józsi jobban lett, alig tudott betelni Marikával, és soha nem látott 

kisfiával, aki már majdnem kétéves volt. Hiányolta a többi gyereket, de meg-

nyugodott mikor megtudta, hogy jól vannak „otthon” a faluban. Elmesélte, 

hogy bujkálva, sebesülten, gyalog jöttek egy katonatársával a Szovjetunióból. 

Itt-ott beálltak segíteni a férfi nélküli tanyákon, némi élelemért, ruháért. 

- El sem merem hinni, hogy végre itthon vagy!  

- Látod kedvesem, ezt is túléltük! Ami ezután lesz, azt is túléljük, mert itt 

vagyunk egymásnak, és a családnál nincs nagyobb erő. – Mondta Józsi és 

szeretteit magához ölelve gyógyító álomba merült. 

Sok viszontagságon mentek még keresztül. Életüket bearanyozta egy később 

született leányka, Marika. Becsülettel, tisztességgel felnevelték, taníttatták 
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mind az öt gyermeket, de nem mentek vissza a szülőfalujukba. Családjuk a 

határ túloldalán rekedt, még saját gyerekeiket is úgy kellett vissza csempész-

ni, hogy ismét együtt lehessenek.  

Amikorra a ház árát összekuporgatták, jött az infláció, és kaptak a sok 

pénzért egy nagy fazekat, és egy doboz gyufát. 

De azt is túlélték! Ismét talpra álltak, temérdek munka és lemondás árán 

építettek egy szép házat Magyarországon. 

 

Sajnos nem ismerhettem férjem szüleit. Az volt a kívánságuk, hogy gyerme-

keik ne feledjék a Csallóközben maradt rokonokat. Szilveszterrel rendszere-

sen meglátogatjuk a Szlovákiában élő rokonságot, mindenszentekkor koszorút 

viszünk, és gyertyát gyújtunk a nagyszülők és az elhunytak emlékére. 

Gyorsan híre megy a faluban, hogy ott vagyunk, és valamelyik rokonnál 

összegyűlünk. Elmondjuk egymásnak, hogy mi történt amióta nem találkoz-

tunk, fotókat nézegetünk, és emlékezünk.  

Mesélik, hogy ki sem tették a lábukat a faluból, mégis pár évized alatt 

Magyar – Csehszlovák – ismét Magyar – Szlovák – Csehszlovák, majd újra 

Szlovák állampolgárok lettek. 

Ám Ők még mindig Magyarnak vallják, érzik magukat.  

Olyan szép, régi magyar nótákat énekelnek -, melyeket mi már nem is is-

merünk -, hogy szemünkből a könny is kicsordul mikor halljuk.  

Őrzik, védik hagyományaikat, magyarságtudatukat, hiszen nekik már csak 

ennyi maradt. 

Akai Katalin 

 

 

44. zsoltár 

 

Hosszú autóút után lassan közeledünk nagymamám szülőfaluja felé. Elhaj-

tunk az egykori húsüzem mellett, majd elhagyjuk a fával benőtt régi temetőt, 

amelyben még meredezik néhány fejfa. A körforgalomnál a templom felé 

kanyarodunk ki, ahol aztán élesen jobbra visz az út.  

- A házhoz menjünk vagy a temetőbe? – kérdezem. 

- A temetőbe – válaszolja mama. 

A falu túlsó végében leparkolok a díszesen faragott kapu előtt, amely nyitva 

áll. Szemben, a végeláthatatlan, napsütötte mezőn birkanyáj legel. Besétálunk 

a kapun át a dúsan zöldellő fák lombkoronája alatt, s a ravatalozó épülete előtt 

bevesszük magunkat a sírok közé. Óvatosan lépkedve haladunk a nagy diófa 

irányába, a rég nem látott sír felé. A három megszürkült fejfa sokat süppedt 
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azóta, hogy lerakták őket a földbe. Nagyanyám végigsimítja valamennyin a 

beléjük karcolt írást, amelyet alig olvashatóvá koptatott az elmúlás. 

- Sziasztok…– sóhajtja.  

Rendbe tesszük a sírt, s közben nagymama kíváncsian szemügyre veszi a fel-

feltűnő falusiakat, van-e még valaki, akit felismer, vagy olyan, aki őt felisme-

ri. Végezetül felakasztja a koszorúit, meggyújtjuk a mécseseinket, s búcsúzó-

ul ő, a református, és én, a katolikus közös Miatyánkot mondunk a sír felett.  

Kellemes nyári szellő simogatja arcunkat, amint kifelé tartunk a sírok kö-

zött. Útitársam megpihen egy padon, s kezével int, hogy üljek mellé. Jól esik 

kicsit leengedni és beszippantani azt a békét, amit a temető sugároz.  

- Szegény Pista… – mutatja nagyanyám a szemközti sírt.  

- Mama, te itt mindenkit ismersz? – élcelődök. 

- Ó, hogyne. A régi időkre sokkal jobban emlékszem, mint arra, ami a 

múlt héten történt. Ilyen korban ez már nem is olyan fontos – nevet. – De a 

háború az kitörölhetetlen… Majdnem tizenegy éves voltam, amikor ideért 

a háború – kezdi a történetet, amit már többször hallottam, de a világért 

sem utasítanék el. – Idestova hetvenhárom éve, mégis élénken él bennem 

az a bús-édes időszak. Hatvan évet éltem le békeidőben, de a tűzijáték si-

vító hangjától ma is borzongás fog el, és összerázkódom a zuhanó bombák 

emlékétől, amik kis híján az életünket vették. 1943-ban sebesült katonákat 

hoztak a faluba. Furcsa jelenség volt az akkor még békés községben a be-

vonuló vöröskeresztes katonai járművek látványa. Mi, gyerekek addig 

csak a rádióból vagy a felnőttek beszélgetéseiből csíptünk el egy-egy fosz-

lányt az eseményekről, és Dajka nagyapám, a községgazda mesélt néha el-

ső világháborús élményeiről. A katonák érkezése után egy évvel azonban a 

háború feltartóztathatatlan közeledését jelezték az átvonuló német katonák, 

és az itt maradtak, akiket falubeliek otthonaiban szállásoltak el. Akkor lát-

tam életemben először tankot. Sokan elmenekültek, ha volt nekik hová. 

Abban az időben vitték el a zsidókat is. Ott voltam, amikor a menet elin-

dult. Emlékszem az osztálytársaimra… A szüleik ölében ültek, szomorú 

arccal integettek felénk, és mi sírva integettünk vissza. Nem értettünk 

semmit, miért és hova viszik el őket, de a velük való könyörtelen bánás-

mód és saját tehetetlenségünk letaglózott minket. Szerettük őket, kedves, 

egyszerű kereskedő emberek voltak. Sosem felejtem el, amint eltűnt a me-

net a faluból kivezető úton… Nem sokkal később felprédálták a boltjaikat, 

az otthonaikat. Falusiak is részt vettek benne… – nagymama hangjából ér-

zem a megrendülést, amely hetven év alatt inkább elmélyült, mint megfa-

kult. Aztán hirtelen mosolyra fakad az arca, és így folytatja: 

- Nagyapám testvére, aki agglegény volt, elbújtatott egy zsidó családot. 

Olyan szigorúan vette a feladatot, hogy az öreg zsidó feleségének még 
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gyereke is született tőle – nevet. – Aztán lebombázták Debrecent. A hír fu-

tótűzként terjedt – folytatja. – Gyermekként fel sem fogtuk, mi történhetett 

ott, de sejtettük, hogy irgalmatlan pusztítást okoztak a repülők. Emlék-

szem, nagyapám csak ennyit mondott: „Fiam, az ördög újra végigkarcolja 

éles körmével Európát.” Ősz lett, amikor a Sztálin-gyertyák fénye újra be-

borította Debrecent – nagyanyám itt kissé megáll, mintha tétovázna, hogy 

érdemes-e folytatnia elbeszélését, de a csend és a nyugalom ott marasztalja 

a padon. – A ködös hajnal fényei között még átsejlett az éjszaka homálya. 

Nehezen lett reggel, mintha sosem akarna elvonulni a sötétség. Édes-

anyámmal a kertben álltunk, s Debrecen irányába kémleltük az eget, amely 

fényesen világított a város felett a bombázástól. A látvány egyszerre töltöt-

te el gyermekszívemet félelemmel és izgalommal. A kert végében folyó 

kanálison túl már csak a szomszéd faluhoz tartozó földek nyúltak el a tá-

voli házakig, amelyek között ott magasodott a falu templomtornya. Amint 

ott álltunk az ősz hűvösében, hallottam az ólból az éhes libák gágogását, 

akiket naponta a legelőre hajtottam, a Kató tehén bőgését, aki türelmetle-

nül várta, hogy édesanyám megfejje, s a disznók röfögését, akik a moslék-

ra áhítoztak. De ő nem mozdult, csak nézte, nézte a baljós fényeket. Két 

oldalról szorosan körbefontuk őt – én a derekát, bátyám a vállát –, ő pedig 

visszaölelt bennünket azokkal a fáradhatatlan karokkal, amelyek hónapok 

óta egyedül látták el a háztartást. Mi, nagyobbak a kisebbeket pesztráltuk 

és kivettük a részünket a munkából is. Lassan három hónapja vitték el 

édesapámat több falubelivel együtt. Édesapám kocsis volt a községházán, 

és az ő feladata volt a lovak gondozása is. Gyakran felültett a hintóra, 

amikor ebédet küldött neki édesanyám. A hiánya felett érzett aggodalom 

összekeveredett a hazatéréséért mondott imák nyújtotta reménnyel, és én 

hittem, hogy az Isten meghallgatja a kéréseinket. Esténként ezzel a jóleső 

tudattal bámultam a gerendás mennyezetet, amíg el nem aludtam, s ez 

adott erőt akkor is, amikor időnként észrevettem, hogy édesanyám lopva a 

szemét törölgeti. Olyankor mindig a bátyámra, Karcsira mosolygott, és 

büszkén azt mondta: 

- Legalább te itt vagy nekünk, fiam! 

Karcsit, aki a gyermek- és férfilét határát súrolta, a sutban rejtettük el, amikor 

összeszedték a hadra fogható férfiakat, s csak a gondviselésnek volt köszön-

hető, hogy ott nem keresték. Édesanyám úgy érezte, kis csatát nyert a háború-

ban. Attól a naptól kezdve hosszabbra nyúltak az esti imáink, mert igen sok 

időbe tellett, mire végigsoroltuk a szeretteinket, akiket Isten irgalmába aján-

lottunk. Hatan – édesanyánk, bátyánk, nővérem, két húgom és én – laktuk 

egyetlen szobánkat, amelynek két kicsiny ablaka az utcára és az udvarra né-

zett. Az utcafronti ablak alatt állt édesanyánk egyszerű sötétbarnára festett kis 
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asztalkája, amelynek fiókjában iratainkat, kincsként őrzött levelezéseiket tar-

totta. Emlékszem, mindig kulccsal zárta, mert mi, kis kíváncsiak, ha megne-

szeltük, hogy nyitva áll, akkor képesek voltunk elrajzolni az összes papírt és 

ceruzát. A fekhelye melletti éjjeliszekrényen sorakozott szép rendben az ima-

könyve, a petróleumlámpa és egy fekete-fehér kép édesapánkról. A szekrény-

ke és az asztal között, a sarokban állt egy szék, amelyre minden este aznapi 

ruháját terítette, s legvégén, mindennek a tetejébe került vastag, fekete kendő-

je. Sokan éltek így a faluban, családfő nélkül, de én annál jobban imádkoz-

tam, hogy a miénk hazatérjen. S az Isten egyszer csak meghallgatta azokat az 

imákat… – mama szemében huncut fény csillan, s látszik, hogy szemei előtt 

újra lepereg minden, amiről mesél. 

- Egy szeptember végi napon, amikor Debrecent utoljára bombázták, ismét 

ott találtuk magunkat a kertben. Szokatlan módon a kanális felől avarro-

pogást hallottuk. Valaki elhajtotta maga elől az útra hajló birsalma bokor 

kopasz ágait. Mindannyian megriadtunk a közeledő alaktól, de a követke-

ző pillanatban megismertük édesapánkat az óriás almafák alatt. Fáradtan, 

megtörten jött egyre közelebb. Jóságos arca lesoványodott volt, borostás 

és megviselt, zubbonya elnyűtt és piszkos. Alig állt a lábán, de látszólag az 

éhségnél nagyobb baja nem történt. Csak meresztettük a szemünket, mint-

ha csodát látnánk. 

- Ne érjetek hozzám! – szólt, mielőtt közelebb léptünk volna. – Hemzseg-

nek rajtam a tetvek. 

- Tekintetéből éreztük a szégyenét, hogy így kellett őt látnunk, de boldog-

ságunk sokkal nagyobb volt annál, mintsem hogy a tetvekkel foglalatos-

kodjunk. Édesapám be sem jött addig, míg édesanyám nem hozott neki vi-

zet és tiszta ruhát. Aztán levágta édesapám haját, s a fejét átdörzsölte pet-

róleummal. Most is emlékszem a szagára. Édesanyám beparancsolt minket 

a házba, azonnal zsákba tette édesapám ruháját, amely hamarosan a ke-

mence tűzében porrá lett a tetvekkel együtt. Sürgés-forgása nyomán hama-

rosan kenyér és szalonna került elő a kamrából. Apánk egykettőre tiszta ru-

hában, frissen borotválva asztalhoz ült, de csak azután, hogy mindannyiunkat 

megölelgetett. Mi, gyerekek körbezsongtuk, mint tavaszi virágot a mé-

hecskék, s valahogy igyekeztünk mindig hozzáérni, mintha elcsennénk 

egy kis nektárt. Határtalan örömöt éreztünk, hogy családunk teljessé vált. 

Édesanyánk arcára visszaköltözött a derű, ahogy apánk vállán nyugtatta a 

kezeit, aki addig nem is igen beszélt. De ahogy az éhsége alábbhagyott, 

lassacskán mesélni kezdett. 

- Abádszalókról jöttem gyalogosan. Teljes fejetlenség volt már ott, szinte 

mind hazajöttünk. A közeledő oroszok hírére a németek curikkoltak, senki 

sem őrizte a tábort… Gondolhatjátok, tetves szalmán aludtunk, a földön… 
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Enni szinte semmit sem kaptunk az utóbbi napokban – harapott nagyot a 

kenyérből. 

- Édesapám, van híre a frontról? – érdeklődött Karcsi izgatottan, most már 

szinte kissé jókedvűen. 

- Az bizony, édes fiam itt van a hátunkban – felelte apánk csendesen, 

szomorúan –, és pár nap híján ide is ér. ….. 

Nehéz csend ülte meg a konyhát néhány pillanatra, de aztán édesapánk így 

folytatta: 

- Mielőbb bunkert kell ásnunk. Oda tesszük az első udvarba – mutatott a 

kezével a verandán túlra. – Mindenkinek ásni kell a faluban. 

Másnap neki is fogott bátyámmal együtt a munkához. A „Z” alakú, mély gö-

dör ott tátongott az almafa alatt. Tetejébe vastag akác szálfákat raktak ke-

resztbe, végül befedték földdel. Az aljába édesanyám lerakta a dunnákat, pár-

nákat. Édesapám a kert egyik szélébe is gödröt ásott, oda rejtették az enniva-

lót. Bödönben a zsírt, cserépedényben a lekvárt, lisztet… Amikor a németek 

bejöttek a faluba, és az oroszok bombáztak, lehúzódtunk a bunkerbe. Egy-

máshoz kucorodva vártuk a borzalom végét, de egyszer csak közvetlen közel-

ről nagy recsegés-ropogást, dübörgést hallottunk. A rémülettől megmereve-

dett az arcunk, levegőt is alig vettünk. Édesapám kidugta a fejét a bunkerből, 

s látta, hogy egy hatalmas tank bejött az udvarba. Szilánkosra törtek az új 

kerítés deszkái, amit tavasszal még édesapám épített a saját kezével. Pókháló-

ként összegyűrve hevert a tank vastag lánctalpai alatt. Hirtelen a tank nyiko-

rogva megállt, feltárult a teteje, s egy német tiszt hadonászni és kiabálni kez-

dett. Azonnal kizavart minket a bunkerből… Magukat meg beszállásolta a 

házunkba. Így aztán édesapám fogta kis családját, és anyai nagyapámhoz, 

Dajka Bénihez költöztünk a falu egy másik szélére a Vénkerten át, amely 

terítve volt aknákkal. Emlékszem, libasorban haladtunk édesapám mögött, 

szüleink kezében a kicsikkel. Dajka nagyapám szomszédságában magára 

maradt egy fiatalasszony is, ő is ott húzta meg magát a kislányával, s mások is 

összezsúfolódtak a hátsó szobában. Ott is volt már akkor bunker, és németek 

is laktak az első szobában. Az udvar közepén álló nagy eperfa alatt egy tank 

állt, közelében egy szekér alatt tartották a gyorstüzelőt. Amikor közeledett a 

felderítő repülőgép, a német katona kirohant nagyapám papucsában, aláfeküdt 

a lovas szekér alá, s folyamatosan lőtte a gépet. Az oroszok persze kifigyel-

ték, honnan lőnek rájuk, és valamiképpen kommunikáltak a bombázó gépek-

kel, és nem sokkal később bombát dobtak nagyapám udvarára. A légnyomás-

tól megemelkedett a bunker teteje, megremegett a föld, és törmelék hullott a 

nyakunkba… Iszonyú félelemtől reszkettünk, s ilyenkor édesanyám imára 

intett, mert ahogy mondta, csak Istenben bízhattunk. Rettegve éltük a napja-

inkat, de mi, gyerekek mindig találtunk magunknak valami szórakozást.  
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Furcsa hallgatni nagymamát, miközben ragyog a nap és a lég az életet su-

gározza magából. Mintha sosem lett volna itt háború. A tiszta, kék égen ma-

darak röpködnek, és a levegő felénk hozza a déli harangszót, de egykor is 

ebédelhetünk, ezért megkérem a mamát, ne hagyja még abba az emlékezést. 

Amikor az oroszok október elején ideértek a falu határába, bevették ma-

gukat Pernyéspusztára, ahol kiterjedt birtok volt, külön iskolával. Onnan tá-

madták a falut. Bentről meg a németek védték. Zuhogtak a lövedékek, tankok 

dörögtek, kézi fegyverek ropogtak. A levegő megtelt fojtogató füsttel. Ahol 

most a művelődési ház van – int nagyanyám a kezével –, ott egy nagy kráter 

volt. Abba lökték a halottakat. Szakadt az eső, mind belefolyt a víz a gödörbe. 

Láttam, ahogy a fiatal katona arccal lefelé lebegett a víz színén. Láttam a 

kilőtt tankokat, a félig szétlőtt templomtornyot, az irdatlan pusztítást… Ami-

kor csend volt, a lakosságnak mennie kellett elásni a halottakat a fertőzésve-

szély miatt… A réten feküdtek hosszú sorokban a sokszor végtag nélküli, 

vérbe fagyott elesettek. Ott most házak állnak… Visszatarthatatlan gyerekek 

voltunk – nevet nagymamám keserű csengéssel. – Mindent látni akartunk. 

Tűzszünetkor jártunk a kútra vízért – emlékezik tovább. Volt, hogy édes-

anyám egyedül ment, de közben lőni kezdtek. Másnap jött csak haza, mert 

elbújtak több asszonnyal a falu szélén, s aztán körbe jöttek a Vénkerten át, de 

csak lassan haladhattak a földön heverő aknák miatt… Elmondhatatlan féle-

lem szorongatta a szívemet, amíg haza nem ért… Azt beszélték, hogy a Per-

nyéspusztán állomásozó orosz katonák dühösek voltak, amiért nem tudták 

bevenni a falut. Amit éjszaka elfoglaltak a faluból, azt nappal visszavették a 

németek. A lakosság bekapcsolódásának vélték az eredményes ellenállást, 

ezért bosszúból lemészárolták az ott maradt tizennégy cselédet. Megásatták 

velük a sírjukat, aztán belelőtték őket. Aztán az a kegyetlen orosz tiszt is a 

halálát lelte. Volt, aki szerint gránát pusztította el, de azt is mondták, hogy 

egy német katona lőtte le, miután a cselédek a golyótól belezuhantak a gödör-

be, s már nem takarták el a tisztet. Borzalmas lehetett. Azt is hallottam, hogy 

az egyik cselédet a kutyája ásta ki a közös sírból… – csendesedik el nagy-

mama, de érzem, hogy még bőven van mondanivalója. – Úgy emlékszem, hat 

nap és hét éjjel tartottak a harcok. A németek elvonultak, de helyükbe jöttek 

az oroszok, akiknek már nem volt ellenfelük. Rommá lőtték a Fő úton a zsi-

dók boltjait, a nagyobb üzleteket. Beköltöztek a házakba, fölettek mindent, 

ami még fellelhető volt. Kifosztották az üresen álló otthonokat, elvittek min-

dent, ami még mozdítható volt. Persze aztán némelyik jól meg is járta… Em-

lékszem, színes cukorkát osztogattak a szanitézek a gyerekeknek, azok meg 

adták tovább. Később aztán kiderült, hogy a patikából lopott hashajtó volt. 

Micsoda éjszaka volt! Szanaszét kuporogtak az udvaron a hasmarssal küsz-

ködők, mert a pottyantós mindig foglalt volt – kacag nagymamám. – Volt, 
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hogy ugyanezek bújócskáztak. Az egyik elbújt az ágy alá, a másik meg nem 

tudta, mi lehet, azt hitte, hogy német katona, erre jól lábon lőtte – csóválja 

mama a fejét. – Nem sok rádió volt a faluban, de nagyapámé volt az egyik. 

Az ablakból ontotta a híreket, miközben a falusiak körbe állva hallgatták. 

Amikor a németek elvonultak, nagyapám bedobta a kútba… Csak orosz ne 

vegye hasznát… Nem volt ám azért minden orosz elvetemült – csatol vissza 

nagyanyám a korábbi történethez. – Némelyik kimondottan rendesen viselke-

dett. Emlékszem, öregasszonynak öltözve mutatkozhattunk csak az utcán, de 

szegény kis barátnőmet mégis elkapták… Másnap reggel az erőszaktevőket a 

feljebbvalójuk agyonlőtte a többi katona szeme láttára. Nehéz volt köztük 

rendet tartani. Egy alkalommal az ölébe ültetett egy mogorva arcú, zord kiné-

zetű katona. Átölelt, és a megrettent anyám legnagyobb megdöbbenésére 

eltorzult az arca és sírni kezdett. Ölelgetett, aztán egyszer csak megszólalt… 

tört magyarsággal… Kiderült, hogy ukrán. Mesélt az otthon maradt családjá-

ról, a hozzám hasonló korú gyerekeiről, akiket szándéka ellenére hagyott 

hátra, és már évek óta nem látott… Ilyen volt a háború. Nem igazán lehetett 

benne szabályokat keresni, vagy értelmet. Amikor az oroszok is elvonultak, 

magukkal vitték a faluból a lovakat. Végre hazatérhettünk otthonunkba. Búto-

rainkat eldöntve találtuk, ágynak használták őket. A földön libáink lecsupa-

szított csontjai hevertek szétdobálva, a zsíros bödönben sütötték meg őket. A 

sutban megtaláltuk édesanyám új szakajtóját… Lusták voltak kimenni a pottyan-

tósig, ezért azt használták a dolguk elvégzésére. A disznókat levágták, a sze-

gény Kató tehén találatot kapott. Irtózatos munka következett, hogy felépít-

sük, amit a háború lerombolt. Eltakarítottuk a romokat, rendet raktunk, támo-

gattuk azt, akinek még annyija sem maradt, mint nekünk, s közben hálát ad-

tunk, hogy mi mind megmaradtunk egymásnak… A házakat újra meszelték, a 

betört ablakokat kijavították a kilőtt tankok üvegével, a találatot kapott temp-

lom tornyát újjá építették, később a harangot is újra öntötték. A földekről 

összeszedték az aknákat. Mindenki tette, ami az erejéből tellett, de a legna-

gyobb feladat még hátra volt. Amikor kitavaszodott, kihantolták a pernyés-

pusztai cselédek testét. Néhányukat ott temették el, de a többieket behozták a 

temetőbe. Az egész falu kivonult a temetésükre. Sosem felejtem el azt a na-

pot. A főúton végig szemüket törölgető, szomorú emberek álltak lehajtott 

fejjel. Az ökrök húzta, tizenegy szekér lassan közeledett az úton, nyomában 

gyászolók serege vonult. Messziről hallani lehetett a jajgatásukat. Tavaszi 

virágok díszítették a szekereket, amelyeken az egyszerű koporsókat hozták. 

Még a madarak is elhallgattak. A csendet csak az ég zengése verte fel a távol-

ból. A sötét felhőket egyre közelebb fújta a szél, s szép lassan szürkületi ho-

mály borította a gyászoló menetet. Amikor a szekerek elhaladtak a templom 

előtt, a toronyban megkondult a harang. De olyan keservesen szólt, hogy az 
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emberek szívébe belehasított a fájdalom. Egyszerre kongott a földi és az égi 

harang. Mielőtt a szekerek és a gyászolók elérték volna a temetőt, a csendben 

felhangzott a sirató asszonyok szomorú éneke, aztán mindenki velük énekelt. 

A menet élén haladó pap mögött két fiú cipelte a keresztet. Őket követték az 

özvegyek és az árvák. Vezetésükkel a menet lassan bevonult a temető kapu-

ján. A gyászbeszéd megrendítő volt. Sosem felejtem azt a zsoltárt… éppen a 

negyvennegyedik volt. „Minden időben Istennel dicsekedtünk, mindenkor a te 

neved dicsőítettük. De most elvetettél, megaláztál minket, Istenünk, már nem 

vonulsz együtt seregünkkel. Hagytad, hogy meghátráljunk ellenségünk előtt, 

és így gyűlölőink zsákmányhoz jutottak boldog szívvel. Kiszolgáltattál, mint 

áldozatra szánt juhokat…”A sírgödrök egymás mellett sorakoztak a temető 

egy külön eső részében. A nagy fekete tömeg imára kulcsolt kézzel állta körül 

a koporsókat, s a Miatyánk közben örök nyugalomra helyezték a tizenegy 

cselédet: apákat, testvéreket, fiúkat. Sírba bocsátásukkor megdörrentek az ég 

ágyúi és patakokban esni kezdett az eső. A szakadó záport a könnycseppekkel 

egybemosódva, mohón nyelte el a zsíros föld. A sírásók töretlen méltósággal 

hantolták el a koporsókat, s megadva nekik a végtisztességet, az emberek is 

mozdulatlanul álltak, amíg a sírásók nem végeztek. Az ég egész éjjel ontotta 

magából fájó könnyeit. Látszólag lassacskán minden visszatért a régi kerék-

vágásba. A fák ágain új élet sarjadt, az állatok utódokat hoztak a világra, és az 

emberek igyekeztek elfelejteni az elmúlt évek borzalmait. Az iskolában újra 

indult a tanítás, én az utolsó elemit jártam. Valójában azonban semmi sem lett 

ugyanolyan, mint régen. A háború megtanított sokkal jobban szeretni egy-

mást, és megtanított még inkább becsben tartani az ételt. Ezek történtek hát 

itt. Remélem, nektek sosem lesz részetek még csak hasonlóban sem – simo-

gatja meg nagymama a kezemet, majd egy nagy lélegzetvétel után még hoz-

záfűzi: – Néhány évvel később felkerültem Budapestre. Beszippantott minket 

a főváros, Karcsi bátyánkat kivéve idővel mindannyian ott kerestünk munkát. 

Ő egész életét a szülői házban élte le, s ő az egyetlen, aki örök álmát is itt 

alussza a szüleink mellett – néz vissza nagymamám a sír felé, ahonnan jö-

vünk, s lassan felemelkedik a padról, jelezve, hogy a történet véget ért. – 

Most már menjünk, elfáradtam. 

Egymás mellett ballagunk az autóig. A birkák kicsit arrébb vonultak már, 

de a környék most is ugyanabban a békés fényárban úszik. Hazafelé indulunk, 

de még megállunk a régi háznál egy pillantásra. Gyerekek pancsolnak az ud-

varon. Nem is sejtik, hogy ott, ahol játszanak, hetven évvel ezelőtt bunker állt 

és bombák hullottak. A ház már nem olyan, mint akkor. Változott a korral 

együtt, de az új szín és külső alatt ugyanaz a ház maradt. A kapuja is új,  

de ugyanott áll, ahol az elődje. Eszembe jut az utolsó pillanat, amikor a  

dédanyámat láttam. Fekete otthonkában, kendőben állt, s onnan integetett 
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utánunk, amíg el nem tűntünk a sarkon. Jó érzéssel nyugtázom magamban, 

hogy most nem kell itt hagynom senkit. Viszem haza a nagymamámat… ott-

honról. Eltűnünk azon a bizonyos sarkon, s kifelé tartunk a faluból. Pár perc 

alatt ráfordulunk a körforgalomra, aztán a Püspökladány felé vezető útra. 

Közeleg az áthúzott helységnév tábla, s egy rossz érzés ködként üli meg a 

lelkemet, és a mellettem ülő is nagyot sóhajtva mered a tájra. Ki tudja, mikor 

jövünk ide legközelebb? Aztán elsuhan mellettünk a tábla… Viszlát kanális, 

viszlát Vénkert, viszlát Nagyrábé! 

Bábel Antónia 

 
 

A kéményseprő és az öregasszony 

 

Ezt a kicsit talán mókás, de félénkebb embereknek ijesztőnek tűnő történetet a 

nagymamám mesélte el nekem. Az egész történet a pénzbeváltással kezdő-

dött. 

Amikor az emberek megtudták, hogy nemsokára pénzbeváltásra kerül sor, 

az összes ember elkezdte félteni azt a kevés pénzét, amit a napszámban nagy 

nehezen megkerestek. Így a falvakban a szegény emberek mindent megvet-

tek, ami a gazdasághoz kellett. A jómódúak természetesen többet megenged-

hettek maguknak, mint például előre megvásárolni a koporsót. A szomszéd 

faluban is ez történt. Lakott ott egy özvegyasszony, és mivel már nem volt 

senkije, ő is többet megengedhetett magának. Eldöntötte, hogy előre megve-

szi magának a koporsót, amelybe majd halála után eltemetik. Másnap el is 

mentek a közeli városba. Megvették a koporsót, rárakták a lovasszekérre, és 

már indulhattak is haza. Otthon nagy nehezen felcipelték a padlásra. Akkori-

ban kicsit sem volt furcsa, hogy előre megvették a koporsót a tehetősebbek. 

Pár hónap elteltével az öregasszony egyre kíváncsibb lett, hogy vajon ő maga 

hogy is fog kinézni a koporsóban. Ezzel nem is lett volna semmi baj, csak 

megfeledkezett arról, hogy aznap jön hozzá a kéményseprő. A kéményseprő 

hiába kiabált az asszonynak, ő a koporsóban fekve gyönyörködött magában. 

Mire a kéményseprő megelégelte a kiabálást, gondolta, ha már úgyis ott van, 

megnézi a kéményt. 

Elindult fölfelé a létrán a padlásra, csakhogy az asszony is figyelmes lett a 

zajra, és mire felért a kéményseprő a padlásra, meglátta a koporsóban ülő 

asszonyt.  

Szegény kéményseprő annyira megrémült, hogy ijedtében nyomban leesett 

a padlásról. Az asszony utána szaladt, de már hiába magyarázkodott, a  
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kéményseprő soha többé nem ment fel a padlásra, és a munkáját is végleg 

otthagyta. 

Ezt a történetet a környező falvakban az idősebbek még a mai napig szíve-

sen elmesélik mindazoknak, akik még nem hallottak a kéményseprő és az 

öregasszony történetéről. 

Baka Viktória 

 

 

A kotlófészök rejtelmei  

 

Vásárhelyi ő-ző nyelvjárásban  

és békési í-zes nyelvjárásban 

 

Korai gyermekkorban kétféle nyelvjárással találkoztam. Szomszédunkban 

idős házaspár lakott. Lajos bácsi a hódmezővásárhelyi határban nőtt föl, ott 

serdült nyurga parasztlegénnyé, de idős korára is mögőrözte az Alföld jelleg-

zetös ő-ző nyelvjárását. Felesége, Jolka néni viszont a gyopárosi tavak mel-

lett, a szentetornyai határban - „Bíkísbe” – születött. Ő a Tisza-Körös-vidékre 

jellemző zárt ё-vel és í-vel beszélt. Én a városi iskolában az irodalmi nyelven 

tanultam, e-vel beszéltem, de szünidőben szívesen hallgattam űket, mint ke-

verödött beszédjükben a kétféle tájszólás. No mög a középiskolát a Hódme-

zővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági Technikumban végeztem, így még 

közelebb kerültem az ő-zéshöz és ma is gyakran használom. 

A vedlött falú tanyában mán csak a két öreg lakott. Fiatal korukba sok jó-

szágot neveltek, nem csak saját konyhai szükségletükre, hanem eladásra is. A 

hat hold főd, amit műveltek, mögtermötte a könyérnek valót és az állatok 

takarmányát is. Ebbül éltek. Ha bű termést adott a Teremtő – mer istenhívő-

ként elfogadták, hogy azt a Jóisten irányítja onnan föntrül – a fölöslegöt elad-

ták a városi piacon. Annak az árábul lött egy kis péz szerszámra, aratáskor új 

kaszára, mészre, húsvétra körülmeszelni a tanyát, sóra, paprikára és néha 

titkos vágyakra, amelyekrül ritkán beszéltek, mer átalába nem egyezött az 

elképzelésük. Magányos, morgós öregökké váltak. Többnyire csak pöröltek 

egymással, mög nem is vót sok beszélnivalójuk. 

Fiuk egy közeli tanyába élt családjával, ű mán a saját gazdaságát irányítot-

ta. Laza vót köztük a kapcsolat a mönyük miatt, de a fiú azér eljárt szüleihön 

szántani, aratáskor segíteni. A lányuk a városba mönt férhön, iparos embör-

hön. Oda mög azér nem szerettek járni, mer a városiak, olyan „puccosak”, 

még szőnyeg is van a szobájukba, mög vitrinös szekrény. Pedig jó szándékú a 

lányuk, mondogatta nekik mán többször is, hogy adják el a tanyát, vögyenek 
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egy kis házat a város szélin, ne dógozzanak mán annyit. De űk mögszokták a 

pusztai életöt, nem hagyták el az epörfás tanyát. 

Napjaik égyhangúságát a hetipiac és a vasárnapi templomba járás törte 

mög, de mán oda is leginkább külün-külön möntek, mer mindig torzsalkodás 

lött a vége. Jolka néni vonattal utazott, Lajos bácsi főleg lovas kocsival, az 

öreg Hókával, mer mán csak egy ló vót. 

- Minek kettőt ötetni, mikor azt az egy-két mázsa piacra való búzát, kuko-

ricát, lucérnát egy is elbírja. 

- Má mёgin a piacra készülődik kigyelmed? – Kezdte Jolka néni a morgo-

lódást egy röggel. – Az iccaka míg a dёrёkát fájdította, mёg kehűt attú a 

büdös bagótul. De tudom én mié akar a városba mёnni: a Bagó kocsmába 

pájinkázni, mint pintёkёn, oszt énekűve gyütt haza a szekírrel, az ebíd is 

kihűt, mire hazavergődött – pízt mёg alig hozott.  

Lajos bácsi csöndbe végighallgatta a korholást, aztán mégis elindút, és miután 

eladta a portékát, a Bagó-kocsmába újra bepityókázott. 

- Nem gyűjtök én má sömmire. Azt a két-három pohár törkölyt csak mö-

gérdemlöm tán! Úgy sincs má böcsülete az öreg embörnek – búslakodott a 

bakon hazafelé. Más alkalommal mög messze hangzott a nótaszó: Deres 

mán a határ, őszül a vén betyár… 

Jolánka néni legtöbbször túrút, tífölt vitt a piacra. Ű gyalogosan mönt a nagy 

kosárral az állomásra a korai vonathon, ami bevitte a városba. Legtöbbször 

ismerősök vásároltak tűlle, mögbeszélt röndölésre. 

- A patikusné mёg az órás felesíge is tülem mírette a tífőt, mёg jó idёs kör-

tét is kért befőttnek a taítóné – büszkélködött a rangos vevőkörrel.  

Tavasszal naposcsirkét, pölyhös kislibákat, kiskacsákat is keltetött a kotlós-

tyúkkal. A legkorábbiakat maguknak hagyta, hogy mögfiatalodjon az aprójó-

szág állomány. A későbbieket mög eladta a piacon. Lajos bácsi ezzel se értött 

egyet, mindig haragudott a vértyogó kotlókér. 

- Nem érdemös ezökkel veszkődni, nincs ezön haszon. Neköm mög ikább 

füstölt csülköt főzzé babbal, ne azt a taknyos csirkét. A kotlófészköket is 

ideraktad a gangra, mög még a kamrába is… 

- Ugyan nё dohogjon má mindig kend! Mír sajnájja tülem azt a kis pízt? – 

aztán fogta a gondosan lekötözött garabolyt a csipogó kiscsirkékkel és el-

indút a hajnali vonathon. 

- Lёdagasztottam a lisztёt, a fíl nyócassal hazagyüvök, addig fűccsön be 

ízíkkel a kemёncébe a kёnyérnek… - Hallotta kend!? 

- Jó, jó, möglösz, möglösz – dörmögött vissza az öreg. 

Jolka néninek a hajnali friss levegő kellemes vót, még a lábai is fürgén vitték. 

A piacon sikerült jó helyön, a második sorba lepakolni a portékát. Ahogy 

szétnézött, úgy látta, kevesen árulnak naposcsirkét. Ha nagyobb a kereslet, 
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talán jobb árat kérhet érte. Hamarosan többen is mögkérdözték, de drágának 

tanáták, aztán alkudoztak a városiak. 

- Dehogy adom ócsóbban, nízze milyen szíp elevenёk, erősek, hamar 

mёgnőnek, majd mёglássa – dicsérte a vövőknek. A sokéves tapasztalat 

alapján be is gyütt a számítása. Hamarosan mögszerette a kis sárga pöly-

hösöket egy középkorú asszony és mind a két fészökajját mögvötte.  

Hazafelé a vonat indulásáig, vót még idő. Kicsit bámészkodott, az órásüzlet 

kirakata előtt mögállt, nézögette az órákat. Éppen akkor húzta föl a redőnyt a 

mestör. Kinyitotta az ajtót és így a belső falon lévő különlegös órák is jól 

láccottak. Vót egy régi, titkos vágya, arra gyűjtötte a pézt. A csirkék árábul is 

tösz majd hozzá. A kacsák is kelnek a jövő hétön, mög az öreg tyúkokbul is 

ad el. Lassan szaporodik, de őszre möglösz az ára. Így, nem is vött sömmit, 

még az unokáknak se. 

A vonaton egy kicsit mögpihent, de a Nap egyre melegebben sütött, 

mögdagadt a lába a cipőbe. Így, az állomást elhagyva, a dűlőúton levetötte és 

az üres kosárba vitte haza. Kényelmesebb vót mezítláb. Messzirül látta, hogy 

füstöl a kémény, - fűt az öreg, lёhet a cipókat szakajtani – délre a kёnyér is 

kisül. 

Míg Jolka néni a piacozással vót elfoglalva, Lajos bácsi csöndesen tött-

vött az állatok körül. Közben övött egy kis füstölt szalonnát és ivott rá tejet a 

mázas köcsögbül. Aztán újra bemönt a kamrába és bort is ivott a butykosbul. 

A komáéktul kapták Pétör-Pálkor. Jól möghúzta az üvegöt – most az asszony 

se szól érte – gondolta. Aztán fogta a kaszát és dudorászva vágott egy rend 

lucérnát a Bimbónak. Ettül úgy kimelegödött, hogy újra mögkívánta a bort. A 

kamra mindig jó hűvös vót, mer a magosan lévő kicsiny ablakon nem gyütt be 

a nyári meleg, még fény is alig. Így a félhomályba tapogatta ki a darás zsákok 

mellett a boros üvegöt. Neki mindig jól esött a bor. Hosszasan kortyolgatta a 

hideg, kellemesen savanyú szőlőlét és nagyot böffentött utána. Még matatott 

valamit a pócon is, de ahogy mögfordút – tán mög is szédűt egy kicsit – 

mögbotlott az üres kotlófészkökbe az ajtó mellett. Majdnem körösztülesött a 

kason, amibül Jolánka néni elvitte a kiscsirkéket, a kotlókat pedig az udvarra 

hessögette. 

- Hinnye az áldóját, még a lábam töröm ebbe a kacatba! Ni csak, a boká-

mon még a bűrt is kihasította ez a högyös fűzfavessző. Na, majd 

betüzelöm én ezöket, úgy is tele van tetűvel – rúgott bele mérgesen. 

A konyhába rápillantott a vekkerre. – Ideje begyújtani a kemöncébe – tolta 

hátra csula kalapját izzadt homlokárul. 

Behozott az istálló mellül a konyhába - mer oda épült a kemönce - három 

kéve ízíkszárat, amirül a Bimbó mán lerágta a csuhét. Elvötte a kemönce 

szájátul az előkét, két kévét beledugott, égy marék száraz szalmát alátött és 
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möggyútotta. A vörös lángnyelvek égykettőre elnyelték a két kötegöt. Aztán 

betötte a harmadikat is, hogy jó tüzes lögyön a feneke, mer csak úgy sül mög 

benne szép pirosra a gyürkés cipó. Bemönt a kamrába a két kotlófészökér is. 

Ezökhön Jolka néni szakadófélbe lévő fületlen vessző kasokat bélelt ki szal-

mával. A közepébe kerek mélyedést vájt, oda rakta a válogatott friss tojáso-

kat, 15-16 darabot. Erre ültette a vértyogó kotlókat, hogy lázas testük melegé-

vel 21 napra kikőccsék a kiscsirkéket. 

Az egyik kas mán olyan gyönge vót, hogy majnem szétesött, ahogy Lajos 

bácsi fölemelte, hogy valóba betüzelje. A kezével valami keményet markolt 

mög. 

- Ni csak, egy literös üveg! Mié van ez ide a szalma közé dugva? – kivötte 

a parafa dugót, beleszagult. Pájinka szaga vót. Elcsudálkozott. – Hm, ezt 

Jolka dugta ide magának, ez biztos! 

Újból mögtapogatta a szalmát és égy másik üvegöt is tanált benne, az még 

félig volt törköllyel. 

- Hunnan vöszi ez a pájinkát? Néköm mög azt mondta, hogy efogyott… 

Na, csak gyűjjön haza a zugivó! Erre kőti a csirkék árát? Jól éröztem én 

rajta többször is a pájinkaszagot, még este az ágyba is egész könnyen 

mögatta magát, pedig ellenközni szokott. Biztos a Mónárné atta neki, aki-

vel mindig égyütt pusmognak. 

Jó nagyokat kortyolt az erős kisüstibül és a maradékot kitötte az asztal köze-

pire az üres üveggel égyütt. A másik kast is mögtapogatta, de abba nem talált 

sömmilyen kemény tárgyat se. Aztán mind a kettőt mögtaposta, hogy kisebb 

csomó lögyön oszt benyomta a parázsra. A száraz szalma és a korhadt kas, 

nagy lángra kapott. 

- Na, ettűl mán jó heves lösz a kemönce feneke – támasztotta be az előkét 

a helyire oszt igyeközött minél gyorsabban elmönni a tűz közelébül, mer 

igön melege lött. Kívülről a kemönce, belülről a pájinka fűtötte. 

Kiballagott a bejáróra, végignézött a szélös dűlőúton és a távolba látta is bil-

legő járású feleségét közelödni. A komondor és a bozontos puli is fölismer-

ték, örvedözve szaladtak elébe. 

- Meleg van, elfáradtam. Minnyá szaggatom a kёnyeret, csak pihёgёk ёgy 

kicsit itt a gangon. Befűtött kend? 

- - Én befűtöttem! - hunyorított feleségére Lajos bácsi. Várta, hogy 

bemönjön a konyhába. Mit szól majd, ha mögláttya az üvegöket? De Jolka 

néni csak a köténye sarkával türülgette izzadt homlokát, mög a tarkóját a 

kontya alatt. Aztán vizet öntött a kantábul a födőbe és nagyot ivott az ásott 

kút vizibül. Utána nyitott be a kamrába, hogy a sütőteknyővel kihozza a 

kovásztul jól mögkelt könyértésztát. Azonnal észrevötte, hogy az ajtó mel-

lül hiányzik valami. 
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- Hát kend hová tёtte innen a kotlófíszkeket? – kérdözte ijedten. 

- Befűtöttem! 

- Csak nem? Hát mír nyúl kend ahhó, amihő nem kéne! – Csattant föl a 

hangja ingerülten. 

- Oszt kivёtte belüle, ami benne vót? 

- Ki én, kivöttem! 

- Oszt hova tёtte kend? 

- Ott van a konyhaasztalon. Most mögfogtalak Jolka! – vigyorgott Lajos 

bácsi. 

Jolka néni égyet pördült és mán is a konyhába vót. Möglátta a két üvegöt. 

- Hát a pízt hova tёtte kend? 

- Miféle pézt? 

- Hát ami a szalma alatt vót a kaskába? 

- Én csak a pájinkás üvegöket tanáltam… 

- Jaj, jaj, idёs Szűz Máriám! – fogta a fejét síránkozva és körösztöt vetött 

magára az öregasszony. – Csak nem? – Tényleg befűtötte kend mind a ket-

tőt? 

- Be hát, ha mondom! 

- Vín marha! Elígette a pízёmet, amit má két éve gyűjtögettem – rikácsolt 

Jolka néni csípőre tött kézzel. 

- Tán pájinkára gyűjtötté? – emelte föl a hangját Lajos bácsi is. 

- Én pájinkára? Maga beszíl, mikor mindig kapatosan kerül haza a kocs-

mábú? Mёgvert magával az Isten! Vörösre gyúlt arccal kapkodta a levegőt 

mérgébe. – Tuggya mёg, hogy kakukkos órára gyűjtöttem, őszre mёg lёtt 

vóna az ára! 

- Kakukkos órára??!! A kakaskukoríkolás má nem is jó? Majd én kakuk-

kolok néköd, így ni: - Kakukk – kakukk – kakukk! 

- Mit gúnyolódik kend, mёnnyík innen, mer végig verёk a hátán! – és ütés-

re emelte a vaskos sütőlapátot. 

- Na, na! – lépött ki az ajtón védeközésül az öreg, a konyhábul. – Mög 

vagy te bolondúva? 

Utána is repült a hosszú nyelű sütőlapát, de Jolka néni is elterült a küszöbön. 

Összeesött az izgalomtul. Egészen elkikült az arca, rángatózott a szája, de 

nem gyütt ki hang a torkán. Lajos bácsi mögijedt, ilyet még nem látott. 

- Még mögüti a guta? Mi lösz velem, ha magamra maradok? 

Visszamönt az ájult asszonyhon, verögette az arcát, de hiába, nem tért magá-

hon. A hóna alá nyúlt, nagy nehezen behúzta a szobába és a még vetetlen 

ágyra fektette. A kantábul mögvizezte a kékfestő kendőjit és azzal türülgette a 

homlokát. A pruszlikot is kigombolta és a szíve táját is dörzsölgette a vizes 

ruhával. 
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- Na-a Jolka, térj má észre, na-a hallod? Kedves párom, nehogy itt haggyá 

egyedül… - simogatta az arcát az ölében. 

A szelíd szavaktól, vagy a vizes ruhátul-e, Jolka néni égy nagyot sóhajtott 

oszt magáhon tért. 

- Hoztam a Valeriana csöppekbül. Itt van, vödd be – tartotta a szája elé a 

kanalat. 

- Nem köll – tolta el magátul. - ёgy kis pájinkát hozzon kigyelmed, az ké-

vánom. 

- Jó, hozom – oszt mán is ott vót az üveggel. - Nincs itt nagy baj, ha a 

pájinkát óhajtya – gondolta magába. 

- Hát csak ennyit hagyott? Még félig vót az üveg! Mёgitta kend? – Aztán 

két kis kortyot ivott, majd heves zokogásba tört ki. 

- Nem lёsz má nékёm soha kakukkos órám… 46’-ba mikor a pengő tönk-

remёnt, az vitte el az árát. Most mёg a tűzbe ígёtt el. Jaj, de szerencsítlen 

vagyok! Milyen szíp lёtt vóna itt a falon a sublót fölött! – és tovább zoko-

gott Lajos bácsi vállára dűlve. Érёztem én, hogy baj lёsz. Az iccaka, mikor 

kinn vótam pisálni, láttam a ludvircёt az orgonabokor mellett. Az hozta 

rám a rontást. Pedig elmondtam három Miatyánkot, mёg hétszёr vetёttem 

keresztet. (Ludvirc = a trágya kupacból felszálló párásság, amit rossz szel-

lemnek véltek). 

- Na, nyudodj mög, ne ríjjá má – majd adok én pézt arra az órára, ha any-

nyira óhajtod – mondta mögadóan az öreg. 

- Hát kendnek van píze? – hagyta abba hirtelen a hüppögést. 

- Hát van, annyi van… 

- Akkó hiszёm, ha látom! Na mutassa, hun van? 

Lajos bácsi, vonakodva ugyan, de odaballagott a sifonér mellé oszt a csizma-

szárbul kivött egy újságpapír galacsint. 

Ehun e, ebbe van, én is gyűjtöm. (Úgy gondolta, itt nem talájja mög a felesé-

ge, mer egy pár évvel ezelőtt egy élő egér futott ki belüle és attul nagyon mö-

gijedt. Azúta a csizmába nem nyúlt bele.) 

- Kend dugdossa elülem a pízt? 

- Hát, te beszélsz? 

- Oszt ugyan mire gyűjt kend? 

- Fédörös hintóra. Azt mondta az öreg Benkő fia, hogyha möghal az apja 

neköm aggya el. 

- Hintót akar? Tán úrnak kípzeli magát? Még ilyet, hintóra gyűjt! Nahát! 

Majd úgy jár, mint a kisdűlőn a subás juhász… 

- Az hogy járt? 

- Hát, lёborút rúla, mer kiesёtt a kereke, oszt kitörte a nyakát. Úgy ám! – 

Na, mutassa, mennyi píz az? 
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Kisimogatták a gyűrött papírpézöket, mögszámolták az aprót is. 

- No elég lösz faliórára? 

- Ippeg elíg, de má nem is tudom, köll-é nékёm az az óra. Ha nem akarja a 

Jóisten, hát akkor nё is lёgyёn. 

- Néköm se hiányzik olyan nagyon az a hintó, csak hát Balogéknak is 

olyan van. Mög aztán azt gondútam, hátha te is örülnél néki, ha éccör hin-

tón vinnélek a városba a vasárnapi szentmisére. Igaz, mán csak egy ló 

van… 

- Kend még lánykérőbe is csak ёgy lóval gyütt, sajnáta a másikat befogni… 

- Az má régön vót… 

Jolka néni erre csak egy nagyot sóhajtott. 

- Akkor mi lögyön a pézzel? – kérdözte az öreg csöndesen. 

- Majd míg alszunk rá ёgyet – tápászkodott ki az ágybul az asszony. 

- No, gyűjjík kend, oszt fűccsön be újra, mer mёgsavanyodik a kёnyért-

tíszta, oszt az is pocsékba mén, mint a kakukkos óra ára! 

 

Bálint Jánosné Ágoston Ilona 

 
 

A veszélyes játékszer 

 

Az én nagypapám a II. világháború előtt született. Nehéz gyerekkora volt. A 

szegénység és nélkülözés jellemezte azokat az időket.  

Kezén három ujja, mint az orgonasípok, olyanok. Hüvelyk-, mutató- és 

középső ujja kisebb, mint a többi.  

- Miért ilyenek az ujjaid? - tettem fel a kérdést már többször, de kielégítő 

választ igazán soha nem kaptam  

Egyszer aztán mégis kedvet kapott a papa a mesélésre. Aztán el is mondta, 

hogy miért akkor.  

- 10 éves vagy, mint én akkor. Most elmondom, hogy mi történt velem… 

1947. január 14-én történt, a II. világháború utáni nehéz időben. A gyerekek a 

katolikus templom mellett játszottak, köztük a papa is. Sok törmeléket hord-

tak oda gödröket feltölteni, a szomszédos bombatámadásban megsérült óvo-

dától. Akkor kerülhetett oda az a német nyeles kézigránát is, amit a nagypapa 

megtalált, melyet aztán magával is vitt haza. A kályha melege mellett unoka-

testvére társaságában játszott vele, mígnem arra gondolt, hogy szét is szerel-

hetné azt. Meg is tette. Kivette belőle a gyutacsot, melyet későbbi élete során 

a munkahelyén, a bányában ismert meg igazán, onnan tudja ma már, hogy 

nyolcas erősségű gyutacsnak hívták. Komoly dolog volt. Unokanővére kérte, 
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hogy ne játsszon vele, mert veszélyes, de nagypapa nem hallgatott rá. Tetszett 

neki, ahogy szikrázott. Sajnos azonban a gyutacs szúrólángot kapott és berob-

bant, a papa keze pedig vérben úszott. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy 

nem történt még nagyobb baj, bár a jobb kezének három ujját sajnos így is 

részben elveszítette. Édesapja rettentő mérges lett, de látta, hogy muszáj cse-

lekedni. Akkoriban csak lovaskocsi volt jobb híján, amivel el tudták a betege-

ket szállítani a legközelebbi kórházba. Nagypapát is így vitték a 26 km-re 

lévő városba. Hosszú zötyögő murvás volt az út, még nem volt aszfaltozva 

sem. Nagy volt a fájdalom, és sokáig tartott az út. Mire Veszprémbe értek, 

már elájult a nagypapám. Csak akkor tért magához, mikor már be volt kötöz-

ve a keze, s a kórházi ágyban feküdt. Az otthoni szegényes körülményekhez 

képest a városi kórház csupa érdekességet tartogatott, mint például a vízöblí-

téses wc-t. Faluhelyen ilyenről még álmodni sem álmodhattak akkor. Szeren-

csére papa a sérülés ellenére nem keseredett el, kemény fából faragták. Meg-

tanulta használni csonka ujjait, hiszen jobbkezes lévén muszáj volt. Nem 

mondta, hogy élete során nem hiányoztak, de szinte bármit meg tudott ugyan-

úgy csinálni, mintha nem lett volna sérült. Katonának nem sorozták be ké-

sőbb, a kötelező szolgálatot megúszta, de dolgozni tudott és akart is hosszú-

hosszú évekig. Ha ő dorgál, mindig nagyon viccesen csinálja, mert a pici 

mutató ujját mozgatja.  

Baracska Barnabás  

 

 

Csakazért is, csakazért se 

 

 

Sokan mondják rám, hogy különleges vagyok, nem értem, miért vélekednek 

így, pedig nekem is csak egy fejem van, egy fejemen kettő fülem, kettő sze-

mem, meg egy orrom és egy szám, mint a többi embernek. Talán a múltban 

keresendő a válasz… 

 

Egy kisváros tizedik tóparti utcájában, egy régi, vályogtéglából épült házban 

kezdtem evilági életem. A szoba mennyezetéről fehérre meszelt fagerendák 

néztek le ránk, a földes padlón gyékényszőnyeg hevert, az egyik sarokban 

kemence várta a telet, hogy kövér pocakja újra megteljen melegséggel.  

Már kicsi koromban fejtörést okoztam nagy tudású embereknek, mert nem 

előírás szerint növekedtem. Etettek mindenféle csodaszerrel, mindhiába, én 

kitartóan ragaszkodtam meglévő kilóimhoz. Másban is kitartó voltam, a szá-

mat semmi esetre se nyitottam ki, ha egy kiskanál közeledett felém, amelyben 
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szúrós illatú és csúnya sárga színű folyadék, az orvosság volt. Anyukám 

mondhatott versikét, mesélhetett rózsaszín ruhácskában táncot lejtő tündérek-

ről, körbe-körbe ugrándozó vidám manócskákról, a számat ki nem nyitottam. 

Apukám bölcsen megjegyezte: 

- Be kell fogni az orrát! 

Egy próbát megér- gondolta anyu. Hát nincs a világon olyan erős pillanatra-

gasztó, ahogyan én akkor összeszorítottam a számat. Végül édesanyám csak 

megoldotta a problémát: 

- Injekciót neki!  

Szüleim egyébként bosztányosok voltak, ma úgy mondják, konyhakertészettel 

foglalkoztak, azaz petrezselymet, répát, uborkát, paprikát termesztettek, olyan 

növényeket, amiket főzve vagy nyersen el lehet fogyasztani. Akkortájt na-

gyon sok friss sárgarépát és karalábét elrágcsáltam, csoda hogy nem nőttek 

olyan hosszú füleim, mint a nyusziknak. Szinte ott nőttem föl a szántóföldön, 

eleinte kosárban, amíg anyukám és apukám tettek-vettek körülöttem, palántál-

tak, gyomláltak, kapáltak, majd karalábéval kezemben bizonytalan tipegéssel 

egyensúlyoztam az apró földgöröngyök között. Fejemet egy rózsaszín kis-

kalap védte a napszúrástól. Különben úgy néztem ki, mint akit leöntöttek 

olvasztott csokoládéval, olyan szép fényes barna színt kaptam a sok napsütés-

től. Estefelé megraktuk a kocsit, a lovunk, amely Szokol névre hallgatott, 

egyre pislogott hátra, hogy lássa mennyi terhet kell neki a partra felhúzni. 

Nagy, erős, fekete paripa volt, én meg kicsi, így adódott, hogy féltem tőle, de 

nemcsak ezért, hanem mert Szokolnak szokása volt, hogy ha üresen tátongott 

előtte a jászol, haragosan dobolt izmos lábával. Egyszer éppen erre ébredtem. 

Nagyon féltem, és anyukám nem volt a közelben. Szinte a házunk valamennyi 

fala beleremegett, amikor a lovunk mérgesen zajongott. Meg sem mertem 

mozdulni az ágyban. Minden gondolatomat a félelem irányította, és már látni 

véltem, ahogyan Szokol elszabadulva az istállóból, patáival végigkopog az 

udvaron s megáll a gangajtó előtt, hatalmas fekete fejével bekukucskál, majd 

fényes fekete sörényét megrázza s bejön a gangra. Onnan már pár lépés, s 

benn van a szobában! Nem tudni, hogy honnan jött a merészségem, egy pilla-

nat alatt a szomszéd szobában találtam magam. Itt szekrények voltak és dundi 

párnákkal meg meleg tollpaplannal szabályosan megrakott, mintás terítővel 

letakart ágy. Kitűnő búvóhelynek bizonyult, mert még az anyukám se lelt 

volna rám, ha nem kandikál ki néhány huncut hajtincsem a vánkosok közül.  

Ugyan nem dicsőség, de máskor is okoztam anyukámnak meglepetést. 

Egy alkalommal, amikor ő a vasárnapi ebédet készítette, egyedül felvettem az 

ünneplő ruhámat, azután a jobb lábamra a balos szandált, a bal lábamra pedig 

a jobbosat húztam, s mielőtt kisurrantam volna az ajtón, odaszóltam: Megyek 

keresztanyához. Alig négyéves voltam ekkor és igencsak vakmerő vállalko-
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zásnak tűnt egyedül elindulni, mert a keresztszüleim tőlünk messze, a város 

másik végében laktak. A rózsaszín szandálban soha ilyen fürgén nem kacsáz-

tak lábaim, s az apró virágok szédülve ringatóztak fehér ruhámon. Még sze-

rencse, hogy az utcánkat elhagyva sokáig egyenes út vezetett, s anyukám is, 

szíve alatt a még meg nem született kistestvéremmel, igyekezett utánam. Tud-

ta, azért szöktem meg, mert keresztanyámnál mintás, aranyozott szegélyű 

csészékből ittuk a teát, csipkézett szélű kistányérok sorakoztak a polcon, fo-

telban lehetett könyvet nézegetni a csillár nyújtotta fényességben, és sok-sok 

játék volt. Kisgyermekként mindez úgy vonzott, mint szarka madarat a csillo-

gás. Idővel rájöttem, nem minden a csillogás. Sőt! 

Öcsém, néhány naptól eltekintve, születésnapomra jött a világra. Nemhiá-

ba énekeltük apukámmal az Én egy kis öcsit kérek szülinapra…kezdetű dalt. 

Még most is előttem van a kép: az éléskamra ajtaja előtt egy hokedlin fekszik 

a fateknő, előtte görnyed anyukám, háziszappannal alaposan átdörzsöli a ru-

hákat, kézzel mos, apu átölel, mosolyogva néz anyura s engem éneklésre buz-

dít. S egy szép őszi napon pólyába csomagolva ajándékul kaptam az öcsémet. 

Igencsak meglepődtem, amikor az a kis csomag felsírt. Mikor lehet vele ját-

szani? Elérkezett az az idő is. Csudamóka volt, amikor pokróccal letakartuk 

az asztalt és bebújtunk alá! Sokáig elidőztünk az asztal alatti világban, a mi 

mesés birodalmunkban. Ám, ahogyan az öcsém cseperedett, egyre jobban 

vonzódott a fiús játékokhoz, a focizáshoz meg a klikkerezéshez. A labdarú-

gást én is megpróbáltam, de miután a labda helyett a fiúk bokáját találtam el, 

kiállítottak. Így hát lementem a part alá, az árok szélén üldögéltem, és fürké-

sző tekintettel követtem a vízben cikázó ebihalakat, miközben papsajtot csi-

pegettem.  

Szerettem merengve szemlélődni. Figyeltem a felhőket. Az égi párnák fes-

tői szépséggel öltöztették fel az eget. Máskor a konyhaablakból néztem, aho-

gyan nagy zápor idején megtelik az udvar. Amikor leesett egy-egy kövér eső-

csepp, buborékot fújt, majd társaival együtt körtáncot járt. Zivatar elmúltával 

mélyen magamba szippantottam az ózondús levegőt, s ahogyan a madarak is 

előmerészkedtek eső után, mi gyerekek is kivonultunk az utcára. Csak Piri 

néni háza előtt volt alkalmas hely a rajzoláshoz. Gallyal vagy tégladarabbal 

róttunk a nedves földre. Gyerekkoromban téglázott járdákon jártunk-keltünk. 

Eső után az utcánkba tévedő ismeretlent mindig megtréfálta egy-egy megla-

zult tégla. Amikor ráléptek, megbillent és fölcsapta a sarat, ettől különleges-

nek éreztem a helyet, ahol lakom, de azzá tették az itteni emberek is. A szom-

szédban lakott Bözse néni és Bandi bácsi, gyermeküket, Valikát elvitte a to-

rokgyík, egy évvel volt idősebb tőlem. Pista bácsi, ha siető embert látott, 

megállt előtte, az út közepén, mintha mondta volna: Lassan járj, tovább érsz! 

Mindannyian megdöbbentünk, amikor láttuk Roza nénit, amint az első  
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napsugarak köszöntötték a tavaszt, ő rövid ujjú blúzban és mezítlábas pa-

pucsban közlekedett. Vera néni rettenetes kíváncsiságát úgy oltotta, hogy 

minden háznál a kapu legapróbb résén bekukucskált. Borika néni jó szívvel 

vendégelte meg a játszó gyerekeket főtt kukoricával. Úgy majszoltuk az édes 

szemeket, mintha addig semmit se ettünk volna. A napos oldalon, az első 

házban lakott Szüle, a dédmamám, az arcára sajnos nem emlékszem, de az 

érzésre, hogy engem nagyon szeretett, arra igen. 

Anyai nagyszüleimre szintén szeretettel gondolok. Emlékezetesek marad-

tak a náluk töltött nagy ünnepek, a húsvét, a karácsony, de nem azért, mert 

hatalmas ajándékokat kaptunk tőlük. Nem, ajándékokkal nem halmoztak el 

bennünket, ellenben meghitt, örömteli órákkal gazdagodtunk. Mamám az 

egész éléskamrát behozta, roskadásig megrakta a kis asztalt, majd kedvesen 

megkérdezte: Mit hozzak még, mit szeretnétek enni? 

A bőség zavarában meg sem tudtunk szólalni. Ekkor ő nyugodtan leült, 

ölébe tette kezét, s gyönyörködve nézte, ahogyan lakmároztunk. Húsvétkor 

héjastól félbevágott főtt tojás volt a kedvencem. Otthon anyukám megpróbál-

kozott mamamódra tálalni a tojást, de bárhogyan is igyekezett, mindig ekkép-

pen szóltam: 

- Ez nem olyan ízű, mint a mamánál. 

Mamánál minden finom volt, még az alig sós vízben főtt karikákra vágott 

krumpli is. Ám valamit mégsem ettem meg. Tatám egyszer kitörő örömmel 

fogadott: 

- Ide nézz, mama milyen szép sárga piskóta kalácsot sütött! 

Nem tudtam én akkor, mi az a piskóta, de ahogy ránéztem az ínyencségre, s 

láttam rajta a csillogó cukorkristályokat, nyomban csapdába estem, már nyúl-

tam is érte. Amint a számban oldódott a falat, furcsának véltem az ízt, az ar-

comra fancsali fintor ült. Tatám csak ezt várta, s nevetve bevallotta, hogy 

görhével kínált, azzal az igazi, tömény kukorica ízű kaláccsal. Nagyapám 

szeretett bennünket megtréfálni, de annyira kedvesen tette, hogy nem lehetett 

rá haragudni. Karácsony előtt azzal dicsekedett, hogy plafonig érő fa lesz 

náluk feldíszítve. A szobába belépve kutató tekintetünk a szekrény tetején 

csücsülő fácskára vetődött, amelynek ága tényleg a mennyezetet érintette, 

rajta pontosan hat fehérfodros szaloncukor himbálózott, néhány ezüstre festett 

dió társaságában. Ekkor rájöttünk, hogy ismételten becsapódtunk. 

Öcsém valószínűleg nagyapától örökölte mókázós természetét, amelynek 

szinte mindig én voltam az áldozata. Szüleink nevelése szerint mindent test-

vériesen el kellett osztanunk, így a kalácsot is, csakhogy én nem bírtam egy-

szerre annyit megenni, hát elrejtettem a részemet. Igencsak meglepődtem, 

amikor a lisztes doboz tetején üresen találtam a tányért. Ki lehetett a tettes? 
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Csakis az öcsém, mint ahogy később megtudtam, ő kilesett, amikor buzgón a 

polc előtt álltam jó rejtekhelyet keresve. 

Persze testvérek nem nőhetnek fel veszekedés nélkül, így volt ez nálunk is, 

erről sokat mesélhetne a szoba ajtaja, amelynek kettő nagyobb ívelt üvegrésze 

volt és négy kisebb, négyzet alakú. Többször megtörtént, hogy kergetőztünk a 

házban, visítva menekültem a szobába s belülről támasztottam az ajtót, öcsém 

be akart jönni, ekkor valamelyikünk keze megcsúszott, és a kis üvegrész fáj-

dalmasan feljajdulva hullt alá. Azonnal kitört a béke! 

- Gyorsan hozd a lapátot! – mondtam az ijedségtől átitatva, s már kezdtem 

is összegyűjteni az üvegdarabkákat. 

- Mi legyen azzal a lyukkal?- néztünk egymásra. 

Kigondoltuk, hogy ha leragasztjuk fóliával, senki nem veszi észre. Kiderült, 

hogy szüleinknek tökéletes a látása. 

Az óvodás napjaimról rossz emlékeim vannak. A szekrény tetején üldögélt 

egy nagy, tündéri baba, oly elérhetetlen volt számomra, mintha szivárványon 

csücsült volna. Nagyon szerettem volna játszani vele, mivel otthon csak egy 

sárga lovacskám volt. Talán azért, hogy ne porosodjon, az óvó néni olykor 

levette azt a nekem csodaszépnek tűnő babát, de mikorra nagy nehezen elkap-

tam társaimtól, azonnal rakodni kellett, a baba felkerült a helyére, és én újra 

meg újra sóvárogva néztem föl rá. Bűvöltem volna sokáig, hátha valamilyen 

csoda folytán leszédül a szekrényről s én ügyesen elkapom, de sajnos ki kel-

lett menni az udvarra. Ovis társaim ujjongva, egymást lökdösve rohantak ki, 

én sorra elém engedtem őket, majd kényelmesen elhelyezkedtem a padon, s 

amilyen lassan csak lehet, átcseréltem a cipőmet. 

- Hogy lehetsz ennyire lusta! – gúnyolódott az óvónőm nap, mint nap. 

- Nem vagyok lusta! – zúgolódtam magamban – Csak nem akarok kimen-

ni, mert a fiúk fölbuktatnak és kiröhögnek. Különben is, a babával szeret-

nék játszani!  

Érthetetlen számomra, hogyan történhetett: utolsó napon sírás lett rajtam úrrá, 

szipogva átöleltem az óvó nénim nyakát és fülébe súgtam: 

- Óvó néni leszek! 

Évről évre ügyesebb és okosabb lettem, egyre több feladatot kaptam. A pék-

hez örömmel mentem, mert mindig kaptam egy kis cipót. 

- Hozz egy és fél kiló kenyeret! – kért anyukám. 

A pékség csak két utcányira volt tőlünk, már messziről csiklandozta orromat a 

frissen sült kenyér illata. A pici üzletben sokan álltak, türelmesen kivártam a 

soromat. Alig értem föl a pultig. Laci bácsi, a pék kedvesen nézett rám. 

- Kérek egy és fél kiló kenyeret! 

- Az nincs – vágta rá komoly arccal, de a szeme mégis mosolygott – Csak 

másfél kilót adhatok. 
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- Az nem jó, anyukám azt mondta, egy és fél kilót vigyek haza – mondtam 

kétségbeesett hangon.  

Erre mindenki nevetett körülöttem. Nagyon kellemetlenül éreztem magam, 

nem értettem, miért nevetnek. Azt kívántam legyek parányi, mint egy hangya, 

vagy nyíljon meg alattam a föld. Szomorúan battyogtam haza. A cipónak se 

tudtam örülni, mint máskor. Otthon elpanaszoltam, hogy Laci bácsi csak más-

fél kiló kenyeret adott. Hát így vésődött örökre az elmémbe, hogy a másfél 

ugyanannyit tesz ki, mint az egy és fél. 

Azt sem felejtem el, amikor először belekóstoltam a szabás - varrás tudo-

mányába. Anyukámnak volt egy kéz alól vett, lábbal hajtós, csónakos varró-

gépe. Azon tanultam meg varrni. Gondoltam, nem fogok én vacakolni, anyut 

többször is megfigyeltem varrás közben, nem tűnt ördöngösségnek, mindjárt 

szoknyával kezdem. Ki is szabtam egy zsákformát, lent is, fönt is ugyanolyan 

szélességgel, végigvarrtam, derekába gumit húztam. 

- Látom kész a szoknya, akkor jöhetsz behordani az utcáról a tűzifát! – 

szólt anyukám, aki addig figyelemmel kísérte munkálkodásomat és böl-

csen hallgatott.  

Büszkén mentem a nagy fehér pöttyökkel teli, narancssárga színű szoknyá-

ban. Ám gyorsan ráeszméltem, hogy ebben a szoknyában csak tipegni lehet, 

mert az a méret, ami a derekamnál megfelel, lent akadályoz a járásban. 

Számtalan kérdés fogalmazódik meg bennünk életünk során. Miért éppen 

velem történt? Miért van így s nem másképp?… Miért van az, hogy ragasz-

kodunk egyes tárgyakhoz? Talán, azért mert érzelem fűződik hozzájuk, ked-

ves személyre emlékeztetnek, vagy mert csak egy van belőle. 

Volt egy rakott szoknyám vállpánttal, nem is akármilyen, pasztell színű, 

telis tele virággal, mintha a napsütéses, tavaszi mezőt öleltem volna fel. 

Anyukám varrta. Annyira ragaszkodtam hozzá, hogy édesanyám találékony-

ságának köszönhetően a szoknyácska velem nőtt. Forogtam benne az óvodá-

ban, mint szellő tenyerén a pitypang bóbitájának tündérei, pörögtem benne az 

iskolában, mint őszi széllel táncoló falevél. 

- Ma nem tanultunk, csak beszélgettünk – tájékoztattam anyukámat az első 

iskolában töltött napomról. - Azt mondta a tanító néni, hogy ezt ne vigyük 

– tartottam kezemben egy keményfedelű könyvet.  

Nagyon furcsállottam, mert az a könyv volt a legszebb, benne vacsorázott a 

király, miközben kukta kukucskált az ajtó mögül, a róka gólyával ebédelt, 

tyúkanyó féltve őrizte csipogó csibéit, egy hattyú nézte magát a víz tükrében, 

medve farkassal cseverészett… Órákig nézegettem az igényesen megfestett 

képeket, s gondolataim messze szárnyaltak, nagyon messze, még az Üveghe-

gyen is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl. A Marikás könyvekkel együtt, 

ma is könyvespolcom ékessége ez a könyv, Nap-sárga fedele ugyan kicsit 
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megkopott, de az a két pillangó rajta ma is olyan könnyedén táncolja körül a 

masnival átkötött bokrétát, mint hajdanán. Egyik - másik oldalon kisgyermek 

keze nyoma látható, az idősebbik lányomé, aki ceruzával szőtte a képekhez a 

történeteket. Szinte megállt az idő, miközben fiaimmal is mondókáztam, éne-

keltem, a könyvet lapozva belefeledkeztünk a beszélgetésbe: 

- Látod, a kisfiú szépen korcsolyázik, de nézd csak, miért integetnek neki 

ezek az emberek?! Juj, mindjárt beszakad alatta a jég! A következő képen 

a fiúcska már a sporhelt mellett üldögél, takaróval beputyerkázva. Remél-

jük, hogy nem betegszik meg. 

Mélyen elgondolkodtató, egyes események miért élnek elevenen bennünk, 

mások pedig részben vagy teljesen eltűnnek az idő homályában. 

Mintha tegnap történt volna: A harmadik osztályt fejeztem azon a nyáron. 

Aznap éppen vásár volt. A kirakodó sátrak előtt emberek nézelődtek, beszél-

gettek, ki vásárfiát keresett, ki új kosarat, amott egy menyecske nyújtófát és 

gyúródeszkát vásárolt, egy gyermek diós cukrot kért, a másik krumplicukrot, 

miközben markában szorongatta a pénzérmét, emitt egy huncutszemű hózent-

rógeres vattacukrot majszolt. Csak én feküdtem otthon betegen. Anyukám 

gondosan ápolt, hideg vizes ruhával borogatott, ült az ágy mellett, s a sírás 

szorongatta, amikor a magas láztól erőtlenül mondogattam: 

- Mozog az ágy!  

Minden mozgott, a lámpa, a fal, úgy éreztem magam, mint vihar idején tenge-

ren vergődő tutaj. Apukám ekkor ért haza a vásárból, állt a szoba küszöbén, 

és a kezében…, a kezében egy babát tartott, életem első babáját. 

 

Múltak az évek, és karácsonykor a Sors nagymamává avatott,…s húsvétkor 

héjastól félbevágtam a tojást, mint az én mamám. Így születnek nagy család-

ban kis hagyományok, amíg a Sors csak azért is, vagy csak azért se teszi a 

dolgát. 

Baráth Mária 
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Dédnagyapám a II. világháborúban 

 

Én Barczi Melani vagyok, és a dédnagyapám történetét szeretném elmesélni. 

Sajnos nem ismerhettem, de hallottam, hogy nagyon aranyos és kedves volt. 

Gutmann Józsefnek hívták. 1919.05.24.-én született, Lánycsókon laktak. A 

szülei földműveléssel foglalkoztak. Dédnagymamámmal külön faluból szár-

maztak. Egy zenés mulatságon ismerkedtek meg, az anyukám elmondása 

szerint. Egymásba szerettek, és mindjárt eljegyezték egymást.  

Az esküvőre sajnos már nem került sor, mert közbeszólt a háború. 1944. 

március19-én elfoglalták Magyarországot a német katonák. Kihirdették, hogy 

minden német származású, munkaképes embernek gyülekezni kell a kijelölt 

helyen; ha ennek nem tesz eleget, akkor súlyos következménye lesz neki és a 

családtagjainak. Ekkor bevonultak.  

Mielőtt a frontra küldték volna őket, minden német katonának a karja bel-

ső részére SS jelet tetováltak. Sokan álltak sorba, várakoztak. Közeledett a 

tetoválókhoz, és valahogy nagyon ügyesen átjutott a kapun úgy, hogy fogta a 

karját, mintha megkapta volna a tetoválást, örült, hogy sikerült átjutnia ez 

nélkül. Azután indultak is a frontra. Hónapokig harcolt, majd hadifogságba 

esett. Hajón vitték őket Amerikába, New Yorkba.  

Közben a dédnagymamámat is kényszermunkára kötelezték, a szovjetek 

Mohácson állomásozó hajójára takarítónőnek és konyhalánynak. Eközben 

egymásról semmi hírt nem kaptak. A New Yorkban levő hadifoglyokat elen-

gedték. Ezután Franciaországba hajóztak, onnan vonattal érkeztek Magyaror-

szágra. Mivel, hogy vége lett a háborúnak, dédnagymamámat is felszabadítot-

ták az eddigi kötelező munkája alól. Nagyon várták, hogy újra találkozzanak; 

örültek, hogy végre újra láthatták egymást. Azonnal össze is házasodtak. Ez 

az öröm nem sokáig tartott, mivelhogy német katona volt, ezért családjával 

kiküldték őket Németországba. Dédnagymama ismét egyedül maradt, neki 

azért nem kellett menni, mert kényszermunkás volt. Közben levelezéssel tar-

tották egymással a kapcsolatot. Dédnagypapa pár hónap után hazajöhetett. 

Majd a sok viszontagság után boldog házasságban éltek hetven éven keresztül.  

Nagyon szerettem volna megismerni Őket, de sajnos születésem előtt egy 

évvel meghaltak.  

Barczi Melani 
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A lembergi vasútállomás 

 

Amikor Ernő nagyapám leszerelt néhány katonatársával a katonaságból, ak-

kor csak az egyik kicsit távolabbi nagyvárosba, Lembergbe tudták vonattal 

elvinni, ezért ott másik vonatra kellett szállni, csak az volt a baj, hogy az 

másnap indult. Elhatározták, hogy nem fognak szállodába vagy fogadóba 

menni, ezért úgy gondolták, hogy a váróteremben fogják tölteni az éjszakát. 

Egyszer csak jött egy ember, aki felajánlotta, hogy elszállásolja őket egy fű-

tött vonatkabinba. Beleegyeztek, mert már fáradtak voltak. Aztán amikor 

bementek mindenki keresett magának helyet és hamarosan el is aludtak. 

Amikor a többiek már aludtak, Nagyapám nem tudott aludni, mert a kisördög 

ott volt a fülében, hogy csak úgy nem hívják be az embereket, és biztosan 

valamilyen hátsó szándéka van. Aztán bejött a kabinba az az ember, aki be-

hívta őket és látta, hogy nagyapám még nem alszik. Aztán elkezdett hozzá 

beszélni, hogy: Jaj, cimbora, te még nem alszol? És még valamit beszélt hoz-

zá az ember. Aztán a vállát átkarolta, és nagyapám érezte, hogy a zsebéhez 

nyúlkál, és hallotta a szomszéd fülkéből az aprópénz csörgését. Ekkor döb-

bent rá, hogy miért is hívta ide őket az az ember. Gyorsan talpra ugrott, el-

küldte az embert és elkezdte felriadóztatni a társait. Ezek után mindenki szed-

te a csomagjait és visszamentek a váróterembe. Ekkor vették észre, hogy több 

gyanús alak is ólálkodik a váróteremben. Lepakolták a csomagjaikat egy sa-

rokba és mivel fegyverük nem volt, ezért kihúzták az övüket és azt tekerték a 

karjukra. Mivel ő tizedesként szolgált, ő irányította a többieket. Megmondta 

nekik, hogy vécére is csak kettesével menjenek. Még egy rossz lány is oda-

ment hozzá és el szerette volna hívni, de ő nem állt kötélnek. Végül átvészel-

ték az éjszakát. Másnap, amikor felszálltak a vonatra és elindultak hazafelé, 

az egész banda dühös arccal rázta az öklüket utánuk. 

Barkaszi Bence 

 
 

Életmese, ahogy azt jóapám elmesélte… 

 

A történet a kályhától indul… és Kárpátalján, a hajdani Szovjetunióban ját-

szódik. 

Nagyapámat, akit én sajnos nem ismerhettem, a faluban igen erős ember-

nek ismerték. Nem maradt el nagyon ettől a fia, apám sem. Elmondása szerint 

15 éves korában, aratás után, a szérűn kicsépelt és kitisztított gabonát kubai 

cukros zsákokba szedték fel, amik a mázsán 100-105 kilót nyomtak. Ezeket a 
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zsákokat egy jókötésű barátjával ketten hordták fel a padlásra egymásnak 

adogatva fel a zsákokat. 

A jó fizikai adottságait rendszeres testedzéssel igyekezett tovább javítani. 

Sokat focizott, kerékpározott és visszajárt az iskolába húzódzkodni, kötelet 

mászni. 

20 éves korában vonult be a szovjet hadseregbe, 1963-ban, Észtországba, 

ami akkor a Szovjetunió egyik tagköztársasága volt. A körletük, a lakott terü-

letektől bő 10 kilométerre, az erdőben volt. A reggeli-délelőtti futás-kiképzés 

után a katonák délután szabadok voltak és próbáltak valami szórakozás után 

nézni. Erre viszont kevés lehetőség volt… Néhányan sakkoztak, kártyáztak, 

vagy csak heverésztek. A kaszárnya egyik nagytermében állt egy biliárdasz-

tal, amin viszont a fél körlet, fiatal és idős katonák egyaránt, szerettek volna 

játszani. A játékra várva a katonák sorba álltak és mindenki türelmetlenül 

várta, hogy mikor kerül már rá a sor. Az idős katonák voltak a legtürelmetle-

nebbek, éppen ezért, hogy hamarabb sorra kerüljenek időnként odamentek az 

egyik sor elején álló fiatal katonához és egyszerűen kilökték a sorból és beáll-

tak a helyére. Úgy adódott, hogy apám is már a sor eleje közelébe került, 

amikor az egyik öreg katona odament hozzá és őt is, mint taknyos fiatal kato-

nát, kitaszította a sorból és beállt a helyére. Csakhogy apám ezt nem hagyta 

annyiba, mint ahogy a többiek, hanem fogta és viszont kilökte az öreg katonát 

a sorból és visszaállt a helyére. No, ebből kakaskodás támadt. Eleinte kölcsö-

nösen lökdösték egymást, aztán összekapaszkodtak és birkózni kezdtek. 

Innentől kedve már senkinek sem volt érdekes a biliárd, mert mindenki a 

birkózókat állta körül és ki-ki az egyiket vagy a másikat biztatta. A birkózás 

közben az öreg katona, akit Márkusinnak hívtak, került felülre és próbálta 

apámat kétvállra fektetni, de minden igyekezete ellenére sem sikerült. Aztán 

addig meddig forgolódott apám, hogy sikerült átfordulnia és felülre kereked-

nie. No, ekkor kezdte el igazán bíztatni a többi öreg katona Márkusint, hogy 

most mutasd meg, mert ő az egyik vezér volt az öreg katonák között. Végül 

viszont arra ment ki, hogy nagy erőfeszítések árán, de apám, a taknyos fiatal 

katona, kétvállra fektette a tagbaszakadt „öregrókát” az egész kaszárnya sze-

me láttára. Ennél nagyobb szégyen nem létezett egy öreg katona számára. 

Márkusin becsületére legyen mondva, hogy ezek után ahelyett, hogy né-

hány cimborájával az esti sötétben törlesztettek volna, volt benne annyi em-

berség, hogy baráti jobbot nyújtott apámnak, sőt felajánlotta, hogy ha bármi 

gondja van, vagy valaki más akarna belekötni, akkor csak neki szóljon. Nem 

is mert ezek után senki sem kötözködni apámmal és így vívta ki a tiszteletet 

és elismerést fiatal katonaként az egész körletben. 

Barkaszi Levente 
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Egy igaz történet,  

amelyben egy dédunoka beszélget az életről a dédmamával.  

Dédmama: Bosternák Julianna,  

Dédunoka: Bartal Carmen, 14 éves 

 

Azon szerencsés emberek közé tartozom, akiknek lehetőségük van ismerniük 

nagyszüleiket, sőt a dédszülőjüket is.  

Dédnagymamám, név szerint Bosternák Julianna (1941) iránti mély ér-

zelmi kötődés és múltja felé nyúló megismerési vágyam indokolta, hogy kér-

dezősködni kezdjek élete, múltja, gyermekkora felől.  

Amit megtudtam tőle, betekintést kaphattam a feledésbe merülő dolgos 

paraszti világba, ami nem mindig volt habos torta. A múlt nem mindig csodá-

latos és felhőtlen, ugyanis az élete bizony át volt szőve nem kevés bánattal és 

szomorúsággal is. Szerettem volna mély múltjából felszínre hozni a lassan 

feledésbe merülő értékes történeteket. Kutatásom jól sikerült, mert „dédi” 

mosollyal az ajkán tárta fel nekem az emlékeit a maga egyszerű nyelvén. So-

kat kérdezgettem őt és csak mesélt, és mesélt… 

 

Dédi vannak olyan emberek, akik nehezen tárják fel a múltat és nem is na-

gyon szeretnek erről beszélni. Így 78 év után biztos most sok minden jár a 

fejedben. Milyen volt nagycsaládban nevelkedni, negyedik gyermekként? 

„Én negyediknek születtem itt Kürtön, egy szegényes családba. Az én 

anyukám 10 gyereket szült, de ketten meghaltak csecsemőként, így voltunk 

nyolcan. Nagyon szegény körülmények között éltünk.  

Jó érzés volt, mert mikor a kicsinyek születtek szerettük, örültünk, mint a 

gyerekek. Én negyedik voltam, de még utánam négy született. Örültünk 

mindnek. Szaladgáltunk az utcára, hogy született egy kistestvérünk! Akik 

ketten ugye meghaltak, azokat nagyon sajnáltuk. Egy gyerek örül a testvérei-

nek. Csak hát be voltunk fogva, mert hát nevelés, mink vigyáztunk rá.  

Volt, hogy csak mink voltunk vele, egyedül.  

Nem tudom, hogy anyum egy hónapjára rá ment a munkába, mert hát ne-

héz szülései voltak neki. Én neveltem a Tibit, a Katit. Egy babakocsi volt a 

két gyereknek. Egyiket belefektettem a másikat a lábához ültettem és men-

tünk a libákra vigyázni. Toltam őket. Mink etettük őket rendes frissen fejt 

tejjel, mert hát akkor csak az volt. 10 éves voltam már főztem a családnak. 

Nagyobbak dolgoztak. Tésztát gyúrtam. Kalácsot az anyu bedagasztotta. Csi-

náltunk siskát. Sámlira álltunk és úgy nyújtottuk a tésztát mink kicsik, mert 

hát anyu dolgozott a földeken, kapáltak ültettek. Olyan picik voltunk, nem 

értük még el az asztalt. Hát ugye a két kicsi ott állt alattam. Jött anyám haza 
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munkából. Mondta: „Jaaj Istenem, kisjányom. De jó ez a tészta. Mind test-

vírek.” – mert hát össze voltak ragadva. Volt, amikor megcukroztuk, bevizez-

tük a kenyeret és úgy ettük. Vagy szilvalekvárral, zsírral, ami volt. A malom-

ból hoztuk a lisztet lovas kocsikkal és sütöttünk kenyeret. Az én anyukám 

nagyon jó lélek volt. Nem bántotta volna meg egyikőnket sem. Mindig meg-

védett aputól, ha megakart verni minket. Mindig elénk állt. Nagyon jó  

asszony volt, sokat dolgozott. Kis vékony termet volt. Egyszer jött haza sző-

lőhegyről, a nagy dombról lefele. Níztem - Ki ez? Istenem csak batyut látni, 

meg a lábakot, ahogy rakja maga elé… Hát hozta az állatoknak a zöldet. Úgy 

fölvót pakolva, hogy nem látszott a batyutú az asszont. ”Libapásztorkodtam, 

teheneket őriztem, ettem itattam, meg főztem. Az itthoni felesleges tejet vit-

tük a tejcsarnokba, hogy abból is legyen egy kis pénzünk. Mi kitermeltünk 

mindent, lisztet, tojást, tejet, mindent.” 

 

Milyen házatok volt? Ha mindannyian egy szobában aludtatok, hogyan férte-

tek el tízen? 

„Hosszú, parasztházunk volt. Nagy udvarral. 

Hát jó nagy szobánk volt. Kettesével aludtunk egy ágyban. Volt egy kettes 

ágy és még 4 kisebb. Minden sarkon volt egy, meg tettünk egy asztalt a szoba 

közepére, hogy legyen ott valami, de a konyhában ettünk mindig.”  

 

Sok állat volt otthon, biztosan. Mennyi libátok volt? Nem keveredtek el? 

„Hát egy sereg. 10, mikor hogy. Volt, hogy két tojóról. Nem keveredtek 

össze. Egy csapat mindig külön ment. Volt, hogy összeverekedtek, de aztán 

szerteválasztottuk őket. Hát volt még tehén, borjú, birka, tyúkok, kacsák meg 

disznó.” 

 

Ugye régen nem volt sem telefon sem más elektronikus dolog, mint a mai 

gyereknek. Kislányként mit játszottatok?  

„Kint játszottunk a gyöpön a barátnőinkkel. Pityköveztünk. Meg két kocsi 

volt és azok körül fogócskáztunk. Kukoricababát csináltunk ősszel, meg 

rongybabánk volt. Ilink szokta mondani, hogy ő neki én voltam a baba, mert 

engem fésült, engem öltözetett, mert hát én kicsi voltam. Engem dédelgetett, 

gyöngyölgetett. A fiúk meg fociztak az udvarban.”  

 

Abban az időben nem nagyon vásároltak ajándékokat születésnapra, névnap-

ra. Saját kézzel készítettetek valamit? 

„Csak megköszöntöttük. Sütöttünk valamit, palacsintát vagy kalácsot. 

Nem volt úgy pénzünk. Egyszer volt, hogy olyan nagyobb lányka voltam és 

nem volt pénzem. Anyutól kértem, annak se volt. Azt mondta:„Mí nem hagy-
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tá magadnak egy pár fityinget, amikor a boltba elküldtelek.” Aputól kértem. 

Hát az nem adott nekem egy fillért se soha.” 

 

Tudom, hogy nem sokat jártál iskolába, de mégis milyen volt?  

„Igen, igen emlékszek, hogy bizony volt orosz óránk. Voltak aranyos 

pajtijaim. Már hét voltam, amikor elkezdtem járni 1948-ban. Háború után. Én 

nem jártam csak ötödikbe és hatodikba, mert hát ugye dolgozni kellett és 

vigyázni a kisebbekre. Csak hát én nem nagyon jártam iskolába. Hónapokig 

nem jártam. Aztán már nem is volt kedvem. Fiúknak jobban kellet az iskola 

és a tanulás. Azt mondták, hogy a nőknek nem kell iskolába járni. Annak csak 

elég megtanulnia az alap dolgokat.” 

 

Itt Kürtön tevékenykedik a 22.sz. Majer István cserkészcsapat, amelynek én is 

tagja vagyok. Milyen ifjúsági gyülekezetben voltál tag? 

„Semmik nem voltak. Misére jártunk a templomba minden nap. Litániák-

ra, misékre pláne hétvégén. Mink erre voltunk nevelve: munka és a vallás. 

Tisztlány voltam, Mária-lány voltam. December 8-án szenteltek fel. Vékony 

fehér ruhában. Azért akkor télen nagyon hideg volt. Alá öltöztünk és vettünk 

magunkra olyan fehér belindert. Mária-érmet kaptam kék szalaggal. Ezután a 

tisztlányok csoportjához tartozhattam 17 évesen talán. Mindig tizenhat tiszt-

lány takarította szombatonként a templomot, akik nem jártak se népszámba, 

se szolgálni. Addig töltötték be ezt a tisztséget, míg férjhez nem mentek.” 

 

Azt hallottam, hogy a falunkban voltak zsidó lakosok is és zsidó templom is. 

Ismerted őket? 

„Amikor kislányka voltam, akkor ott szemben nekünk lakott egy zsidó 

család és üzletük is volt. Hozzájuk is jártunk venni dolgokat. Nagykangyiban 

is laktak, és ott pékség volt. Szoktuk oda hordani megsütni a tésztát. Amire 

nagyobb lettem, addigra elhurcolták őket. Zsidó templom is volt fából, de azt 

leégették. Én már csak a romokra emlékszek.” 

 

Gyermekkorodban hogy teltek az ünnepek? 

„Karácsonykor tele volt néppel a templom. Zsúfolva voltak az emberek. 

Mindig tolódtunk előre. Szinte majdnem ráestünk az oltárra, pedig hatalmas a 

templomunk. Mindig korábban el kellett mennünk, hogy kapjunk helyet a 

padban. A karácsonyi ebéd mindig ostya mézzel, fokhagymával, dióval, al-

mával kezdődött. Aztán lencseleves volt, vagy savanyú bableves, mákos 

pomposka, mert húst ugye nem ehettünk. Az asztal alá helyeztünk egy kosa-

rat, amibe szerszámokat és szénát tettünk. 
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Kisebb karácsonyfánk volt, amire a díszeket mi készítettük. Diót bevon-

tunk aranyozott papírral és almát kötöztünk a fára.” 

 

Nem sokkal később megismerkedtél dédipapával, akivel családot is alapította-

tok. Hogy kezdődött mindez?  

„Kürtiek voltunk, ismertük egymást. Jártunk litániára meg a temetőbe. Ba-

rátnőkkel összeültünk és pihentünk egy cseppet, beszélgettünk a fűben. Jöttek 

mentek a legények is. Faluban is szoktunk sétálni. Ugye tisztlány voltam, 

misére jártunk, mert hát kötelességünk volt. Mi mentünk a misére és a sarkon 

ott álltak a legények, mindig néztek minket. Elkezdődött a mise ők, pedig 

elmentek a kocsmába. 

Aztán húsz esztendős voltam, amikor egybekeltünk 1961. június 10-én. Az 

esküvő után külön ünnepeltünk, de jó sok nép volt, mert hát nagy családunk 

volt mind a kettőnknek. Nagyon mulattunk, egyszer csak jött a legöregebbik 

testvérem, elvitt táncolni. Ő olyan boldog volt, hogy lát engem, hogy hova 

házasodok. „Húgom, milyen jó heled lesz neked ittend.” Anyósomék nagyon 

jó ember voltak, nagyon emberszeretők. 

Édesanyám készített nekem staférungot. Mindenféle kelengyém volt, ágyi 

ruha, paplanok, törölközők.  

Hát aztán 1 évire rá megszületett az egy szem kislányom, Erzsike, a te 

nagymamád. Nevelgettük őt, vigyáztunk rá. Három éves volt, amikor beadtuk 

óvodába. Aztán elkezdtünk építkezni.” 

 

Az egyik fiútestvéred Laci, nagyon korán elhunyt. Tudnál mesélni, hogy is 

történt? 

„Karambolózott motorbiciklivel, szegény Lacim. Nem ő volt a hibás, de 

ráfogták, mert az orvosok azt mondták, hogy nagyon kevés esélye van a fel-

épülésre, csoda lenne, ha felépülne, ezért úgy gondolták, hogy a halottra rá 

lehet fogni. De a Laci nem halt meg, felépült. Elkezdett dolgozni, de 3 évet 

sóztak rá, mert hát őrá kenték az egészet. Mivel jól viselkedett, ezért 2 év után 

kiengedték a börtönből. Elment dolgozni, aztán még 10 000 korona büntetést 

szabtak rá… és akkor infarktot kapott. Szegény nem eleget szenvedett, bűnte-

lenül becsukták, még fizetnie is kellett. A jószívűsége erre vezetett…” 

 

Mindig azt szoktad emlegetni, hogy neked az életed szinte a munkáról szólt 

és szerettél is dolgozni. Sőt még napjainkban is jársz, habár már nem vagy 

fiatal. Milyen munkákat végeztél egész életedben? 

„14 évesen kezdtem el dolgozni 1955-ben itt Kürtön a mezőgazdasági 

szövetkezetben napszámosként. 1956-ban elkerültem Párkány mellé. Ott répát 

egyeltünk a földeken. Ekkor már rendesen fizetésért dolgoztam. Hát ugye 
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abban az évben volt az 56-os forradalom és elég közel voltunk a magyar ha-

tárhoz. Nagyon hátborzongató élmény volt hallani a durrogásokat és látni a 

sok repülőt a fejünk fölött. Úgy reszkettünk, féltünk.  

1962-ben Szentistvánon dolgoztam, azután Kismuzslán de ott kellett 

hagynom, mert már terhes voltam. Aztán újra visszamentem 4 évig Szentist-

vánra répát egyelni, kapálni, dohányt szedni-fűzni, törni és azután raktuk fel a 

szelemenbe. Madzagokra fűztük föl. Kocsi rakó is voltam. Dohányt törtük és 

a kocsira kellett feltenni, amit nagyon ökrök húztak. Magos kocsira raktuk fel 

a csomókat, olyan magosra ameddig elértük.  

Volt, amikor meg is csúszott, úgy kellett fogni, nehogy szétessenek a do-

hánylevelek. Olyan szépen kellett felrakni. Amikor Erzsike lett iskolás, akkor 

kezdtem itt dolgozni Kürtön a szövetkezetben 1969-ben 25 évig a szőlőhe-

gyen. Télen, nyáron mindig mentünk. Foglalkoztunk oltvánnyal, paraffi-

noztuk az oltványt, aztán ültettünk májusban. Vadalanyba raktuk a szelíd 

szemeket és kifűtötték az oltványt. Hogy gyökeret verjen és megéledjen. Miu-

tán kihajtott beparaffinoztuk és májusban pedig ültettük a földekre. Aztán 

kezdtünk metszeni, szüretelni. Amikor szüreteltünk, a traktorok hordták sző-

lőt más falukba állandóan, mert annyi volt a szőlő. Télen biciklikkel jártunk 

fel a szőlőhegyre, olyan sokat estünk, csúszkáltunk, mert minden jeges volt. 

Aztán nyugdíjba mentem és magán vállalkozóknak dolgoztam, még most is.” 

 

Több képen is láttam, hogy milyen sok szép helyen jártál. Láttad a világot. 

Merre és hogy volt erre lehetőséged? 

„Mint mondtam 25 évig dolgoztam a szövetkezetben és kommunizmus 

volt. Az az egy jó volt benne, hogy minden évben elvitt kirándulni a szövet-

kezet és ők fizették is. … Soha nem felejtem el ezeket, hisz ezek olyan nagy 

élmények voltak.  

 

„Köszönöm dédi, hogy segítettél és hogy megosztottad velem mindazt, ami 

még emlékeidben él. Sok mindenen mentél keresztül gyermekkorodban és 

egész életedben, mint erős nő. Nagyon büszke vagyok rád, hogy még ennyi 

idő után is ilyen gondoskodó és odaadó szeretettel nevelsz minket, és hogy 

alkottál valami maradandót, amit a szívünkben örökké hordozni fogunk.” 

 

Bartal Carmen 
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Egy szelet kalács 

 

A hét testvér közül Laci volt a legidősebb, a nagytestvér. Ez a szó legszorosabb 

értelmében is igaz volt, mert a magas vékony fiú alig 15-16 évesen már felül 

volt a 180 centin, míg én, a 4 éves kislány alig értem a térdénél feljebb. Nagyon 

szerettem őt. Az én szememben ő volt a legerősebb, a leghatalmasabb, szinte 

áhítattal néztem mindig rá, és amivel csak tudtam, kedveskedtem neki. 

Az emlékeim között kutatva, a bátyámnak két kedvenc eledele volt Az 

egyik a nagyobb ünnepekre sütött finom simakalács, a másik a hétköznapok-

hoz kötődő paprikás krumpli, melyekről gyakran kérte, hogy az legyen az 

ebéd. Ha sor került egyszer-máskor rá, kérése teljesült, na de Édesanyánk 

szerint nem ehetett az egész család az ő kedvéért mindig paprikás krumplit. 

Ezt megfigyeltem, és valójában ekkor jött el az én időm, ugyanis elhatároz-

tam, megtanulom, hogy hogyan kell csinálni, és hogy a kedvébe járjak, ezután 

majd megfőzöm neki én.  

Gyerekes lelkesedésemet tett követte, és a nagy asztalsparhelt mellet – 

amit a földről még nem értem el – egy sámlira állva kötelességszerűen, mire 

az iskolából hazajött, én már meg is főztem kedvenc eledelét, és az ajtóig 

futottam elé újságolva, hogy minden készen van, jöhet ebédeni. 

Hogy a „nagy mű” ehető volt-e, az ma már kétséges. Az azonban biztos, 

hogy a bátyám ilyenkor az ölébe kapott és váltig bizonygatta, hogy az olyany-

nyira finom, hogy életében olyan jót még soha nem evett. Én szinte hősnek 

éreztem magam, és végtelen boldog voltam miközben Édesanyánk, - aki kora-

háziasszonyi ténykedésemben nem akadályozott - mosolyogva nézte gyerme-

kei örömét. 

Közben elérkezett a levente-korszak, amikor a mi Lacinkat is, - aki a való-

ságban még közelebb állt a kamasz-, mint a felnőtt korhoz-, az általános moz-

gósítás alkalmával besorozták, majd röviddel utána be is hívták katonának. 

Elvitték, de még azt sem tudtuk, hogy hová. 

A családban hiába maradtunk még így is kilencen, hiszen az öreg nagy-

apám is velünk együtt élt, a bátyám nélkül üres lett a ház, és a nagy étkező-

asztalnál kitöltetlen maradt egy hely. Most már csak abban reménykedtünk, 

hogy a közelgő karácsonyra, szabadságra hazaengedik. De csalódnunk kellett, 

mert nem így történt. Őt nem engedték, viszont helyette egy cenzúrázott tábo-

ri levelet hozott a posta, amiből arra következtettünk, hogy valahol, talán már 

az orosz fronton harcol. A levél a szokványos szövegen kívül, hogy jól van, 

egészséges, ne aggódjunk érte stb., egy különleges kérést is tartalmazott: 

Karácsonykor és a többi nagy ünnepen, mielőtt a reggelihez ülnénk, a lá-

basokban sütött jó foszlós kalácsból az első szeletet tegyük ki az udvaron lévő 
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mellékhelyiség tetejére az égi madaraknak. Ilyenkor gondolatban ő is velünk 

lesz, ha csak percekig is, hogy együtt ünnepeljünk és örülhessünk annak, 

hogy legalább az ártatlan madarak ehetnek abból, amiből ő sajnos nem ehet. 

Kérését, - melyről ma már tudjuk, hogy életében hozzánk az utolsó volt-, 

sok-sok éven át teljesítettük. Még akkor is így volt ez, amikor őt már eltűnt-

nek nyilvánították, de még a háború utáni puliszka-korszakban is, pedig akkor 

már a mindennapi kenyeret is mindig elvétve sikerült biztosítanunk. Ám 

Édesanyánk, aki a hírek ellenére is mindig hazavárta-, ilyenkor is addig 

ügyeskedett, amíg az ünnepi kalácsot el nem készítette, mert őszintén hitt 

abban, hogy a madaraknak kirakott nagy karéj kalács, ha csak egy rövid időre 

is, gondolatban ismét összeköti itthoni családját és a ki tudja a világ mely 

részén lévő távoli gyermekét.  

néhai Báthory Istvánné Ujlaky Katalin (1932-2010) 

 

 

Mesélj, nagyi! 

Nagypapám gyerekkori emlékei a háborús évekből (1943-1946) 

 

Az én nagypapám gyerekkora a II. világháborúban telt. Sokat mesélt nekem 

erről a számára nem könnyű 1943-45-ös időszakról, amikor ő még kisgyerek, 

5-7 éves volt. 

Pozsonyban született egy belvárosi nagy bérelt házban. Lakásuk az első 

emeleten volt, ablakai a Goethe utcára nyíltak, belső ablakai pedig az udvarra. 

A házba 2 nagy, erős fából készült bejáraton lehetett bejutni. Az udvaron még 

játszótér is volt a gyerekeknek. Itt volt hely a házban lakók autóinak is. A ház 

alatt nagy borospincék voltak, ahol a sétatéri Hotel Carlton tárolta a borait.  

Közvetlenül a front előtt a német parancsnokság vette bérbe a földszinti 

lakásokat, de a ház lakosait tiszteletben tartották. Ezek a lakások zsidó csalá-

dok tulajdonában voltak. Őket, sajnos, elhurcolták a munkatáborokba. Idáig a 

ház lakosai békében éltek egymás mellett, nem voltak veszekedések sem, az 

udvarban egymással játszottak a gyerekek, egymás gyerekeire vigyáztak a 

felnőttek, miközben a 25 lakásban 5 különböző nemzetiségű és 4 eltérő vallá-

sú család lakott… 1944-ig. 

Ezután (1944. és 1945. között) nagyon nyugtalan és félelmetes évek kö-

vetkeztek. Nagyapám erről könnyek közt mesélt nekem. Ekkor hallotta elő-

ször a szirénák zúgását, az asszonyok és gyerekek sírását, mindenütt a zajt, és 

látta a rohanást a pincékbe, az óvóhelyre. Itt laktak, aludtak.  

Ekkor történt, hogy amikor az egyik éjjel kimerészkedtek az óvóhelyről, 

hogy egy kis friss levegőt szívjanak, helyette égés szagát érezték, és az egész 
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égbolt vörös volt. Ilyen nagy tüzet még nagyapám addig nem is látott. Az 

amerikaiak akkor bombázták le az Apollo olajfinomítót. Rögtön visszabújtak 

a nyirkos, sötét, gyertyafényes és Valeriánával (amit az idősebb asszonyok 

nyugtatóként használtak) átitatott pincébe.  

Nagyapám számára az itt töltött idő maradandó „emléket” is hagyott. 

Amíg a búvóhelyen tartózkodtak, megbetegedett a fülére, középfülgyulladást 

kapott. Nem kezelték ki, mivel az orvost lelőtték, ők meg nem bújhattak elő a 

rejtekhelyről, hogy kórházba vigyék, így a fél fülére részben megsüketült. Ez 

egész életét megpecsételte, hallókészüléket kellett hordania. (Emiatt nagyon 

sajnálom nagypapát.) 

A németek már a támadás előtt felrobbantották a pozsonyi hidat, majd tá-

voztak. A házban mindenki félt, mert a város másik oldalán, Ligetfalun, a 

„ruszki katonák” pontonhidat kezdtek építeni, hogy rajta bejussanak a városba. 

Megrohamozták a várost, és nagypapámék házába is próbáltak bejutni. Az erős, 

nagy kapuk megvédték őket, nem tudták betörni, még a golyóknak is ellenáll-

tak. Próbálkoztak tankkal is a Lőrinc utca felől, de az a szűk történelmi utcában 

nem tudott megfordulni. Ekkor a Goethe utca felől próbálkoztak. Sikerült a 

tankkal betörni a kaput, és leállt az udvar közepén. Kb. 30 katona rohant be 

fegyverrel, és keresték a németeket. Az óvóhelyre gránátot akartak bedobni, de 

egy öreg néni megakadályozta őket ebben. Nagyapám nem ismerte fel a nénit, 

csak később, mivel a nők eltorzították az arcukat púderrekkel, liszttel, szénpor-

ral, stb., és csúnya fejkendőkkel, nehogy a katonák bántalmazzák őket. A gye-

rekeket nem bántották. Sőt nagyapám még az egyik koszos, morcos katonától 

egy Taller játékkereskedésből származó (amit az oroszok kirámoltak) talicskát 

is kapott. Pár hét rettegés után a szovjet csapatok kivonultak a városból. Nagy-

apa gyerekként nagyon sajnálta, hogy ekkor az egyik katona az ő „autóját” a 2 

lovacskával szuvenírként elvette tőle és elvitte. Nagyon megsiratta.  

Az oroszok kivonulása után az addig védelmet nyújtó ház éjjel-nappal „át-

járóházzá” változott. A 2 faragott nagy kapu már nem védhette a ház lakóit. 

Át lehetett így járni a Gorkij utcáról a Lőrinc utcába (így hívják most ezeket 

az utcákat).  

És hogy később mi lett a sorsa ennek a háborút is megviselt háznak? 

Nagyapa azt mondta, hogy a „Motyesicky palota” (Palác Motešických) nevet 

kapta. Megszűnt mint átjáróház a 2 utca között, lezárták új kapukkal, és azóta 

valamilyen ismeretlen tulajdonosa van, új lakókkal.  

Ezt a történetet nagyapám nemrég mesélte el nekem. Nagyon meghatott, 

hogy mi mindent kellett gyerekként átélnie. Elgondolkodtam rajta, hogy 

mennyivel könnyebb a mi, az én életem is, mint a nagyszüleinké volt. Igazi 

kis „hősöknek” tartom őket. 

Bátyi Bianka Kitti 
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„Amikor kicsi voltál…” 

Lédámnak 

 

Én ezt inkább úgy kezdeném, hogy amikor annyira kicsi voltál, hogy még 

meg sem születtél… Egy szép tavaszi napon, amikor a napocska meleg suga-

raival simogatta a rügyet bontogató fákat és az emberek ünnepi készülődése 

egyfajta különleges hangulattal ruházta fel a hétköznapokat, úgy gondoltuk, 

összegyűlik a család és megünnepeljük nővérkéd 2. névnapját. Ez a nap azért 

is más volt, mint a többi, mert pont nagyszombatra esett, a húsvéti örömünnep 

kezdetére. Így találkozott a családi ünnep, a keresztény ünnep és … TE. De 

ne vágjunk a dolgok elébe, térjünk vissza a reggelhez, ami oly csodásan in-

dult, tele meglepetéssel és valami megfoghatatlan, titkos feszültséggel a leve-

gőben.  

Nagyinál töltöttük ezt a napot, illetve így terveztük. A család szétszéledt 

még a délelőtt folyamán; mindenki ment a maga dolgára, hogy aztán az ünne-

pi ebédet együtt fogyaszthassuk el. Én a 2 éves nővéreddel - és a pocakomban 

Veled - a Nagyinál maradtam, aki a konyhában főzőcskézett. Az elmúlt na-

pokban gyakran mozgolódtál, furcsa feszítő érzést váltva ki a hastájékomon. 

Ezek az ismerős mozgások ezen a szent napon is üzenetet hordoztak, egy új 

élet születésének az ígéretét, de immáron ritmusosan vissza-visszatérve több-

letjelentéssel is bírtak. Amikor mindez tudatosult bennem, telefont ragadtam 

és közöltem Édesapáddal, hogy jöjjön „haza”, azaz a Nagyihoz, mert közeleg 

az Idő… Nem kellett sokat várni rá, de mire megérkezett, egy bő félóra múl-

tán, én már tudtam, hogy itt nem lesz semmiféle „nagy utazás” a kórházba, 

mert Te úgy döntöttél, hogy családi körben látod meg a szép tavaszi és egy-

ben húsvéti napvilágot, és személyesen köszöntöd fel Nővérkédet, Bibit név-

napja alkalmából. Hiába húztam fel a farmert, hiába indultunk el Apával, 

amint az előszobába értünk, abban a szent minutumban szétrepedt a magzat-

burok és mintha a húsvéti locsolkodók dézsájából ömlene, elfolyt a finom, 

meleg magzatvíz. Apának és a Nagyinak sikerült mentőt hívnia, még amikor 

elindultunk a Dédi díványáról az előszoba felé, de a versenyfutás az idővel 

csak ekkor kezdődött igazán… Az áhított cél ezúttal már nem a kórház vagy 

az előszoba volt, hanem vissza a Dédi kanapéja. A tolófájásokkal nehezített 

pályát leküzdve végül újra ott voltunk. Te és Én a Nagyinál, a Dédi díványán, 

a Dédnagymami és Dédnagypapi fekete-fehér fotója alatt. Apa fogta a kezem, 

a Nagyi a Nővérkédét és vártunk Téged, pontosabban a mentőket, mert Te 

már ott voltál, teljes valóddal, angyali kis lényeddel a bebocsájtásra várva.  

A patinás nagypolgári ház 5. emeletén valami csoda készülődött, és erre a 

ház lakói is figyelmesek lettek; lábatlankodó, kíváncsi nénik jelentek meg az 
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ajtónkban és kérdezgették a Nagyit hogylétünk felől. Az izgalom és a várako-

zás szinte átfolyt a falakon és megérintette az ott élő embereket. Végül meg-

érkezett a várva várt segítség, csak úgy tódultak be a mentősök a nappaliba. 

Épp jókor (az utolsó pillanatban), mert Te már a fejecskédet dugtad éppen 

kifelé, ahogy az első tavaszi bimbók az erdőszélen… A meglepetéstől és a 

meghatottságtól felderült arcok között megpillanthattam végre a Te csodála-

tos kis babaarcodat, barokkos idomaidat. Apa elvágta a köldökzsinórt, miután 

kicsit megpihentél rajtam. A Nagyi és Bibike is ott álltak, és igazából cseppet 

sem éreztem kimerültnek vagy megviseltnek magam. Nem is volt mitől, mert 

oly szelíden, oly gyorsan és oly ünnepélyesen jelentél meg és érkeztél meg 

mihozzánk, mint egy igazi angyal. Az én földre szállt, nagyszombati angya-

lom; az én Lédám. Azóta számomra minden egyes Húsvét ezt a titkos és fe-

lejthetetlenül szép üzenetet hordozza, magát az újjászületés csodáját, amit 

Rajtad keresztül tapasztalhatott meg a családunk. 

Békési Boglárka 

 
 

A megfakult ösvényeken 

Részletek 

1. 

„Eleeek! Eleeek!” - hosszan kígyózik a kiáltás a bokrok között fel a dombhát-

ra, hogy halk sóhajként érjen el a fülemig. Megállok. Hallgatózom. Több 

kiáltás nincs, de szívem vadul kalapál, a futás, s a félelem űzik. Várok. A 

sötétség, mint könnyű palást lassan kezd terülni a tájra. Ismét nekiindulok, de 

nem visszafelé ahonnan a kiáltás jött, hanem a falu felé, a puha irányadó ös-

vényen. A bicskát, a papó bicskáját a fakilincsre tettem, ott kapja meg legha-

marabb, ha bejön a fejésből. Biztos meg is kapta már, s azért kiabál. Ott fa-

ricskáltam a küszöbön, kicsi tanyai házunk küszöbén, egy fadarabnak próbál-

tam valami formát adni, mikor belémvágott a gondolat: Haza kéne menni! 

Papó a pajtában a fejéssel elfoglalva, s én egyedül a kora tavaszi szürkületben 

hirtelen támadt elhatározásommal. Nagyszombat, Húsvét szombatjának este-

feléjén nem sokat gondolkodtam. A bicskát a kilincsre, s irány hazafelé. Pedig 

meg volt beszélve, hogy a Szent vasárnap hajnalán hazavisz, de én úgy érez-

tem, most azonnal mennem kell. A sokadik egyhetes tanyai életem felrúgva 

vágtam neki életem első igazi próbatételének, s a közel hatesztendős kislegé-

nyek „bátorságával” iszkoltam árkon-bokron át, hogy beleálljak a jól ismert, 

hazafelé vezető ösvénybe. Elszöktem, gondolva, hogy papó nem csinál külö-

nösebb felhajtást a dologból, egy kicsit morog, s aztán elmúlik. Legfeljebb 

lesz egy kis verés, de ha Párizs valakinek megért egy misét, nekem is meg a 
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Húsvét egy-két nyaklevest. Menegettem tehát, s közben füleltem, de nem 

hallottam semmit, újabb kiáltás nem ért utol. Poronybokrok nyitogatták boly-

hos barkáikat az ösvény mellett, s a nehezen szakadó ágakból kínkeservesen 

téptem néhányat hazavinni haragengesztelőnek. 

Egyre sötétebb lett, gyorsítottam lépteimen, s már szinte bántam „hőstet-

temet”, de ha visszamegyek, az egyrészt a gyávaság jele, másrészt nem úszom 

meg szárazon. Kislikat a hátam mögött maradt, s a Nyárasoldal fenyői ijesz-

tően meredeztek a csendben, s nagyon feketének tűntek. Ahogy szaporáztam 

a Csordanyomán, szemsarokból az erdőt lestem (akkor még erdő volt!), hogy 

nem szökik-e ki valami vadállat belőle, de valószínű, a leggyávább nyúltól is 

éppen úgy megijedtem volna, mint a Hargita legnagyobb medvéjétől. Úgy 

elfoglaltam magam ezen gondolatokkal, hogy alig vettem észre a velem 

szembejövő embert, falunkbeli volt, illedelmesen köszöntem, fogadta, bíztató 

lett volna ha mond valamit, ha kérdez, de ment tovább, s én úgyszintén. Meg-

könnyebbültem mikor a Kicsi-Homoród csörtető csobogását meghallottam, s 

a kis patak hangja bátorságot öntött belém, mert már lényegében a faluban 

éreztem magam, s a Kerülő „Igyenösnek” mondott meredek kaptatóján egy 

szuszra trappoltam ki. Az utca csendes volt, a házak ablakain gyér lámpavi-

lág, s az ünnepi készülődés hangulata szűrődött ki. Ott álltam végre a kapunk 

előtt, boldogan, hogy hazaértem, s kicsit gyámoltalanul a nagy kötött szé-

kelykapu fekete keretében. Beléptem. Az udvaron senki, s ez jó, mert nem 

kell mindjárt magyarázkodni. A kicsi házban égett a petróleumlámpa, hallga-

tóztam, a bentieket azonosítottam a hangok alapján. Csak Nannyó és Édes-

anyám voltak benn, s ahogy benyitottam, megállott az élet, nyikkanásnyi 

köszönésen kívül semmi egyébre nem voltam képes. A kicsi széken ülő 

Nannyó és vele szemben guggoló Édesanyám között a nagy cseréptálban 

gyönyörű, frissen született remekművek, piros tojások halmozódtak, a Húsvét 

igazi szimbólumai, s még csak néhány társuk árválkodott festetlen-csórén a 

leterített papíron, szinte szégyellve „meztelenségüket”. Édesanyám tért ma-

gához hamarább, s ahogy kiegyenesedett, abban már benne is sejlett a kérdés, 

hogy én mit keresek itt ebben az órában, egyedül?! 

- Megszöktem papótól - suttogtam, s a szemem nem tudtam levenni a hi-

valkodó tojásokról. Szétfoszlott egy mítosz, ugyanis úgy tudtam eddig, 

hogy a piros tojást a nyuszi hozza valamikor éjszaka, mikor mi az álom 

varázsában gyönyörködünk a cserge alatt, s fájt egy kicsit a csalódás, hogy 

emberi kéz alkotásává egyszerűsödött a csoda. Nannyó is mozdult, sóhajt-

va nyújtóztatta öreg csontjait ahogy megkérdezte: 

- S mit gondolsz, papót nem töri a nyavalya, hogy nem vagy sehol? 

- Ejsze nem - rebegtem - gondolhassa, hogy hazajöttem. 
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- Azt osztán reggel meglássuk! - így az asszonyi vélemény, s ezzel lezár-

tuk a témát. Nem nyugodtam, muszáj volt rákérdeznem a látottakra: 

- Édösanyám, a piros tojást akkor nem a nyuszi hozza? 

- Ha már láttad minek kérdöd? Csak a szájad ne járjon, mert Veronka (az 

alig hároméves húgom) nem tudhassa meg! 

Ezzel zárult felnőtté válásom egyik első és nagyon fontos állomása. Hogy 

másnap, a verőfényes Húsvétreggelen nem kaptam ki, azt gyaníthatóan az 

asszonyi közbenjárásnak köszönhettem, mert papó igencsak kihegyezve, s 

nem éppen simogató szándékkal érkezett haza, de megúsztam egy kis dörge-

delemmel, s jöhetett az ünnepi reggeli! 

 

2. 

Kereken bámul le ránk a nyári napkorong Kislikat felett, forró sugarai pajko-

san kacérkodnak a fodrozó patakkal, s a patak felett repkedő szitakötők szár-

nyain, mint apró villámok verődnek vissza a fények. Rezzenetlen állnak a 

levelek, a szél valahol szunyókál a Hargita fenyőrengetegeiben, csak a kasza 

suhogása, s a levágott fű hersegése visz mozgalmat a mogyoróbokrok közé. 

Tágra nyílt szemekkel lesem kényelmes kőszékemről a Szénhomoród erősen 

leapadt vizét, abban is inkább csak a halak meg a rákok érdekelnének, de 

ebben a melegben nem úgy néz ki, hogy kedvemért elhagynák búvóhelyüket. 

Ahogy a nagyobb gyermekektől láttam, én is kinézek magamnak egy-két 

laposabb követ, amik alatt reményeim szerint halnak vagy legalábbis ráknak 

kell lenni, s lassan, óvatosan felfordítok egyet. Nem hiszek a szememnek, hal 

van alatta, az a nagyfejű amit botinak hívunk, lusta fajta, de hogy fogjam 

meg? Uszonyait szétterpesztve tartja magát a finom homokban, de Feri bá-

tyám túl messze van, addig odalesz a zsákmány, míg ideérne, de hopp, meg-

van! 

- Ambrus bácsi, Ambrus bácsi! - rohanok neki az oldalnak - jöjjön hamar 

mert szárnyas halat láttam! 

- Hol te? - kérdi hamiskásan mosolyogva bajusza alatt. 

- Ott ne, ahajt a patak széjibe - mondom izgalomtól elcsukló hangon - le-

gyen szíves, fogja meg neköm. 

- No, gyere Elek - s a kaszát leereszti a rend mellé, fohászkodom, csak le-

gyen meg ahogy szedem a lábam kaszálószomszédunk után. A hal meg-

van, csak egy kicsit úszott tovább, talán az árnyékot kereste, de nem soká-

ig élvezte a szabadságot, mert Ambrus bácsi hirtelen mozdulattal megmar-

kolta, s hiába minden ficánkolás. 

- Hol vagy legény, itt a halad! - s én remegő kézzel veszem át tőle, s fut-

tomban köszönöm meg, hogy kifogta. Ki vele hamar a kicsi házba, s belé a 

halam a legelső kézügybe kerülő edénybe, vizet rá, mert estig még sok 
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van, addig élhet cserép-siralomházában… Fontoskodva közelítem meg Fe-

ri bátyámat, akit elsőnek akarok meglepni a hírrel, s egy kicsit hallgatok, 

várnám, hogy kérdezzen, de ő csak a kaszálással törődik, ügyet sem vet a 

büszkeségtől dagadozó legénykére, így hát muszáj előhozakodnom a szen-

zációval: 

- Tudja-e, hogy szárnyas halat fogtam? 

- Mi a fenét fogtál? - áll meg a kasza a levegőben. 

- Hát egy szárnyas halat! - vágom ki mégegyszer diadalmasan, s várom a 

hatást, ami nem marad el, mert úgy rázza a nagy kemény embert a kaca-

gás, mint időnként a szél a nagy nyárfát a kicsi ház előtt fagyos-szeles téli 

napokon. 

- No, ez a legnagyobb marhaság, amit hallottam - csendesedik meg, s ok-

tatólag annyit mond, hogy a halnak uszonya, s a madárnak szárnya van. 

Suhog a kasza, s én felsülve állingálok, nagyon kicsire zsugorodom, de a 

kérdés elől jobb lett volna eliszkolni: 

- Egyedül fogtad-e? - a kérdést átható pillantás kíséri, s füllenteni nem lehet. 

- Hát nem eppe, mert pont ott volt Ambrus bácsi, ő segített - vallom be 

szemlesütve. 

- Aha - jön a viszontválasz, s ez azt jelenti, tisztában van az egész halásza-

tommal. 

Menekülök a halamhoz, ami most már sokkal kisebbnek látszik mint amikor 

először megpillantottam, s egy kicsit haragszom nagybátyámra, mert miatta 

lett kicsi a hal. 

Eljött az ebédidő. A nap felmászott az ég legtetejére, kicsire fogyott ár-

nyékunk ott csetlik-botlik a lábunk alatt. 

- Hol az a hírös hal? - lépik be Feri bácsi az ajtón, s én már tudom, újabb 

heccelődés készül, de meg nem tehetem, hogy ne mutassam meg, elé adom 

a korondi kancsót. Belékukkant, bólint, s tettetett komolysággal tesz pró-

bára: 

- Osztán engem megkénálsz-e belőle? 

- Megkénálhatom, s még vendégöt es hívhatunk - ágaskodik bennem is az 

ugratás kisördöge, s ebből bátyám kiveheti, hogy a hal csak nekem való.  

Lejár az ebéd, kaszások, takarók megszélednek déli pihenőre, s hogy ne 

mondhassák, hogy zavarom nyugalmukat, bevonulok a patakhoz kedvenc 

karosszékkövemre, belelógatom lábam a langyos vízbe. Nyiladozó eszem 

leszűri a délelőtt történtekből, hogy ebben az életben az embernek rettenete-

sen sok tanulnivalója van, ha nem akar úgy járni, mint én a „szárnyas” 

halammal. 

 

 



59 

3. 

Talán hároméves koromtól lettem sajátlábon-mezőrejáró emberke, s első él-

ményeim a közelebbi szántókhoz és kaszálókhoz fűződnek. Bordáskert a leg-

közelebbi, a Puszta a legkisebb, s egyben a legunalmasabb, a Hűvölgy, 

(ahonnan nagyobb korunkban a szomszédfalu gyerekeivel lehetett jól csúfol-

kodni) már nagyobb természetmegismerési lehetőségekkel, Orotás a zöldség- 

és kenderfölddel közvetlen a Csíkszereda-Székelyudvarhely főútvonal mel-

lett, Vészfarka a maga megkapó szépségeivel, amikre majd visszatérek. 

Mindezekre, s a többire, a távolabbiakra vigyázva ott magasodik Szülőföldem 

legtiszteletreméltóbb, legszentebb szimbóluma, a Hargita. Kicsi koromban 

félelemmel vegyes tisztelettel néztem a hegyóriást, a legzöldebb és legkiter-

jedtebb fenyvesek lakóhelyét, amely úgy be tudott burkolózni a késő őszi és 

téli ködökbe, mintha ott sem lett volna, s forró nyári napokon olyan záporokat 

küldött pillanatok alatt a nyakunkba, hogy elázott a szénarend jó része, s a 

ruha rajtunk, félóra múltán ártatlan szemekkel nézett ismét az újra ránkmo-

solygó verőfényben a károkra amit okozott. Igen hamar megtanultam, hogy 

ha a Hargita felett, a Küküllő-fejinél megjelent egy tenyérnyi felhőcske, akkor 

a száraz szénarendet nagyon gyorsan boglyába kellett menteni a fentebb leír-

tak miatt. Nem mindig sikerült, s nagyjából ez volt a mi „külön háborúnk”, 

ami a mai napig váltakozó szerencsével folyik… 

Az ösvény, melyet turisták százai-ezrei koptattak fényesre (Isten tudja mi-

óta!) fel a Madarasi menedékházig, s onnan tovább fel a csúcsra, rejtélyes 

mesebeli útnak tűnt előttem, amin királyfiak és szegény legények indultak el 

szerencsét próbálni. Fantáziám rövid időközönként változtatgatta titokzatos-

ságát, aszerint, hogy milyen mese- vagy regényhős volt pillanatnyi olvasmá-

nyom. Amikor először jártam meg félmagasságig Szent Hegyünket, a Csihá-

nyos kútjáig, már nagyobbacska gyermek voltam, nemes célok vezéreltek, 

fenyőtobozt gyűjtöttünk, magnakvalót az erdők pótlására. Közvetlen közelről 

csodálhattam meg őszi szépségében a rozsdástól a méregzöldig ezer színben 

pompázó faféleségeit. Hátraszegett fejjel néztem fel az égbenyúló sudár fe-

nyőkre, melyek, mint millió lándzsás őr vigyázták a vén Hargita nyugalmát. 

Áhítatom minden találkozással csak nőtt, s nő, beteljesedett a csúcs megmá-

szásakor, s teljesedik a mai napig… A fenyvesek beszélnek, s halk suttogásuk 

akkor is hallható, ha szellő sem libben. Letűnt időket, nagy dicsőségeket és 

sok-sok szomorúságot lehet kihallani beszédükből, s az embert, aki megérti, 

megrohanja a történelem, s a természet ezen összekapcsolódása… 

Szép kora őszi és tavaszi vasárnap délelőttjeim javarészt azzal teltek, hogy 

unokabátyámmal, Gyurival jártuk a természetet, a „Kicsi-Homoród” völgyét, 

lenyűgözve álltunk meg minden apró szépség előtt, mellett, ami mások szá-

mára közömbös, rosszcsont gyermekeknek rombolás tárgya lehetett. Így utó-
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lag büszke vagyok magunkra, hogy soha madárfészket nem dúltunk, s érintet-

lenül hagytunk minden szépséget, esetleg javítgatva a természet apró „tévedé-

seit”. Ahogy említettem, Hargita-tiszteletem kiteljesedését a csúcs megmá-

szása jelentette, onnan fentről láttam először Csíkszeredát, a felcsíki falvakat, 

amik onnan beláthatók voltak. Elnézve délnyugati-nyugati irányba, Udvar-

hely is bejelentkezett a látnivalók sorába. Alattam a nagyvilág, felettem a 

végtelen égbolt, felemelt karral ujjongtam, kis felkiáltójel a Világ tetején (ak-

kor nekem az volt!), s örömöm határtalan, mint az égboltozat, ami fura mó-

don innen ezernyolcszáz méter magasról is oly távoli, mint lentről a faluból. 

Még nem ismertem Beethoven Örömódáját, de valami ahhoz hasonló csodála-

tos zene járta át lelkemet, s az állandóan fújó magaslati szél anyásan borzolta 

üstököm. Nem vagyok egyedüli, akiben ez a találkozás fogadkozásokat, elha-

tározásokat ébresztett; Ábel is innen indult el, s nyugodni is itt tud csak a 

sziklás, soványan termő anyaföldben… 

Zord időjárás edzette népünk itt születik, itt küzd a megélhetésért, s megpi-

henni is itt marad, vagy ide tér meg. Az ekeszarvtól, kaszától, fejszétől kérges 

kezek fogása meleg, s a látszat ellenére a lelkek szépre, jóra éhesek, s ha idegen 

téved erre, mindig emlékezni fog a vendégszeretetre, ami itt fogadja. Nem ér-

tem fel ésszel, hogy éjszakai szállást kérő hátizsákos diákok miért ragaszkod-

nak ahhoz, hogy a szénában alhassanak, és nem az Édesanyám által felajánlott 

vetett ágyban a „tisztaszobában”. Azzal érveltek, otthon alszanak eleget ágy-

ban, de ilyen fekhely, mint a friss, illatos havasi széna nincs a világon. A frissen 

fejt habos tejet szívesen fogadták, s olyankor kis csuprommal türelmesen álldo-

gáltam a sor végén, várva adagomat. A kirándulás, a hegyjárás gyönyörűségeire 

is ezek a csoportosan pihenni, felüdülni vágyó fiatalok példája serkentett, s a 

megismerés iránti kíváncsiság. A két nagyapám, Mihály és Imre papó vezettek 

be úgy Istenigazából a Hargita mesevilágába, Ők csiholták a tüzet, ami mind-

máig fantáziám őrtüze, életútamat megvilágító mécses. 

 

4. 

Elbizonytalanodva állok a sötéten fölém tornyosuló könyvtárpult előtt, s leg-

szívesebben megszöknék a tudományok tárházából, mikor a pult másik olda-

láról felhangzik a kérdés: 

- Hát te, kicsi Elek miért jöttél? - s mosoly bujkál a Jóska tanár bácsi száj-

szegletében. 

- Olvasni akarok! - ebben már „férfias” elhatározás csendül, egy olyan ha-

todikéves emberpalántáé, aki már túl van az ábécéskönyvön, aki bizonyí-

tani akar, s egyben megbizonyosodni arról, hogy nemcsak az ábécé, de 

más könyv betűje is ismerős számára. 

- Osztán tudsz-e? - ez már vizsgakérdés. 
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- Én igen! - válaszolom határozottan, s már előttem is a feladat, Arany Já-

nos „Fülemüléje”, szép gömbölyű betűivel, színes képeivel, olvasom, fa-

lom a sorokat, hangom ott cseng a könyvekkel teli polcok között, először 

kicsit tétován, aztán mind bátrabban. 

- Írni tudsz-e? - ez már az olvasóvizsgám sikerét jelenti, s kicsit szégyen-

kezve vallom be, hogy még csak a nagybetűknél tartok, de ez is elég a 

személyi lapomon, hogy nevem kezdőbetűivel elismerjem, miszerint ettől 

kezdve a kápolnási könyvtár hivatalos olvasóinak sorát gyarapítom. 

Olvasói „pályafutásom” előzményei Papó és Édesapám esti felolvasásaiban 

gyökereznek. Lefekvés után, lámpavilág mellett ismerkedtünk a tarka mesevi-

lággal, s majd Verne hőseivel, egy-két fejezet erejéig, hogy másnap izgalom-

mal telítve várjuk a folytatást, ami nem is maradt el. „A kétévi vakáció, A 

rejtelmes sziget, A tizenöt éves kapitány, Némo kapitány” hősei keltek életre 

hálószobánk falai között, s a szép szabatos olvasás palántálta belénk az olva-

sás gyönyörűségének olthatatlan szomját… Igazán csak felnőtt fejjel tudom 

értékelni azt a türelmet és önfeláldozást, amit Édesapánk tett akkor értünk, 

hisz napi tíz-tizenkét órás munkaideje után volt még ereje mindenre, s csodá-

lom az egyszerű, hat osztályt járt EMBERT, aki többet tett értünk, művelődé-

sünk érdekében, mint bárki más. 

Olvasni nagyobb unokatestvéreimtől tanultam, s az ok csupán annyi volt, 

hogy rájöttem, nem elég az mit s mikor olvasnak nekem, főleg, hogy mit sze-

retnék hallani. Azután került sor „olvasói beiktatásomra” miután átrágtam 

magam az „ábécén”, s tizennégy éven keresztül megszakítás nélkül nyűttem 

könyvtárunk köteteit, s hatoltam be mind mélyebben a szépirodalom rejtelme-

ibe. Olvasócentrikus család vagyunk a mai napig is, s jellemző, ha ritkán ha-

zavetődöm Szüleimhez, este az ágyban mindenikünk kezében ott a könyv, s 

ilyenkor a csend meghatványozódik körülöttünk… 

 

5. 

Vakítóan szikrázik a havon a koradélutáni napsugár, s az apró hókristályok, 

mint megannyi parányi gyémánt villódznak a dermesztő hidegben. A nagyka-

pu tárva-nyitva várja az üresen hazaérkező szánt. Feri bátyám az imént ment 

el egy rakomány trágyával, s én lesem a Matyi keresztapám érkezését. Ketten 

fuvarozzák ki a termőföldet tápláló anyagot, most éppen Jakócskert az úti cél. 

Víg csengőszó jelzi keresztapám érkezését, a lovak fejét dús párafelhő lengi 

körül. Kicsi szánkóm kötelét szorongatva várok, várom, hogy megteljen a 

„bőcsü köze”, s induljon megint a fuvar. Erősen szánkózhatnék vagyok, a 

legkényelmesebb megoldás az, ha a szánkát odakötöm a hátsó rókoncához, s 

húzatom magam. A szán kifordul a kapun, egy kicsit várok, öt-hat lépést 

tesznek a lovak, szánkám kötele már a rókoncán, én a szánkán, s keresztapám 
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nem vett észre semmit, ott gyalogol a lovak előtt, csizmája és a szántalpak 

alatt csikorog a hó. A nap „rövidpályás” télen, főleg nálunk a hegyek alatt 

hamar lecsúszik a Cekend mögött, most is már a házak tetejét súrolja, s gon-

dolkodom, hogy végigmenjek-e ahogy elterveztem. Felszegben vagyunk, 

akkor vesz észre keresztapám, hangjában nincs harag, csak aggódás, nehogy 

megfázzak, Feri bátyám is érkezik szemből immár üres szánnal, s erősen biz-

tat, hogy pártoljak át hozzá, de én nagyon szeretnék továbbmenni, s úgy is 

lesz. Odaérünk. A szán lassan ürül, apró kupacokban gőzölög a trágya, s va-

lahonnan a talpam alól a hideg elkezd beszemtelenkedni a bakancsomba, 

egyenként fogja jeges satuba a lábujjaim, s rettenetesen bánom, hogy nem 

fordultam vissza mikor felkínálták… Keresztapám bevág a lovak közé, repül 

a szán, de nincs semmi örömöm benne, nem érzem a lábam, s mire beérünk a 

kapun potyognak a könnyeim. Bátyám lekap a szánról, gyorsan be a házba, 

egy kicsit káromkodik, s én nem merek sírni. Nannyóra bíznak, ő mindenki 

háziorvosa, tudják, jó kezekbe kerültem. Lehúzza a bakancsom, a mosdótálba 

hideg vizet töltenek, s fejre áll velem a világ, amikor a lábam belerakom. 

Nagyanyám nagy szakértelemmel kezdi gyúrni-gyömöszölni érzéketlenné 

fázott lábfejem, közben zsörtölődik, hogy „büdös kölyök, úgy kell neköd, ha 

nem fogadsz szót, legalább megtanulod, hogy máccor nem méssz el”, s még 

olyanokat, hogy „a fene egye meg, ez jól megfázott, de szerencsére nem fa-

gyott meg”, s hogy „mire katona leszel elfelejtöd”. A zsibbadás lassan oldó-

dik, visszatér az élet végtagjaimba, s egy kicsit még szipogok, inkább csak 

azért, mert még olyasmivel rémisztgetnek, hogy „nehogy beteg légy, mert 

agyonütlek”, de egy beteg gyermeket könnyű agyonütni, s én nem bánom 

akármit mondanak, mert végre a hangyák mind elpucoltak a lábamból, pró-

bálgatom a járást, s erősen fogadkozom, ha csak egy mód van, én sarkkutató 

nem leszek! 

 

6. 

Vígan verdesi a csíkos tarisznya az oldalam, ahogy szaporázom a 

Csordanyomán Kislikat felé, s a turóspuliszka békésen szunyókál a fazékban, 

lépéseim ütemére himbálódzva. Nem nagyon ügyelődöm, sietni kell a regge-

livel, hogy ne várassam meg papót, s Feri bátyámat, különösebb látnivaló 

amúgy sincs a megszokottnál, hát nem gátol semmi a haladásban. A Nap is 

mind fennebb kapaszkodik az égen, erősen taszigál hátulról a melegével, pe-

dig mikor elindultam még csak az állát akasztotta volt a Hargita gerincére, 

kémlelve a természet ébredését. De hiába, az ilyen kicsi legény, aki a na-

gyobbacska fűből alig látszik ki, nagyon ki kell lépjen, hogy idejében célhoz 

érjen, s a kaszások reggelije se hűljön ki. Kislikat kapujához közeledem, mi-

kor a bejáratot körülölelő bokrosból kolompszó üti meg a fülem, s a legelésző 
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tehenek is látszanak már, nálamnál alig nagyobb pásztoraikkal. Szomszédgye-

rekek ők, örvendünk a találkozásnak, Ferencz Sanyi, a legbenfentesebb közü-

lük, aki többet tud már a világról s az erdőn-mezőn termő földi javakról, amik 

a bokrok tövében vagy a kövek között teremnek nagy gyönyörűségünkre. 

Egész nyáron járják az erdőszéleket teheneikkel, Sanyi jól ismeri a környéket 

széltében-hosszában. Szóba ereszkedünk, mutatja is mindjárt a határt jelző 

kőrakás alján és között rejtőzködő kincset, a „kosepret”, amiről azt kell tudni, 

hogy olyan mint az erdei szamóca, csak egy kicsivel nagyobb, hosszúkásabb, 

nagyon édes és nagyon finom. Szép lassan belemelegedünk az eprészésbe, 

teljesen megfeledkezem küldetésemről. A tehenek békésen legelésznek körü-

löttünk, a kőkert íve után haladunk Kislikattető felé, egyre távolodva a kapu-

tól, ahol be kellett volna állnom a tanyáig vezető ösvénybe. A Nap is mind 

magasabbról, s mind melegebben szórja ránk sugarait, csak a puliszka hűl ki 

lassan, de biztosan a fazékban, de törődöm is ilyen apróságokkal, amikor 

olyan érdekes minden, s édes a koseper, annyi ismerettel gyarapítom tudá-

som… Megmozdul a lelkiismeret, vagy inkább az éhség bennem is, elköszö-

nök a barátoktól, s a szívem hevesebben kezd verni mikor arra gondolok, 

hogy mi vár reám, mikor odaérek nagyapámékhoz. Nyargalok árkon-bokron 

keresztül, s mire a tanya határához érek, le vagyok izzadva, a faluban meg-

kondul a déli harangszó, s legszívesebben elbújnék a legkisebb egérlyukba is 

amikor a kicsi ház ajtajában megpillantom Édesanyámat, s tudom, hogy az 

ebéd hamarabb odaért mint a reggeli. Megkapom a nyaklevesprcióm, s rá-

adásnak gereblyenyélsimogatást a hátamra, de azért az anyai kéz mégsem 

olyan nehéz, mint például a férfiaké, s ahogy szepegve állingálok a bűntudat 

súlya alatt, nagybátyám kajánul azt kérdi, hogy „beretvát hoztál-e a puliszka 

mellé, mert ugyancsak megszőrösödhetett ennyi üdő alatt”! 

Édesanyám még egyre csak szid nagyfokú vétségemért, amit elkövettem, 

de hát nem haltak éhen a kaszások, az asztalfiókban volt harapnivaló, s a me-

leg reggeli helyett megtette a kenyér-szalonna-hagyma is. Nem nagyon aka-

rózom leülni az ebédhez, érzem, nem érdemesültem ma erre a kitüntetésre, de 

végül is az éhség nagy úr, s teli hassal könnyebb szomorkodni meg szégyen-

kezni a történtek miatt. Bűntudattal telve futkározom a szorgoskodók körül, 

segítek forgatni a szénarendet, szuszogva emelgetem a nehéz villát, amit nem 

reám méreteztek, s mikor végzünk, felajánlom, hogy elmegyek friss borvízért 

a vészfarki kúthoz. Két korsóval felékesítve igyekszem kárpótolni mulasztá-

som, koromhoz képest rekordidő alatt térek vissza a borvízforrás hűs ajándé-

kával, pedig eléggé messze van, de most nem törődtem semmiféle csábítással, 

pedig nagyon kacsingattak feléjem a szamócák, s a gombák a fenyők alól, de 

odüsszeuszi hősiességgel győztem le incselkedésüket… A barack amit Feri 

bátyám nyomott a fejemre, a simogatás Édesanyámtól, s hogy „jó hamar  
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megjártad”, éreztette velem, már nem haragusznak, s nagy örömömre megen-

gedték, hogy ott maradjak éjszakára papóékkal a kicsi házban… 

Tücsökciripelés volt altatódalom, mely elvegyült a denevérek surrogásá-

ban, melyek ott tanyáztak a ház deszkázata alatt. 

Reggel víg madárdal ébresztett, némi macskamosdás után iszkoltam ki a 

kaszásokhoz, akik után már jócskán nyújtóztak a kövér szénarendek, s a fel-

kelő nap ártatlan csillogásában pihenten, boldogan kezdtem szétteregetni a 

harmatos füvet. 

Benedek M. Elek 

 
 

Viperák 

 

Már a Csordanyomán járt, amikor megkondult a hajnali harangszó. Purdé,a 

borzas kutyakölyök felkapta fejét az ismerős hangra, vakkantott,aztán tovább 

ismerkedett a világgal. Először kísérhette gazdáját a falun kívülre, s a hűvös-

harmatos pitymallatban szuszogva, szimatolva kóstolgatta a szabadságot. 

Mihály, aki egy keresztvetés erejéig megállott a harangszóra, tovább szapo-

rázta lépteit, lelki szemei előtt ott lebegett a lázi tanya összes fájával, bokrá-

val, a birtok végében csobogó patakkal. Szerette a tanyát. Több mint ötven 

éve ismerte és szerette meg kisgyermekként,s annyira eggyé vált vele,hogy 

szinte jobban érezte magát a Lázon mint otthon a faluban. Szálláscsinálónak 

ment most, ahogy befejezték a kövér szénát a faluhoz közeli földeken,a be-

hordást a fiatalokra hagyta, s két kaszájával,kisfejszéjével,no meg a szalonna-

szagú posztótarisznynyájával indult el a júliusvégi hajnalon. Purdé prüszkölve 

rázta harmat áztatta bundáját, nagy buzgóságában beszaladt az útszéli vizes 

fűbe, levonva rögtön a tanulságot, hogy jobb a gazda mellett a letaposott úton. 

Fura nevet kapott Mihály feleségétől, amikor úgy jó fél esztendeje elhozta 

komájától az öklömnyi szürkésfekete jószágot. Nem is akarta magával vinni a 

hosszú útra, de a kis korcs érezve a nagy lehetőséget,két napja el sem akart 

mozdulni mellőle,s mivel a család megszánva a sunnyogó apróságot megsza-

vazta a kirándulást,hát Így baktathatott a nagy ismeretlenség felé… 

A Szénhomoród patak gázlójánál szégyen érte,ahogy gazdáját követve 

megpróbált kőről-kőre szökdösve átkelni a sekély vízen,egy álmából felvert 

kecskebéka nagy toccsanással ugrott a vízbe, ijedtében elvétette a partot,s a 

hideg vízből kikecmeregve fel sem mert nézni Mihályra,aki jót kacagott az 

incidens láttán. 
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A Nap szélesen mosolygott a Hargita felett, amikor közel kerültek úti cél-

jukhoz, a fenyvesek levetve éjszakai köntösüket, igazi zöld valóságukban 

pompáztak a hegyoldalban. Százféle vadvirág emelte fejét a fényességre, a 

madarak napköszöntő trillája maga volt a szabad természet rögtönzött hang-

versenye. Hát ezt szerette Mihály. A csend, a virágok, a madarak világa volt 

igazi kikapcsolódása, beszélgetni is az Istenen kívül csak Matyival, a sánta 

szajkóval szokott, akinek törött lábát két-három éve gyógyította meg úgy 

ahogy,s akinek takaros lakást fabrikált az eresz alá. Matyi nem is hagyta el 

azóta a tanyát,a környék gazdag mogyoró- meg egyéb termése biztosította 

éléskamrája kifogyhatatlanságát. Hangos cserregéssel üdvözölte Mihályt, 

aztán az ismeretlen négylábú láttán elhallgatott, s félszemmel sandán pislogott 

le Purdéra, aki madárból haladó lévén, rögtön megállapította, hogy túl messze 

van az a szárnyas izé ahhoz, hogy közelebbi ismeretséget köthetne vele. Mi-

hály közben kinyitotta a kicsi ház ajtaját, lefeszítette az ablakokra szögezett 

deszkákat, utat engedve az éltető fénynek. 

Lepókhálózott, kisepert, aztán lekaszálta a ház előtt s a csűr helyén a füvet, 

s még vágott két rendet a szekérútig, egyet meg a csorgó felé. Mióta az eszét 

tudta ez volt a sorrend, már csak a nagyapja meg édesapja emléke iránti tisz-

teletből sem változtatott a hagyományon. Kitakarította a csorgót tápláló for-

rást, a már szinte időtlen korondi kancsót megtöltötte kristálytiszta vízzel a 

lassan esedékessé váló ebédhez. Purdé, aki egy percig sem hagyta magára, ott 

leste az asztal lábánál ülve a neki járó falatokat, s a levegőből kapkodta el a 

kenyér és szalonnadarabokat. Mikor aztán megszűnt a mannahullás, lefutott a 

patakhoz, hangos lefetyeléssel oltotta szomját. Visszafelé az egyik mogyoró-

bokorból furcsa sziszegő hangot hallott. Ösztönösen lehasalt, s amikor meg-

pillantotta a bokorból rámeredő szempárt, megborzongott. Ismeretlen veszélyt 

szimatolt, a sötét színű, tekergődző cifra bot végén a hideg nézés félelemmel 

töltötte el kicsi szívét. Aztán eltűnt a látomás a bokor sűrűjében, Purdé resz-

ketve, szűkölve kúszott be a házba Mihály lábához. Mihály meghökkent. Még 

nem látott ilyen félelmet állat szemében mint a Purdééban. Egy pillanatra őt is 

átjárta a nyugtalanság, valami bevillant agyába, de elhessegette a gondolatot, 

aztán legyintve egyet kilépett a házból, a zsindelyt kezdte vizsgálgatni a tetőn, 

hogy hol kéne foltozni. Kivitte a létrát, szép komótosan leszedte a korhadt 

darabokat és kicserélte a padláson tartalékoltakból. Közben a Napot igencsak 

kezdték szurkálni a Cekendtető karéjának fenyői, jelezve,hogy ideje a vacsora 

után nézni és lefekvéshez készülni. Purdé is dolga végeztével bebújt az ágy 

alá, s a nap fáradalmai, izgalmai hatására, összegömbölyödve hamar elszen-

deredett. 

* 
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Mihály hanyatt fekve nézte a lassan sötétbevesző gerendákat, átadva magát az 

emlékeknek… 

Kicsi gyermekként felejthetetlen heteket töltött itt nagyapjával. Az év 

minden szakához kötötte valami élmény. Akkoriban sok tanya élte megszo-

kott életét, tarkította a fennsíkot,s télen is pezsgett az élet,hiszen az itt termett 

szénát,sarjút itt tárolták,itt etették a jószággal,s a tanyaszomszédok összejár-

tak esténként. Mihály szívesen hallgatta az első világháborút megjárt öregek 

elbeszéléseit, s ahogy fogyott a futuckóból a székely köményes, úgy színesed-

tek a történetek a petróleumlámpa gyér világánál. Rendszerint elaludt a törté-

netek vége előtt, nem érzékelte a szomszédok távozását. Lassan felcsepere-

dett, elfogytak a tanyák, s a mesélők is örök álmukat alusszák a falu temető-

jében. A Láz patakán sorakozó fűrészmalmok is már mind a múlt emlékei, 

egy-két mohos rom sejtet valamit a régi mozgalmas időkről. Aztán eszébe 

jutott Purdé délutáni furcsa viselkedése. Rebesgették, hogy a Lázon viperák 

vannak. Keresztesviperák. Meg, hogy a mérgük gyorsan öl. Úgy négy-öt óra 

alatt. Mihály hátán végigfutott a hideg. Még soha nem látott viperát, s szívből 

utálta a kígyókat, sem gyíkot, sem siklót nem vett kézbe, hiába unszolták 

barátai. Medvét, farkast látott eleget, azok inkább az erdőkben tanyáztak, 

ritkán látogatták a falu környékét, a kemény telek hozták a faluszéli pajták-

hoz. A gondolatok lassan köddé szakadoztak, s átadták a kemény férfilelket 

az alvás gyönyörűségének… 

* 

Hajnalban frissen ugrott ki az ágyból, megropogtatta csontjait egy jóleső 

nyújtózkodással, s ahogy mindig, lement a patakhoz, derékig megmosdott a 

jéghideg vízben, s a reggelit még túl korainak tartva, fütyörészve nekifogott 

kaszálni. Úgy belefeledkezett a munkába, hogy árnyéka igencsak a talpa alá 

kezdett szorulni, mikor ráeszmélt, hogy átugrotta a reggelit. Igaz a harmat 

sem kente már a kaszát, hát szétrázta a rendet, hadd száradjon a finom kóst. 

Ebéd után heverészett egyet, megforgatta a szikkadó szénát, megkalapálta a 

kaszákat, s a forróság enyhültével folytatta a kaszálást. Nehéz, párás lett esté-

re a levegő, a Nap vastag homályban bukott le a Cekend mögé. Nem is ka-

szált tovább, terítőboglyába szedte a délelőtti rendet, hogy nehogy esőt kap-

jon. Lefekvés után megint elővették a gondolatok, a Purdé előző napi viselke-

dése, más egyebek is, mikor rádöbbent, valamiért furcsa az esti csend, valami 

hiányzik a tanya életéből. Beléhasított a felismerés, a ház deszkázata alatt 

mindig denevérek tanyáztak. Napközben aludtak, csak esténként repültek ki 

surrogva a fiókák és saját élelmezésük céljából, s a fiókák igen zajosan várták 

vacsorájukat… Fülelt, feszülten hallgatózott, de semmi nesz nem hallatszott a 

deszkák alól. Rátört valami megmagyarázhatatlan nyugtalanság, bekattant a 

kígyókról keringő mendemonda, s mintha Purdé is megérezte volna gazdája 
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feszültségét, halkan vinnyogott az ágy alatt. Egyre közeledő és egyre erősödő 

dörgés jelezte a zápor közeledtét, a villámok kísérteties fénnyel világítottak a 

közeledő esőnek. Mihály gondolatai átfordultak a szénára, jóleső érzéssel 

nyugtázta, hogy jól tette, hogy nem hagyta széjjel a félszáraz rendet, s a tetőn 

doboló eső álomba ringatta… 

* 

Mikor megébredt, rögtön tudta, későre jár. A Nap hétágra sütött, nyoma sem 

volt az éjszakai égiháborúnak. Talán kétszer is felriadt álmából, zagyva láto-

másai, s a megújuló mennydörgéshullámok nem hagyták nyugodni, s mikor 

sikerült, akkor nagyon mélyen… 

Kiugrott az ágyból, csak úgy gatyásan bele a csizmába, vállára dobott tö-

rülközővel kisirült az ereszbe. Az eresz ajtaját nem szokta becsukni éjszakára, 

s ahogy ki akart lépni a fényzuhatagba, földbe gyökerezett a lába. A frissen 

kaszált földön gomolygó párában úgy hét-nyolc beste féreg tekergőzött, va-

lami rituális táncot jártak. Egy pillanatra elbűvölte a látvány, a hamuszürke 

hasak, az indigó lila hátakon húzódó fekete cikcakkos csíkok egymásba teke-

redése és szétválása félelmetesen szép látvány volt. Megrázkódott. Irtózatos 

düh kúszott agyára, az unokájára gondolt, aki biztosan jön, s akinek nem es-

het bántódása. Kicsi Elek először jön, a négyéves gyermek biztosan kíváncsi 

lesz mindenre, a birtok minden zugára… Szempillantás alatt döntött. Le-

akasztotta erősebb nyelű kaszáját, két marokra fogva kilépett a csúszómászók 

közé és vak elszántsággal kezdett csépelni jobbra-balra, földtől arasznyira 

emelt pengével forgott maga körül. Repkedtek a kígyódarabok, Purdé földhöz 

lapulva, felborzolt szőrrel nézte az öldöklést. Rá is ráragadt gazdája elszánt-

sága, már nem félt, s mikor észrevette,hogy az egyik óvatosabb bestia csúszva 

közelít Mihály felé, vicsorított, pattanásig feszült izmokkal és idegekkel ké-

szült a beavatkozásra. Mihály egyre lassabban keringett már, szédült, fogyott 

az ereje a nagy tusakodásban, a vipera egyre közelebb került hozzá, várva az 

alkalmas pillanatot a támadásra. Purdé szemét le nem véve róla morogva kö-

zelített, s amikor a rusnya féreg felpattant a levegőbe, hogy belemarja Mi-

hályba a halált, ő is ugrott és elkapta a kígyót. Roppant foga között a gerinc, 

de ugyanakkor érezte oldalában azt a finom kis szúrást, amit egy fehérköpe-

nyes embertől kapott, s akire azóta is haragudott. Leestek a földre, erősen 

szorította fogaival a törtgerincű férget, fejét gazdája felé fordítva azt látta, 

hogy a halálos csatározás végén ő is ájultan rogyik az összeszabdalt kígyók 

közé. Purdé megpróbált felállni, közelebb menni Mihályhoz, de valami furcsa 

gyengeség kerítette hatalmába, s ahogy egész teste zsibbadni kezdett, már 

tudta, ez a szúrás nem az a szúrás, amit a fehérköpenyestől kapott. Matyi, a 

sánta szajkó a lepergett események szemtanúja csodálkozva bámult le a le-
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csendesedett világra, az ájult Mihályra, a haláltusában reszkető kutyára, az 

ártalmatlanná tett, összekaszabolt viperákra… 

Mihály lassan eszmélni kezdett, zúgott az agya, fülébe mintha harangszó 

csendülne, de tisztuló értelme felfogta, hogy a közeledő lovainak csengője 

idézte elő a templomi hangzatot. Felült, megpillantotta a tőle méternyire he-

verő Purdé már élettelen tetemét, a tágra nyílt szemekben az értelmetlen halál 

szomorúságát. Könnyei lassan peregtek, magához húzta megmentőjének te-

temét, s akkor is simogatta a kicsi borzas fejet, amikor a szekérről leugráló 

fiatalok már döbbenten álltak mellette. 

Benedek M. Elek 

 
 

Sikeres ember 

 

Hajnali fél 5-öt mutatott az óra, amikor iszonyatos rezgéssel és üvöltéssel 

megszólalt az ébresztő. Még a nap sem kelt fel, sötét volt. Az ágy szélére 

ültem egy pillanatra miután felfrissítettem magam a fürdőszobában, felvettem 

a tegnap ledobott kőporos overált a karosszékről. Még félálomban, merev, 

higanyos mozgással léptem bele a nadrágba, majd a kantárokat felhúztam a 

vállamra. Egy vastag kötött pulóvert és egy mellényt húztam fel miután el-

csomagoltam a tegnap este összekészített szendvicseket és egy szardínia kon-

zervet a táskámba. A lakásból való távozás előtt áthúztam a naptárba a napot, 

már csak négy nap! 

 

Az Alkotmány és a Mártírok utcák kereszteződésében egy pislákoló lámpa 

alatt vártam, amikor is érkezett értem a brigádot összegyűjtő busz. Csontig 

hatoló januári hideg volt. Anyám szavai jutottak eszembe: „Mi a legrosszabb 

az életben, kisfiam? Hát, a tél! Mert az egy évben kétszer is van!”  

És valóban igaz volt ez ekkor is, rettenetes érzés, amikor saját bőrömön 

tapasztalom meg, hogy milyen igazságokkal fenyegettek a szüleim. 

 

A járat megérkezett, felszálltam. Úgy középtájon volt hely Kari bá’ mellett. 

Legtöbbször mellette ültem, bár sosem azért, mert foglalta volna, de valahogy 

a többi melósnak nem akarózott a közelében utazni. 

„Jó reggelt, fiatalúr!” – köszöntött csillogó szemekkel. Frissnek tűnt, mint 

aki már órák óta fent van és a belőle áradó tömény bor és pálinka egyveleg 

szaga arra engedett következtetni, hogy valóban korán kelt. Különösebben 

már nem lepett meg a tőle áradó alkohol illata, már egy hónapja dolgoztunk 

együtt és megértettem, hogy a majd negyven rekkenő nyarat és telet végig 
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dolgozni embert próbáló feladat s a kimerülés, a kiábrándultság gyakran 

megkönnyíti a pohár súlyát. 

„Mit is mondtál, fiatalúr, mi lesz belőled?” Diplomás munkanélküli? – ne-

vetve tette fel a költői kérdését, melyet sosem hagyott volna ki egyetlen na-

pon sem. Így, ment ez nap, mint nap. A brigád tagjai tudták, hogy én csupán 

ideiglenesen dolgozom itt a szünidő alatt, hogy megkeressem tandíjra valót. A 

többiek viszont a megélhetés, a család miatt tekerték a mókuskereket, s mégis 

a legtöbbjük hiú és gőgös lenézéssel tekintett rám, vagyis nem csak rám. 

Megvetették a tanult embereket, megvetették a későn kelőket, megvetették a 

szellemi munkát végzőket, lényegében mindenkit magukon kívül. Sosem 

értettem, hogy miért. Kedvem lett volna vitába szállni velük, hogy rosszul 

tudják és nincs igazuk, nekem lenne jogom őket megvetni, de mindig azzal 

adtam fel e szándékomat, hogy nekem úgyis csak hat hétig tart ez a munka, 

miért fecséreljem rájuk az időmet. 

A munka jól haladt. A napok gyorsan teltek. Nagy felelősség nem hárult rám, 

csak a legalantasabb munkákat bízták rám, amiben kicsi a hiba lehetőség, konkré-

tan egy szelídebb állat is el tudta volna végezni. Unalmas volt és szánalmas. 

 

Az ebédszünetek voltak csupán említésre méltóak. Akkor a munkaterületen 

szétszóródott emberek összeverődtek egy terembe, ülőalkalmatosságokat 

vadásztunk hungarocell darabokból, téglából, amit épp találtunk. Majd meg-

kezdtük az étkezést. Magam elé vettem a hátizsákom, asztal gyanánt elővet-

tem a konzervet. Megfogtam a nyitófület meghúztam, majd a kezemben ma-

radt. Némán, magamban átkozódtam, de igyekeztem elkerülni a feltűnésből 

adódó kellemetlenséget, így lassú mozdulatokkal próbáltam visszacsúsztatni a 

táskába és elővenni a szendvicseket. Természetesen valaki észrevette, Kari 

bá’! Odalépett hozzám, átnyújtotta a bicskáját és oda suttogta: „Késsel is ki 

lehet az nyitni, fiatalúr.”  

Mit köhög a bolha? – förmedtem rá. Mit akar a késével, Kari bá’? Csak 

azért raktam el, mert a halszagtól rosszul lesznek a kollégák. Meg különben is 

van nekem késem, különb, mint a maga búcsúban lőtt bicskája. 

Ezt egy meglepő ováció követte. A többi munkás nagyot kacagott, hogy 

így szóltam az öreg Kari bához. Egy-egy hang is volt, hogy: „Mit képzelsz 

öreg?” vagy „Ez az fiatalember, mondd meg neki.” Egy pillanat alatt népsze-

rűvé váltam a brigádban, néhányan kicsit közelebb ültek, akik eddig a neve-

met sem tudták most érdeklődtek, hogy ki vagyok? És mi akarok lenni? 

 

Az ebéd után gyorsan ment a munka, s gyorsan ment az utolsó hét is, azonban 

mégsem olyan volt, mint eddig. A hátralévő napokon mára busz végében 
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kaptam helyet. Rezzenéstelen arccal haladtam el a Kari bácsi melletti üres 

szék mellett, hiába nézett rám kérdően minden alkalommal. 

 

A szünidőnek vége lett, ezzel az ottani munkámnak is, később sikeresen el is 

végeztem az egyetemet. Sikerült elhelyezkednem egy jó hírű vállalatnál. 

Azonban válaszom még mindig nincs a kérdésre: „Mi lett belőlem?” 

 

Beregszászi Zsolt 

 
 

Az eltűnt ruhák 

 

A dédi papám, aki a múlt héten volt 80 éves, ő mesélte el nekem évekkel 

ezelőtt ezt az igaz történetet, de még most is pontosan emlékszem minden 

szavára. Amikor ő még fiatal volt, olyan 17 éves, akkor történt meg vele, amit 

most elmesélek. Ő szabad idejében nem mindig csinálhatta azt, amit szeretett 

volna, sokat kellett neki dolgoznia a ház körül, kevés idő jutott a játékra. Az 

apja szabó mester volt, egész nap dolgozott, az anyja otthon volt, de egyedül 

nem bírta a sok házi munkát. Tartottak disznókat, marhákat, tyúkokat, nyula-

kat. A dédi papámnak volt 6 testvére, négy lány és kettő fiú. A lányoknak a 

házi és kerti munka volt a feladata, a fiúké pedig az állatok etetése és gondo-

zása.  

 

Egy szép nyári napon, a dédi papám és a testvére Imre kihajtották a szép, 

hatalmas szarvú, kettő szürke marhákat a Karasica patak partja közeli mezőre. 

Az állatokat hosszú kötélen kikötözték egy fához, hogy legeljenek addig, 

amíg ők elmentek fürdeni a patakba. Annak idején nem volt a közelben 

strand, mint most. A Karasica patak vize akkoriban kristály tiszta volt, nem 

volt mély, ezért biztonságosan lehetett benne fürdeni. Még halak is úszkáltak 

benne. Volt, hogy vittek horgászbotot is, és a fürdés mellett horgásztak, de 

ezen a napon nem, mert nagyon meleg volt. Régen a falusi gyerekeknek nem 

volt fürdőruhája, ezért alsónadrágban vagy ruha nélkül, teljesen meztelenül 

fürödtek a patakban. Aznap rajtuk kívül nem volt ott más, ezért úgy döntöt-

tek, hogy meztelenül fognak fürdeni. A ruháikat a patak parton hagyták egy 

nagy öreg diófa tövében és bementek a vízbe. Közel laktak a patakhoz, ezért 

sokat jártak ide, és már maguktól megtanultak úszni. Fel-le úszkáltak a folyó-

ban, és versenyeztek is, hogy ki tud gyorsabban elúszni az egyik pontból a 

másikba. A víz alatt úszva üldözték a halakat, próbálták azokat szabad kézzel 

elkapni. Eközben nem figyelték, de jól eltávolodtak attól helytől a bementek a 
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vízbe. Már lassan egy órája a patakban voltak, ezért úszva visszaindultak. 

Amikor visszaértek, majdnem „szívinfarktust kaptak”, mert nem volt ott a 

ruhájuk a nagy diófa tövében, ahol hagyták. De ez még semmi, a marhák is 

eltűntek a mezőről. A nagy ijedtség után, először arra gondoltak, hogy talán 

nem oda érkeztek vissza, ahol hagyták a marhákat, de sajnos nem így volt, 

mert csak ez az egy nagy diófa volt közvetlen a patak parton. Egyből elment a 

kedvük a fürdéstől is. Nem tudták, hogy most mit csináljanak. A dédi papám 

mondta az öccsének, hogy „Imre te fuss haza és szólj anyánknak, hogy nagy 

baj van”. Ő erre azt mondta, hogy „én biztos, hogy nem fogok meztelenül 

haza szaladni. Menjél inkább te, te vagy az idősebb”. Mivel egyikük sem 

akarta azt, hogy meztelenül lássák őket a faluban, ezért nem jöttek ki a vízből, 

hanem tovább tanakodtak, hogy most akkor mit is csináljanak. Ekkor vették 

észre, hogy a túl parton, tőlük kb. 300 méterre a patakhoz érkezett kettő fiatal 

lány. Messziről nem látták jól őket, csak annyit, hogy már nagyobb, kb. 16-17 

éves lányok voltak. A lányok fürdőruhában mentek be a patakba, és a többi 

ruhájukat ők is ott hagyták a folyó parton. Ezután a lányok is úszni kezdtek, 

és egyre jobban eltávolodtak annyira, hogy a dédi papámnak már nem is lát-

ták őket. Ekkor a dédi papámnak támadt egy örült ötlete, hogy vegyék köl-

csön a lányok ruháit, és azokban gyorsan haza mennek, gyorsan átöltöznek és 

amire visszérnek a lányok addig ugyanott lesz a ruhájuk, ahol hagyták, ők 

észre sem fogják venni. Először az öccse ellenkezett, de nem volt más megol-

dás beleegyezett. Oda úsztak a túl parthoz, és gyorsan magukhoz vették a 

lányok ruháit, majd a nagy diófa tövében magukra húzták a lányok ruháit. 

Nagyon viccesen néztek ki, még soha volt rajtuk szoknya és női blúz, de nem 

volt kedvük nevetni, mivel egyfolytában az eltűnt marhákra gondoltak.  

 

Úgy tervezték, hogy miután haza érnek gyorsan átöltöznek a saját ruháikba, 

és gyorsan visszahozzák a lányok ruháit, majd elindulnak megkeresni a mar-

hákat. Életükben nem futottak ilyen gyorsan, mint most. Szerencsére senkivel 

nem találkoztak útközben, a hátsó kertek alatt szaladt, rekordidő alatt oda 

értek a házukhoz. Amikor beléptek a ház hátsó udvarára, majd „hanyatt es-

tek”, nem hittek a szemüknek, az eltűnt kettő marha ott volt a karámban a 

helyén. Nem értették mi történt, csak álltak és néztek egymásra. Ebben a pil-

lanatban előjött a nyári konyhából az anyjuk és a többi testvérük, akik amint 

meglátták őket nyomban „röhögő görcsöt” kaptak, nem tudtak állva maradni 

annyira nevettek. Próbálták nekik megmagyarázni, hogy miért van rajtuk női 

ruha, de percekig meg sem hallották őket. Miután abbahagyták a nevetést a 

kis testvérük, a 8 éves Pisti elmondta, hogy ő követte őket a Karasica partig és 

bosszúból, amiért őt nem akarták magukkal vinni aznap, gondolta megtréfálja 

a dédi papám és az Imrét. Amíg ők elúsztak messzire, addig a Pisti haza hozta 
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a ruhájukat és a kettő marhát. A dédimék örültek annak, hogy éppen megvan-

nak a marhák, de dühösek is lettek, hogy így rászedte őket a kistestvérük. 

Ezután a dédi papám átöltözött a ruhájába, szakított kettő fehér rózsaszálat a 

kertjükből és biciklivel visszatekert a Karasicáig, hogy visszacsempéssze a 

lányok ruháit. Amikor oda ért, akkor a lányok még mindig a patakban voltak. 

Messziről látták, a dédi papám lerakta fűbe a ruháikat, ezért oda siettek. Még 

mielőtt bármit is mondhatott volna a kettő lány, ő bemutatkozott nekik, és 

elmesélte, hogy mi történt. A lányoknak is nagyot nevettek. Engesztelésül 

átadta nekik a virágokat, aminek ők nagyon örültek. Az egyik lány, akinek 

szép hosszú barna haja, nagyon szép arca és alakja volt a dédimnek az első 

pillanattól megtetszett, le sem bírta venni róla a szemét. Ő nem volt oda való-

si, csak a rokonaihoz érkezett Budapestről kettő hétre a nyári szünetben. Őt 

úgy hívták, hogy Erzsébet. Onnantól kezdve, a kettő héten át, minden nap 

találkozott Erzsébettel. Fülig szerelmes lettek egymásba.  

 

Azt mesélte a dédi papám, hogy ő szerinte lehet, hogy soha nem találkozott 

volna Erzsébettel, ha akkor a kisöccse nem viszi el a partról a ruháikat. Azt is 

elmesélte még, hogy ő első látásra beleszeretett Erzsébetbe, és már az első 

találkozásuk után eldöntötte, hogy feleségül fogja venni őt. Miután a dédi 

papám végzett a szakmunkás iskolával, Budapesten vállalt munkát és nemso-

kára feleségül is vette Erzsébetet, aki az én dédi mamám volt. A lakodalom 

után születet egy lányuk, akit szintén Erzsébetnek hívnak, ő a nagymamám. Ő 

neki is született egy lánya, aki az én anyukám. 

Biró Zétény 
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Gyereknevelés szekéren és szekér alatt 

 

Boldizsár Béla: Vándorszékely hazatalál c. népi emlékiratának folytatása  

(a 2016. 2017. évi Életmese kötetünkben már néhány fejezetét olvashatták) 

 

A gyereknevelés hétköznapjai a nyolcvanas években nem egyszer állították 

próba elé a szülői találékonyságot és lélekjelenlétet. 

Levike, a harmadik fiúnk sorsát már születésekor galibák kisérték, elcse-

rélték egy kislánnyal, aztán otthon szinte kiégett a frissen kimeszelt lakás, 

amíg én a kipukkadt kereket cseréltem a kölcsön autón, amivel hazahoztam 

őket a szülészetről. De ő az óvodában is felhívta magára a figyelmet. Egy 

alkalommal például telefonáltak, hogy azonnal menjünk, mert a gyerek vala-

mit feldugott az orrába, be kell vinni a kórházba. Ott aztán az a doktor olyan 

sokáig kínlódott vele, amíg kivette a faszulyka szemet az orrából. 

Szinte hihetetlen, hogy ennyi minden megtörténjen. Egyszer hátrament a 

disznópajtához, ahol a kerítésdeszkák vé alakban vannak felszegezve, s ő 

próbált felmászni. A lábacskája valahogy megsikult, és a fejétől fogva fel-

akadt a két deszka közé. Szerencse, a két testvére ott volt, és megemelték, 

levették onnan, mert nagy baj lett volna belőle. Még óvodás volt, mikor sza-

ladnak be, hogy rohanjunk, egy szekér tele ganéval átment a fiúnkon a tömb-

ház háta megett! Én nem voltam honn, mire leért a feleségem, arra már Biró 

doktor, aki az ablakból nézte, hogy mászik fel a gyermek hátul a szekérre, s 

mások hogyan taszították meg, és hogyan fordult le, és esett a kerék eleibe, 

szóval ő látta, hogy a szekér átdöccent azon a zsenge, hét éves gyermeken. Ő 

is leszaladt, a feleségemmel bevitték a kórházba, azonnal megröntgeneztette. 

Kérdezték, valami bajod van-e. Levikének nem volt semmi baja. Úgy ment 

rajta által, hogy a kerék nem tudott sérülést okozni neki. A kerék még nyomta 

egy kicsit maga előtt, mielőtt átdöccent. A bőre horzsolódott le egy kicsit, de 

semmije sem törött el. Mondtuk a feleségemmel: A Jóisten csakugyan a kezi-

ben hordta ezt a gyermeket. 

Igaz, rajtam is átment kétszer… Hogyan? Hát egyszer Réti Igni bácsinak a 

szénával megrakott szekere ment által az utcában előttünk. Ő bévitt édes-

anyámhoz, hogy nézzék meg, valami bajom lett-e. Édesapám, ahogy meglá-

tott, meg akart verni, hogy mért kellett a szekérrel mászkáljak, mire elszalad-

tam. Látták, nem esett semmi bajom. Azelőtt pedig öt éves koromban nagyta-

tával elmentünk homokért, és a szekér feldőlt, a homok mind rám ömlött, és a 

bal lábam le is szakadt. Akkor műtöttek legelőször. A karós híd mellett a 

három méteres parton a szekér felborult és engem a homok betemetett. Sze-

rencsére az utász kocsiról - attól ijedtek meg a tehenek - leszökdösött gyorsan 
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hat utász és nagytatám mondta: - Valahol itt kell legyen a gyermek! De a 

gyermek sehol sincs. Kezdték gyorsan hányni le a homokot rólam, és ott vol-

tam alatta. Bevittek a kórházba, a lábamat össze kellett szegelni, nagyanyám 

eladta a karikagyűrűjét, annyi pénzbe került. Aztán én azzal a lábbal bajnok-

ságot is nyertem. Szóval, van kire hasonlítson a gyermek. De abban is, hogy 

ragaszkodóbb a szülőföldhöz, mindenképp itt szeretne élni. Hiába van Ma-

gyarországon barátnője, hazavágyik, és itt rakna fészket is. Ő nem végzett 

egyetemet, de akármelyikkel vetekedik, mert autószerelő, villamossághoz is 

ért, festő, bádogos, megcsinál mindent. Ugye autó mindig lesz a világon, 

amíg ember van. Na, de kértem ’87-ben, mikor született, adjanak keresztelőre 

két kiló cukrot és olajat. Volt, akinek jóváhagyták, nekem nem. Ugye, a  

Micgros üzletből hordták a szekusok, a pártaktivisták meg a rendőrök, amit 

fejadagon felül kaptak. (a párt és állami nomenklatúrának külön belső üzlet-

hálózata volt, hogy ne szűkölködjenek az általános ínség, a „tudományos 

táplálkozás” -nak nevezett fejadagrendszer körülményei között.) Én akkor 

nem kaptam, a forradalomkor láttam, mikor benn jártam, mindenben dúskál-

tak ott a fejesek. Mi közben ugye órákat álltunk sorba tejért vagy húsért, ab-

ból is csak két szeletecskét kaphattunk, mikor már a gyerekek is megvoltak. 

Megszabták jegyre a kenyeret is. Na, abból nem tudtunk volna megélni. Hála 

Istennek a tejet Hilibből apósomék küldték bé, Bélafalvára is hazajöttem egy 

héten kétszer, s vittem pityókát, zöldséget, tojást, volt, hogy tyúkot vágtak 

vasárnapra. 

 

Szökési kísérlet 

1968-ban jártam először Magyarországon nagymamámékkal, utána többet 

sose engedtek. Még a kicsi lakásban laktunk, a 32 négyzetméteresben, amikor 

1986-ban a szökést is megpróbáltuk. Nekem akkor már az itteni életből ele-

gem kezdett lenni. Sok ismerősöm elment, meg tudtak szökni, gondoltam, 

megpróbáljuk mi is. Nagy csendben, senki nem tudott róla, megkértük a hú-

gomat, amíg mi elmegyünk kirándulni Arad környékére, vigyázzon a gyer-

mekekre. Akkorjában volt egy olyasmi, hogy 24 órára átengedték a magyar 

határon az ONT-s kirándulókat. De este vissza kellett jöjjön ugyanazzal a 

létszámmal. Elindultunk októberben Kézdivásárhelyről és kezdtünk a buszon 

ismerkedni. Egy napra átmehettünk volna Szegedre bevásárolni. Korábban 

Bulgáriában, Várnában jártunk, át a tengerpartról, de idefelé még nem. Ott 

persze ki akart volna maradni, ugyanolyan koszfészek, mint ez. Na, befizet-

tünk, elindultunk a húgom itt maradt a két gyermekkel. Mi a feleségemmel 

abban voltunk, hogy ha megérkezünk Szegedre, ott egy előre megegyezett 

barátom vár. Ugye meséltem, sokat üzleteltem. Aradról hoztam a kávét, far-

mernadrágot, délvidéki termékeket, amikor bátyámnál megszálltam, hogy a 
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kislányomat látogathassam. Ott ismertem meg a barátomat. Na, vele kellett 

volna Szegeden felvegyük a kapcsolatot, ha sikerül Nagylaknál kilépnünk. Ő 

minket gyorsan Ausztria fele vitt volna tovább, hogy kimenekülhessünk az 

országból. Meg is érkeztünk Aradra a hotelbe, elszállásoltak, s beszélgettünk 

a busz emberrel, olyan 45-en voltunk, hogy ki mit vásárolna, és hozna haza. 

Nem is gondoltam, mi fog történni. Másnap a határon feljön a vámos és szólít 

egy ügyvédet a feleségével és minket ketten, hogy szálljunk le. Miért? Mert 

nem mehetünk átal. Ott volt öcsém feleségestől, őt átengedték. Már itthon 

gondoltam gyanús személyek ültek fel velünk, de most utólag tudom csak, 

hogy bésúgók voltak, s kifülelték, kik azok, akik ki akarnak szökni. Ők Nagy-

laknál már meg kellett mondják, kik azok, s mi biza elkotyogtuk, hogy ha 

egyszer megtehetjük, biza ott a Trabant vár ránk, és az viszen messze onnét. 

Levettek a buszról, vissza a hotelbe, elé a bort és nagy mérgesen mulatni 

kezdtünk. Este várjuk a buszt, hát nem jő. Egész éjjel lestük a buszt, semmi. 

Hajnal felé. begördül, s leszállnak a negyvenötből húszan. A többi hol van? 

Elszöktek. Kérdem: - Hol jártatok? Hát este visszajöttünk a határra, s a vámos 

azt mondta, ott ülünk addig, amíg a többiek előkerülnek. Mert raziát adtak ki 

Szegedre és környékére, a rendőrség, ha elkapja a romániai szökevényeket, a 

határra kellett volna lehozza őket. Akkor nem kaptak el senkit, de egy hónap 

alatt akadt, akit visszaadtak. Egy másik ismerősünk, Bea, most is Kanadában él. 

Miért akartam elmenni? Én ugye tudtam, hogy a megélhetőség és az embe-

rekkel való viszony más, különbözik a kommunista lágerétől. Az ember annyi-

félét hallott, hogy más országokban milyen az élet - szóval biztosan tudtam, 

nem az a szar, ami itten van, hogy csak a protekciósok kapnak élelmiszert, és 

még lakást is, ott embernek néznek, és nem dolgoztatnak, mint az állatot.  

Rokon, Nem volt rokonunk kinn, de az aradi bátyám kétszer próbált szök-

ni, egyszer felfüggesztettet, egyszer pedig hét év börtönt kapott, és a Duna-

deltában töltötte, sok mindenen átment. megszenvedte, hogy szabadulni akart. 

Én az ő hatása alatt voltam sokáig. Gyulafehérváron és a katonaságnál is láto-

gatott, anyagilag sok mindenben segített, tőle hallottam állandóan, hogy men-

ni kell, mert itt nem élsz meg. 

Hogy sikerült-e volna nekem ott? Hát ahogy ’89 után megnyílt nekünk is  

a kapu, tiszta szívvel mondhatom, én megélek itt is pont úgy, mint ahogy 

mások amott. Bebizonyítottam ezt a hat gyermekkel, én taníttattam őket, és 

ma boldogulnak. Igaz, többen külföldön. A világot pedig bejártam, Rómától 

Párizsig, a horvát tengerparttól Münchenig és Európában sok fele még.  

Összejártam, amit akartam, mindent. 

Boldizsár Béla  
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Színes üveggolyók 

 

„Az iskola. Írta az én nagyapám, Medres János”. Dachau. Goli Otok. Hege-

dű, kártya, vers, zene. Ezekre emlékszem a nagyapámból. Pontosabban ezekre 

sem emlékszem, mesélték. Az Írta az én nagyapám, Medres János-ra mégis. 

Meg arra is, hogy évekig hallgattam: Dachau és Goli Otok, és nem tudtam, 

hogy ezek mit jelentenek. Nagyon sokáig nem tudtam. Aztán már tudtam, de 

nem értettem. Középiskolás voltam már, amikor felfogtam. Azt, hogy akár 

meg sem születhettem volna. Hogy nagyapám azért volt Medres, és nem 

Markovics, mert egy adott pillanatban írói álnevet vett fel. Egyszer így volt 

rendszerellenség, máskor meg úgy. A száját persze sosem tudta befogni. So-

sem volt kérdés, hogy kitől örököltem másokat bosszantó tulajdonságaim 

nagy részét. Meg az íráskényszert. 

Sokáig csak azt tudtam, hogy tőle van a rengeteg könyv, amely között fel-

nőttem. Hogy a sok dedikáció mind az íróbarátnak, a költőtársnak szól. Volt 

egy album is rajzokkal, de azt nem volt szabad nézegetnem. Csontsovány 

emberekkel volt tele, akik a legkülönbözőbb tevékenységet folytatták, de 

főleg ültek, feküdtek, követ törtek, meghaltak. Nyilván nem érthettem, hogy 

nagyapám is lehetett volna egy a sok közül, ha nem jelennek meg az amerika-

iak a felszabadító tankokkal. Diadalmas menet. Valahogy úgy képzelem, aho-

gyan Az élet szépben van. Csak itt Roberto Benigni is túléli, és ő a nagyapám. 

Nem tudom, hogy jó örökség-e ez, de másom nincs. A kevéssé ismert írónagy-

apákkal, úgy tűnik, nem jár sem pénz, sem paripa, sem fegyver, de még hatalom 

vagy hírnév sem. Mert ő maga sem volt igazán ismert, pláne nem híres, csak a 

maga kis környezetében, a vajdasági hatvanas-hetvenes években. Vagy nem tu-

dom. Lehet, hogy abban a pár évben sztár volt. Nagyanyám úgy meséli. Persze 

lehet, hogy szépít. Fél évszázadnyi távolságból mondhat már bármit. Meg külön-

ben is, vannak olyanok, akiknek képlékeny az élettörténete. Nagyanyám is ilyen.  

Mindig egy filmben akart élni. Hollywood az ő lelkét is tönkretette, mint 

az enyémet. A nagy őt akarta, és meg is kapta. Ha az enyém nem leszel, másé 

sem lehetsz – állítólag ez volt a lánykérés. A hab a tortán pedig a háborúból 

hazahozott, asztalra kicsapott fegyver. Egy művészből bármit kinéz az ember. 

Elhiszem, hogy ilyen volt a nagyapám.  

A tizenkét évvel idősebb, magas, feketehajú, zenész, író, költő feleségül 

kéri a Marilyn Monroe-ra hasonlító, lányregényeken felnőtt óvónő nagy-

anyámat. És boldogan éltek, míg meg nem haltak… Lehetett volna így is. Ám 

a művészekkel nem könnyű együtt élni, számos kompromisszumra, félrené-

zésre és békalenyelésre van szükség. Erre viszont már nem volt hajlandó a 

nagyanyám. Nagyapám erről így írt: „Itt nem történt semmi …/ Játszott két 
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nagy gyermek: egy csacsogó asszony, szőke, egyszerű,/ s egy különös férfi, kit 

nagy lázak vertek./ Szívükben eltörött egy kis hegedű”. 

A nagyapám végül magányosan, lepukkantan, boldogtalanul halt meg még 

a születésem előtt. Mára már szinte senki sem emlékszik rá, hiszen az a pár 

barát is az enyészeté lett. Maradtak viszont a történetek. Az a néhány, amelyet 

a nagyanyám, és az a még kevesebb, amelyet édesapám mesélt.  

Zárkózott nagyapám szinte soha nem mutatta ki érzelmeit a fiának. Nem 

tudta, hogyan kell. Írt viszont neki egy teljes verseskötetet. Gyerekkorom egy 

meghatározó része telt azzal, hogy ezeket a költeményeket tanulgattam. Imád-

tam őket. Ebből a kötetből mondtam verset azon az egyetlen emlékesten is, 

amelyet neki rendeztek. Az iskola. Írta az én nagyapám, Medres János. Ott 

álltam azon a hatalmas színpadon nyolcévesen, mindenki engem nézett, és 

mindenki a nagyapám versét hallgatta.  

Meg akartam keresni a Színes üveggolyók című kötetet, amelyből néhány 

éve még biztosan volt pár példány a szüleim házában, de nem találtam már 

egyet sem. Így tűnik el az a kevés emlék is, ami maradt utána. A verset azon-

ban a mai napig tudom.  

Hogy mit akarok ezzel az egésszel mondani? Talán azt, hogy létezhetnek 

olyan emlékek, amelyeket mi kreálunk magunknak. Hogy a múlt nagyon is 

szubjektív. Hogy lehet emlékeket is örökölni. Például Goli Otokot.  

El kellett telnie az egész gyerekkornak, meg még sok-sok évnek, mire el is ju-

tottam oda, a csupasz szigetre. Végre megnézhettem, valóban mennyire kopár, és 

beláttam, a kínzások kiötlői mindig is a legkreatívabb emberek közül kerültek ki. 

Éget a nap, az adriai nap, ott vagy a tenger mellett, benne a tengerben, de ennek 

egyáltalán nem örülsz, hiszen a bőröd már tömör fájdalommá égett, a sós víz 

kimarta minden lehámlott milliméterét, töröd a követ, és várod a megváltó halált, 

vagy a büntetésed leteltét, tudva, a szabadság sem lesz sokkal könnyebb. Megfi-

gyelnek, számon tartanak, jelentkezned kell, minden szavadra figyelned kell, 

minden pillantásodat át kell gondolnod. Sosem leszel többé igazán szabad. 

Évek óta tervezem, hogy Dachauba is elmegyek. De egyelőre elképzelni 

sem tudom, hogyan viselném, ha a gyerekkoromban látott rajzos füzet képei 

közelebb kerülnének hozzám? Nehezen tűröm az emberi szenvedést. Még a 

szenvedés emlékét is. Még egy olyan szenvedés emlékét is, amelyet nem 

hogy nem én éltem át, de két generáció választ el tőle.  

Csak néhány éve tudom, hogy mi az a Sonderkommando. Azt meg még 

rövidebb ideje, hogy a nagyapám Dachauban hullákat szállított az égetőke-

mencékhez. Így büntették azért, mert megszökött az orosz frontról. A máso-

dik világháború alatt nyilván senki nem figyelt az arányos büntetés elvére.  

A szenvedések bizonyosan megváltoztatták nagyapámat. A munkatábo-

rokból hazatérve más ember lett. Előbb habzsolta az életet, majd mindenbe 
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belefáradt. Azt hiszem erre mondják, megtörte az élet. Előbb a közművelődé-

sért küzdött, önkéntes alapon vezetett zenekart, színházi előadásokhoz írt 

dalbetéteket, improvizált a többi zenésszel, majd már csak ez, a zene, a hege-

dű, a muzsika maradt meg neki, de már nem a színpadon, hanem füstös 

kocsmákban, kétes hírű bárokban.  

Hogy boldog volt-e végül, nem tudom. Lehet, hogy az akart lenni, csak 

valahol akarás közben fél úton adta fel a küzdelmet.  

Borotválkozás közben, a tükör előtt esett össze, és azonnal meghalt. Öt 

évvel később születtem, így nekem már csak az maradt, hogy elképzeljem, 

milyen lett volna az élet egy zenész-költő nagyapával.  

Mindig azt mondták, hogy hasonlítok rá, így akaratlanul is olyannak képze-

lem őt, amilyen én is vagyok: lobbanékonynak, hangosnak, sokszor harsány-

nak, de könnyen depresszióba esőnek. Egy sosem ismert nagyapát olyannak 

álmodik meg az ember, amilyennek akar, és ha már a verseket nem tudom 

megmutatni a saját gyerekemnek, legalább az általa is örökölt személyiségje-

gyekre mondhatom azt, hogy ez bizony Markovics-vér. 

 

Butás Markovics Annamária 

 
 

Nagymamám fára mászni tanul 

 

Ez az eset körülbelül ötven éve történt a nagymamámmal. Fára mászni tanultak, 

de mivel a nyárfa ágai magasan kezdődtek a fához vitték a létrát, a törzséhez 

támasztották. Így másztak fel a fára, az első ágig. Utána már tudtak haladni az 

ágakon. Egy madárfészket akartak megnézni, hogy van-e benne tojás. Időközben 

feltámadt a szél, közeledett a vihar. A szél eldöntötte a létrát. A fán rekedtek! 

Nagyon megijedtek, mert az ég egyre sötétebb lett, veszedelmesen közele-

dett a vihar! A tanya udvarán már kereste őket a nagymamájuk, hangosan 

kiabált, hívta őket, de nem találta. A gyerekek hiába kiabáltak, hogy a fán 

vannak, a nagymamájuk nem hallotta meg, mivel szegény nagyothalló volt. 

Közben a szél egyre jobban tépte a fa ágait. A magas nyárfa ijesztően moz-

gott, imbolygott. Közben eleredt az eső, villámlott, dörgött az ég. Rettegtek, 

hogy belecsap a villám a fába. Már sírtak félelmükben! Szerencséjükre ekkor 

jött a nagypapájuk, biciklizett hazafelé. Ő látta meg a feldőlt létrát és a meg-

rettent, reszkető unokákat a fán. Segített nekik lejutni a fáról.  

Megnyugodott a nagymama is, vagyis a mi üknagymamánk. E gyerekek 

megfogadták, óvatosabbak lesznek, nem másznak fára, ha jön a vihar! 

 

Czecze Bianka  
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Nagymamám és a szerecsenek 

 

Hogyan legyünk feketék? 

Az alábbi történet a nagymamámmal történt gyerekkorában. A piacon, 

ahová a nagymamájával ment, meglátott egy feketebőrű embert. Annak idején 

ritkán láttak afrikai embert. Amikor hazamentek a tanyára felültek a fekete-

szemű eperfára. Eszükbe jutott, hogy ők is feketék lehetnének! Az unokatest-

vérével bekenték egymást az eperrel, az arcukat, a testüket. Lilásfekete lett a 

két gyerek tetőtől talpig. Jól szórakoztak, nagyokat nevettek. De amikor a 

nagymamájuk meglátta őket, szegény, majd elájult! El sem tudta képzelni, 

hogyan mossa le róluk. Elővette a lavórt és a súrolókefét, csutakolta őket, de 

az eper színe csak nem akart lejönni. Nagypapájuk is látta színes bőrűvé lett 

unokáit, amikor a munkából hazatért, mert az eper jól fogott, még napokig 

nem kopott le a bőrükről. Megígérték, hogy többet nem csinálnak ilyet. Ez a 

kaland azóta is megmaradt a nagymamám emlékezetében. Testvéremmel mi 

is ettünk már fekete epret, ami befogta a kezünket, nyelvünket, de mi már sok 

fekete bőrű embert láttunk, így nem csodáljuk meg őket annyira. 

 

Czecze Hunor 

 
 

A búzavirág szemű baba 

 

Van egy festmény szobám falán, régen még én festettem. Ha ránézek, egy 

szép emlék jut eszembe. A festmény egy kislányt ábrázol, aki éppen babázik, 

egyszerű a szoba, szegényes környezet. A baba, ami a lány kezében van 

olyan, mint a kedvenc játék, ami már elnyűtt a sok dajkálástól. Elmondom 

most e festmény történetét: 

1955. volt, a családok lassan kilábaltak a háború okozta szenvedésből. Én 

már a békeévek gyermeke voltam, alig hat éves kislány, családom negyedik 

gyermeke. Szerettem játszani, mint minden kislány, de játékom nem igazán 

volt. Édesanyám a kinőtt ruhácskáimból csinált nekem gyönyörű rongybabá-

kat. A szebbre sikerültek királylányok voltak, a csúnyábbak cselédlányok. 

Velük játszottam naphosszat, igazi játékot csak a meséskönyvekben láttam. 

Gyakran mondogattam, hogyha egyszer nekem ilyen babám lenne, annyira 

vigyáznék rá, hogy még nem is játszanék vele. 

Közeledett a születésnapom, nagyon vártam, nem az ajándék végett, ha-

nem azért, mert akkor édesanyám egy nagy tepsi finom kalácsot sütött. Ná-

lunk ez is az ünnepet jelentette, de most más is volt. Egy nagy dobozt kaptam, 
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azt mondták benne van a meglepetésem. Izgatottan bontottam ki a csomagot 

és repülni tudtam volna a boldogságtól, amikor megláttam. Egy gyönyörű 

baba volt benne, igazi, olyan, mint a mesében. Valódi és nem ruha feje volt, 

lábán apró cipőcske, a ruhája, mint a királylányoké. Haja szőke volt, puha 

selymes. A szeme is olyan volt mintha igazi lenne, kék volt, mint a búzavirág. 

- Már elég nagy vagy, hogy tudjál rá vigyázni. A feje porcelánból van, tu-

dod, mint a bögre. Ha elejted, könnyen eltörik. - mondta édesanyám. 

Boldog voltam, soha nem láttam még ilyen szép babát, de játszani nem mer-

tem vele. Féltem, hogy eltörik és akkor vége. Fölültettem az ágyam tetejére és 

csak néztem, ahogyan a búzavirág szemével bámult rám. Még nevet sem ad-

tam neki, valahogy nem találtam hozzáillőt. A Juli,meg az Erzsike neki túl 

egyszerű lett volna,mást meg én nem nagyon ismertem. Így teltek a napok, a 

baba ült az ágyon én meg a régiekkel játszottam. 

- Ott a helye, ott nem keni össze a ruháját. - mondtam, amikor a családom 

megkérdezte miért nem játszom vele.  

Már beköszöntött a tél, amikor egyetlen pillanat alatt megváltoztak a dolgok. 

Hideg reggelre ébredtünk. Édesanyám addig nem engedett kibújni a jó me-

legágyból, amíg a duruzsoló kályha nem fűtött be. 

- Fél óra és fölkelhetsz, addig bújjatok össze a babáddal, mesélj neki va-

lami szépet! - kérte és kiment a szobából. 

Én odanyúltam az ágyam végében ülő kékszemű babáért és bedugtam a taka-

róm alá. Éppen oda akartam bújni hozzá, amikor mintha egy jégfalhoz ért 

volna az arcom olyan szörnyű hideget éreztem. A baba porcelán feje jéghi-

deggé hűlt az éjszaka folyamán. Megijedtem és akkorát lódítottam a szegény 

babán, hogy az egészen a szoba közepéig repült. A gyönyörű porcelán feje 

ezer darabra törött, szőke selymes haja szétterült a cserepeken. 

Így ért véget az én búzavirágszemű babám pályafutása. Lelkem mélyén 

nem sajnáltam, olyan szép volt, hogy nem tudtam vele játszani. Hogyan is 

nézett volna ki egy királylány pelenkásan, bepólyálva?  

Egyik téli délután édesanyám előszedte a varrós dobozát. 

- Gyere! Csinálunk neki egy új fejet! 

Egész délután dolgoztunk, szabtunk, varrtunk és estére elkészült a baba új 

feje. Barna pamutból lett a haja, piros fonálból mosolygós szája. Két barna 

gomb lett a szeme. Mikor magamhoz öleltem meleg és puha volt. 

- Rozikának fogom hívni! - súgtam és körbetáncoltam vele a szobát. 

Édesanyám nem szólt semmit, csak elmosolyodott. 

Rozika soha nem ült az ágyam tetején, esténként összebújva aludtunk el, 

reggel együtt ébredtünk. Nekem ő lett kócos pamut hajával a világ legszebb 

és legkedvesebb babája. 

Csipkés Istvánné Kun Mária  
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Anya és a várva várt kistestvér 

 

A történet, amire a választásom esett egy vidám és egyben egy megható történet is. 

Az anyukám mikor kicsi volt, a legnagyobb vágya az volt, hogy legyen 

egy kistestvére. Nem számított, hogy fiú vagy lány, csak legyen végre valaki, 

akivel jóban-rosszban egy húron pendülhetnek. Anyukám oly annyira szere-

tett volna kistestvért, hogy minden babakocsihoz odaszaladt az utcán és a 

parkban és minden babát szeretett volna megvásárolni. Akik ismerték már-

már szinte kerülték. 

Egy napon aztán teljesült a vágya és megtudta, hogy kistestvére fog szü-

letni. Nagyon boldog volt, minden nap megsimogatta az anyukája hasát és 

beszélt hozzá. Meséket mondott neki, meg hogy mennyire várja és szereti, 

milyen jókat fognak együtt játszani, majd vigyázni fog rá és mindentől óvni 

fogja ameddig csak él. 

Lassan elérkezett a nyár és elérkezett a nagy nap, amit az anyukám már 

annyira várt. Be is vitte az apukája a kórházba az anyukámat, mert már na-

gyon türelmetlen volt. Anyukám először az anyukájával találkozott, majd az 

anyukájával bementek egy szobába, ahol nagyon sok kisbaba volt. Anyukám 

először azt hitte, hogy az a sok kisbaba mind az ő kistestvére. Az anyukája 

elmosolyodott és elmagyarázta neki, hogy csak az egyik az ő kistestvére. A 

baloldalon feküdtek a lányok és a jobboldalon pedig a fiúk. Elindultak a 

jobboldal felé, majd az utolsóelőtti kiságynál megálltak. Az anyukám alig 

tudta elhinni, hogy ez tényleg igaz és elsírta magát. Ott feküdt előtte az ő pici 

öcsikéje, akinek alig látszott ki a pólyából az arcocskája. Anyukám fölé hajolt 

és nagyon finoman adott a homlokára egy puszit. Az első testvéri puszit. 

Mesélte anyukám, hogy mikor kicsik voltak és a testvére szomorú volt, 

mindig adott neki egy első puszit a homlokára, hogy elmúljon a szomorúság. 

A fiú neve pedig Thiering Edwin Márk. 

Csompó Kyra-Patricia 
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Ezerkilencszázötödik évbe 

dédnagymamám emlékére 

 

1905. május 4. vasárnap 5.00 

Ma én keltettem a kakast! Kikeltem az ágyból, felöltöztem, majd nagy ásí-

tások között némi árpával töltött kosárral a hónom alatt kimentem a tyúkól-

hoz. Már vártak rám. Miközben az etetőbe szórtam a magokat, az ólból el-

kezdtem kipakolni a tojásokat a kosárba.  

- Kevesebb, mint tegnap – bosszankodtam.  

Bevittem a tojásokat a pajtába. Letettem a szokásos helyre. Felvettem a sajtá-

rat, és Rózsi felé indultam. A vödör csörömpölésére hangos múzás kaptam 

válaszul. Érezte, hogy jövök. Leültem mellé egy sámlira, alátettem a sajtárt. 

Összedörzsöltem a két tenyerem, hogy a kezem kissé felmelegedjen. Elvégre 

neki is vannak érzései. Így a tej is hamarabb megvan. A tejjel teli sajtár is a 

pajtában maradt, beleöntöttem a kikészített üvegekbe. Következő állomásom 

a kút volt. Szerencsére ebben már a kisebbek is segítettek. Mindenki fogott 

egy vödröt, és együtt indultunk az utca végébe vízért.  

A víz egy részét egy teknőbe tettük. Sorban egymás után megmosakod-

tunk. Édesanyám készített reggelit. Egy szelet frissen sült kenyér vajjal meg-

kenve. És egy bögre meleg tej. Kell ennél több egy tökéletes reggel indításá-

hoz? A harang. Megkondult. Ideje a templomba menni, és hálát adni Istennek, 

az ételért, ami asztalunkra kerül minden nap, az egészségünkért, amit a járvá-

nyok idején is megőriz és a családunkért, mert egymás nélkül nem tudom, mit 

tennénk.  

- Nézd kislányom! Ott jön Ziza, meg Eszter. Nem köszönsz nekik? – mu-

tatott a barátaimra.  

Eszter teljesen az ellentétem volt. Folyton beszélt. Kérette magát a fiúk előtt. 

Azt mondta, hogy Pista udvarolt neki, miközben a vak is látta, hogy Tónival 

kacérkodott. Ziza… Ő megértett engem. Sok időt töltöttünk együtt. Volt, 

hogy én hoztam Rózsit, ő Terkát, és kimentünk a rétre. Amíg ők legeltek, mi 

beszélgettünk, vagy néztük a felhőket. Akkor egy kis időre kiszabadultunk a 

hétköznapok szürkeségéből, és akárkik lehettünk. Hercegnők! Hős lovagok! 

Bajba jutott leányok! A rétről látszott a Vályi-birtok. Legalábbis most az övé-

ké volt, de sokszor cserélt már gazdát. Láttuk a hatalmas földet, és rajta a 

hatalmas házat. A házat, ami már-már kastélynak tetszett. Zizával sokszor 

találtunk ki történeteket, hogy milyen lehet ott lakni, mit csinálnak.  

- Ha a földesúr lánya férjhez menne, nagy lakodalmat csapnának! – keser-

édesen hangzott szájából a mondat.  

Tudtam, hogy bántja valami. Eszébe juthatott Giziék közelgő esküvője.  
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- Sajnálom, hogy nem hívtak meg. – Ziza legyintett.  

- Ugyan! Egy faluval odébb van, és már így is rengeteg vendéget hívtak 

meg, ők meg nincsenek elhalmozva minden földi jóval – tette hozzá.  

Meglepődtem. Ez az érett gondolkodás egyáltalán nem jellemző rá.  

- Ez a beszéd! Úgyis vár minket a munka – mondtam, és a tehenek felé 

néztem, miközben a kezemmel napellenzőt csináltam.  

Ezt mindig megmosolygom, mert ezzel sokat viccelődünk, mert olyan mintha 

egy katona szalutálna. Feltoltam magam a földről. Ziza még egy pitypangot 

tartott a kezében. 

- Gyere már! – kiáltottam.  

- Bárcsak… – kezdte, majd behunyta a szemét és elfújta.  

Eldobta a szárát, lesöpörte ruhájáról a maradék pitypangot. Felé nyújtottam a 

kezem. Ő belecsimpaszkodott, és felhúztam. Leporolta a szoknyáját. Meg-

érintettem a vállát és elkezdtem futni.  

- Aki utoljára ér Rózsához, az a záptojás! – kiáltottam.  

 

Édesapámékkal Eszterék mellé szoktunk ülni. Zizáék mindig késésben van-

nak, és hátul foglalnak helyet legtöbbször. Édesanyám nagyon komolyan 

veszi a pontosságot. És a keresztény életvitelt. Asztali ima. Bejárat fölötti házi 

áldás. Kereszt a szobákban. Még a szegénységünket is egyfajta vallási áhítat 

lengi körül, mintha ezt választottuk volna. Ne értsetek félre, hiszek Istenben. 

A hit remény. A remény ígéret. Ígéret egy jobb életre. Istennek tetsző életet 

kell élni. Mama mindig ezt mondja.  

Szétnézek a templomban. Minden fal fehérre van meszelve. Bezzeg a ka-

tolikusoknál! Még a szószék is arany! Istennek tetsző élet. De nem Istenért 

kell élni, hanem magunkért. Ne azért ne lopj, mert Istennek nem tetszene. 

Hanem azért, mert nem helyes. Képzeld magad a helyébe. Máris nem olyan 

szórakoztató, igaz?  

 

Eszter helyett cserélt Gyurkával, mielőtt a lelkész belekezdett volna.  

- Holnap nem jössz a Vályi-birtokra? Zsuzsi szólt, hogy lenne munka – 

suttogta.  

- Mennyit fizet? – kérdeztem.  

- 20 krajcárt. – Eltűnődtem. Az majdnem egy kiló liszt. – Jön Ziza is. – 

Hátrafordultam. Zizát kerestem. Visszafordultam. Most úgyse tudnám 

megkérdezni, hogy tényleg megy-e.  

- Legyen.  

 

A tiszteletes úr érdekes dolgokról beszélt. Beythe István május 3-án hunyt el, 

1612-ben. Tanítóként kezdte pályafutását, majd az alsólendvaiak meghívták 



84 

papnak. Evangélikus pap lett, majd református. Első felesége halála után új-

ranősült, és született egy gyermeke. Tehát a tanulság, hogy Isten útjai kifür-

készhetetlenek, és bár elvett egy életet, adott egy másikat.  

- Sose tudhatjátok, hogy hol találjátok meg a boldogságot, gyermekeim. 

Csak a Magasságos tudja. Segítsd testvéreidet, és Isten is megsegít. Az Úr 

legyen veletek.  

- Ámen.  

 

Szeretem a vasárnapokat. Olyankor nem kell dolgozni. Vagy iskolába járni. 

Még a kertbe se megyünk ki kapálni. Miközben hazafelé sétáltunk, az öcsém, 

Gyurka, megfogta a kezem.  

- Boorkaa… Nem érzem jól magam… – leguggoltam mellé, magam felé 

fordítottam.  

Az izzadságtól göndör fürtjei összetapadtak. Megpusziltam a homlokát. Szin-

te égetett. Megijedtem. Észrevette. Leplezve aggodalmamat mosolyt erőltet-

tem az arcomra.  

-  Csak egy alapos fürdésre van szükséged, te kis rosszcsont! 

Felkaptam és megcsikiztem. Nevetett. Én is, de aggódtam. Megszaporáztam a 

lépteim.  

Mama nem viseli a betegeskedést túl jól. Szerinte ilyenkor Isten büntet min-

ket. Mert rosszak voltunk. Ezért általában én gondozom őket. Már elmehet-

nék ápolónőnek. Igazából, ez az álmom! De az álmok nem válnak valóra. 

Legalábbis az én esetemben semmiképp. Hazaérve hoztam vizet a kútról, és 

hideg vizes rongyokba csavartam Gyurkát. Gyurka tiltakozott. Rúgkapált. 

Sírt. Egyre csak azt hajtogattam, hogy az ő érdeke. Szívem szerint én is sírtam 

volna. Nincs rosszabb, mint egy kisgyermek sírása, amikor szenved, és tehe-

tetlen vagyok. Este még mindig nem ment le a láza. Édesapám elment orvos-

ért. Az orvos megvizsgálta… Feltett néhány kérdést. Meg volt fázva? Hát 

törölgette az orrát, de nem tüsszögött. Köhög? Nem. Meghallgatta a mellka-

sát. Gyurkának megváltozott a légzése. Kovács doktor félrehívta mamát és 

papát. Én Gyurkával maradtam. Remegett. Az arca lángolt. Némán csorogtak 

le róla a könnycseppek. Megvártam, míg elalszik. Aztán virrasztottam. Imád-

koztam, hogy csak élje túl az éjszakát. Mama leváltott az éjszaka közepén. 

Kérdeztem, hogy mit tanácsolt a doktor.  

- Azt mondta, hogy imádkozzunk. Megpróbálhatjuk a citromfű teát. Meg 

etessünk vele gyömbért.  

Megdörzsöltem a szemem. Felkeltem az ágy mellől.  

- Itt maradna egy keveset? – mama bólintott.  

Kimentem a szobából, ki a kertbe. Citromfüvet szedni. Gyömbért a piacon 

lehet venni, majd holnap elmegyek. Jaj, de jól jönne most az a 20 krajcár! 
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Meg kell mondanom Eszternek, hogy nem megyek. Bizonyára meg fogja 

érteni. Avatatlan szem nehezen különbözteti meg egymástól a citromfüvet és 

a mentalevelet. Pici, zöld színű levél mind a kettő. Kezd hajnalodni.  

 

Május 5. 4:00  

Most már nincs értelme lefeküdni. Legalább megnézem a napfelkeltét. 

Gyönyörű! Ilyenkor az ég búza-sárga árnyalatában tündököl. Minden csendes. 

Néhány fa lengedezik a távolban. Valaki a vállamra teszi a kezét. Összerez-

zenek. Édesapám az. Nem szól egy szót sem. Csak kezét a vállamon pihenteti, 

és a távolba mered.  

- Édesapám! – összerezzent. Egy pillanatra máshol járt. Tekintetét lassan 

rám emelte. Beszélni szeretnék, de nem tudok.  

- Minden rendben lesz – szólalt meg végül. Szeméből meggyőződés és 

magabiztosság áradt.  

- Úgy kell lennie. – Megszorította a vállam, és bement. Követtem sze-

memmel, majd az ajtó csukódására visszafordultam a kert irányába. Itt az 

idő megetetni az állatokat. 

Miután mindennel végeztem, és Rózsi is elégedetten múzott, bementem meg-

nézni Gyurkát. Félve léptem be a szobaajtón, de a látványtól visszahőköltem. 

Felült az ágyban és vidáman beszélgetett Julcsival, a húgommal. Sokkal job-

ban nézett ki, pedig alig pár órája még azt sem tudtuk, hogy túléli-e. Bemen-

tem a szobába és leültem az ágyára. Végigsimítottam a homlokát. Még meleg, 

de már nem forró.  

- Hogy érzed magad? – kérdeztem.  

- Sokkal jobban! Mama megengedte, hogy pizsamában maradjak! – mond-

ta vidáman.  

Édesanyánk az ajtófélfát támasztotta. Neve említésére közelebb jött.  

- Igen, viszont szeretném, ha most visszafeküdnél. Pihenned kell – mond-

ta, és kiment a konyhába. Egy csésze teával tért vissza.  

- Valamint szeretném, ha ezt meginnád.  

- Igen, édesanyám. – Mama letette az ágy mellé a teát, homlokon csókolta 

Gyurkát, és kiment. Utána mentem. A konyhában ült az asztalnál. Arcát 

kezei közé temette.  

- Édesanyám, tegnap mondta a Végh Eszter, hogy lehet menni a Vályi-

birtokra 20 krajcárért. Átmegyünk csónakkal, sötétedéskor jövünk.  

- Menj csak. Megleszünk. – Kételkedtem szavai valóságtartalmán, de kel-

lett a pénz. 

- Rendben. 6 órakor találkozom a többiekkel a révnél. Elkezdek készülőd-

ni. – Mama bólintott. Megfordultam, és kimentem.  
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A rév nem messze volt a Toldi utcától, ahol laktunk. Igaz, egész Pernye alig 

állt néhány utcából. Mindenki ismert mindenkit. Eszterék a templom túlolda-

lán laktak, Zizáék az erdő szélén. Mikor elértük a városházát (mert együtt 

sétáltunk a révhez), a szemközti ház kertjében ott állt ő. A Bolond Gyuri. 

Senki sem tudja, hogy ki aggatta rá ezt a nevet. Szegény beteg fiú. Azt plety-

kálták, hogy néha csak úgy összeesett, és rángatózott, mint egy partra vetett 

hal. Egyszer négyszemközt megkérdeztem a doktor urat, hogy mi ez a beteg-

ség, és azt mondta h epilepszia. Gyógyíthatatlan. És nagyon veszélyes. Elma-

gyarázta, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Onnantól kezdve kicsit tartottam 

Gyuritól. Ahogy a mondás tartja, néha jobb a tudatlanság.  

- Hé! Ott a Bolond Gyuri! – kiáltotta Eszter, és vadul integetni kezdett. 

Megfogtam a kezét.  

- Ne csináld! Még a végén idejön… – Eszter rám nézett, és kitört belőle a 

nevetés.  

- Csak nem félsz? A hangyástól? – kacarászott. Kihúztam magam. Engem 

csak ne becsüljenek le.  

- Én? Félek? Ugyan már! – legyintettem. – De semmi szükség rá, hogy 

idehívd, és piszkáld.  

- Én? Piszkálni? Ugyan már!– utánzott.  

- Igen te! – Ziza közbeszólt.  

- Elég legyen lányok! A bolond idetart. – Ránéztem Zizára "már te is kez-

ded" pillantásommal. Ő megvonta a vállát.  

- Jó napot! Hova mennek kendtek? – Eszterbe fojtottam a szót.  

- Dolgozni.  

- Csak nem a Vályi-birtokra? – Tehát a pletykalánc hozzá is eljutott.  

- Történetesen de – válaszolta Ziza.  

- Hát ez nagyszerű! Pont ott volna magamnak is dolga.  

- Hát ez nagyszerű! – utánozta Eszter. A Bolond észre se vette.  

- Akkor hát magukkal tarthatok? – tétováztunk. Ziza döntötte el a kérdést.  

- No, jöjjön! Egy hely még biztosan jut magának.  

 

Megpillantottuk a többieket. Róza, a két Ida, Bori, Gizi, Priszcilla, Mari, Tóni 

már ott volt. De mentségünkre szóljon, hogy ők sokkal közelebb laktak. A 

vén révész, Farkas Jánosné, leánykori nevén Kiss Mária, unottan támaszko-

dott a botján. A csónak a vízen ringatózott. Nagyjából öten fértek bele, de volt 

hogy hatan keltünk át. Farkasné elkezdett számolni.  

- 7, 8, 9, 10, 11. – Sóhajtott. – Olyan pilinszkák vagytok lyányok, átviszlek 

egyszerre. Nektek is gyorsabb, nekem is könnyebb. – Senki sem vitatkozott.  
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Elsőként a Besenyi és Tóni szállt be, majd Priszcilla, Mari, Bori, a Székely, 

Gizi, Róza, Eszter. Én következtem, mikor a távolból kiabálást hallottam. A 

húgom volt az.  

- Borka! Borka! Gyere gyorsan, Gyurka nincs jól! Nagyon nincs jól! – sós 

cseppek gördültek végig orcáján. Mire hozzámért patakokban folyt a 

könnye. Magamhoz szorítottam.  

- Ne sírj. Semmi baj – vigasztaltam.  

- Na mi lesz már? Jön vagy marad? – dörrent rám a banya. Ha szemmel 

lehetne verni, most megtettem volna.  

- Maradok. – Zizára néztem. Bólintott. Szegény, egyedül marad Eszterrel. 

De ő erős. Talán belül sír, de nem lesz gond. Bolond Gyuri is beszállt a 

csónakba, és ellökte magukat a parttól.  

 

Futva tettük meg a hazavezető utat. Mikor beléptem a szobába Gyurka resz-

ketett. A homlokán levő vizes rongy átmelegedett.  

- De hát olyan jól volt reggel! – mondtam édesanyámnak. – A doktor? Mit 

mondott? – Anyám lehajtotta a fejét.  

- Tüdőgyulladást. – Egy pillanatra megfagytam. Hangom idegenként csengett. 

- Akkor elmegyek a piacra. Gyömbérért. – Magamhoz vettem néhány 

krajcárt, lesimítottam a szoknyám, és elindultam.  

Már hazafelé tartottam, amikor meghallottam a harangot. Úgy kongott, mint-

ha eljött volna a végítélet napja. Elkezdtem futni. Olyan sebességgel ameny-

nyire a lábam engedte, és amit egyetlen cipőm kibírt. Hazaértem. Szinte fel-

téptem az ajtót.  

- Ti is halljátok?  

- Édesapád már elindult kideríteni, hogy mi történt.  

- Itt a gyömbér – nyújtottam oda. – Én is megnézem. Mindjárt jövök. 

 

A főutcán át a templomtérre mentem. Ott gyülekezett egy kisebb csoport. 

Szétnéztem, de édesapámat nem láttam, csak riadt arcokat. Kicsit arrébb Ida 

mamája sírt. A lánya vigasztalta. Megérintettem a vállát, mire felnézett. 

Zsebkendőjével megtörölte a szemét.  

- Mégis mi történt? Tessék megmondani mi ez a nagy riadalom! – kérlel-

tem gyengéden.  

- A rév… Ida… – hüppögött.  

- Mi történt a révvel? – kérdeztem kissé ingerülten. – Johanna válaszolt.  

- A ladik felborult. A lányok a vízbe kerültek. Nem tudjuk, hogy ki él és ki 

veszett oda. Azt reméljük, ki tudtak kapaszkodni a belógó fűzfák ágán. 

Sokan jól úsznak a lányok közül. – Feltűnően higgadt volt. Elfordultam. 

Nem az nem lehet, hogy odavesztek. Elkezdtem futni. Le a partra.  
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Sokkal többen vannak a vízben. Sokkal többen. Próbálják kimenteni őket. 

Ketten a túlparton vannak. Nem látom jól, hogy kik. Az egyik bizonyára a 

révész. Nagy sötét vizes ruhája lógott rajta. Úgy nézett ki, mint egy kísértet. 

Vagy mint maga a halál. Mellette egy lány ücsörgött. Az alsószoknyái mellet-

te száradtak. A ráterített kabát alól kikandikált a pendelye. Néhányan halász-

hálókat hoztak, hogy azzal horogra akadjanak a lányok. Pár óra elteltével 

mindenki számára egyértelmű lett, hogy nincsenek túlélők. Leszámítva a 

révészt, meg Priszcillát.  

Mindketten máshogy mesélték el a történetet. Legalábbis azt a részt, hogy 

a megengedettnél miért volt kétszer több utas. Könnyű ráfogni a halottra, 

hogy vétkes. A felelősség mégis Farkasnét terhelte. Nem elég, hogy a faluból 

kiátkozták, a bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában elítélte; 

felakasztották. De mi történt a csónakban? Mindenki erre volt kíváncsi. Prisz-

cilla újra és újra elmondta az eseményeket. 

„Végh Eszter piszkálta a Bolond Gyurit, fröcskölgette a vízzel. Gyurira 

meg rátört a roham. És-és Gyuri a vízbe esett. A lányokkal megijedtünk, és a 

csónak másik végébe húzódtunk. A csónak elkezdett süllyedni, végül felbo-

rult. A lányok egymást húzták a víz alá. Az átnedvesedett alsószoknya meg 

őket húzta le a víz alá. Eszter beverte a fejét, és hamar elmerült. Ziza próbálta 

kimenteni a lányokat, de a rúgkapálás, meg a sok alsószoknya miatt egysze-

rűen képtelen volt bármit is csinálni. Az utolsó percig küzdött értük, pedig 

kiúszhatott volna a partra. Farkasné meg tudott kapaszkodni a csónakban, 

ezért élte túl. És nekem, Priszcillának, döntenem kellett. A hullámsírba ve-

szek a többiekkel, vagy kiúszok a partra és segítséget hozok.” 

Túl sok volt. Ez az egész. El akartam menni. El messzire. De a családom-

nak szüksége volt rám. Az elkövetkező pár nap nagyon megterhelő volt. Ér-

zelmileg. Ziza húga az utcát járva motyogott. Mindig ugyanazt ismételgette. 

„Ha meghívták volna. Még ma is élne. Ha a kuzin meghívta volna az esküvő-

jére, még ma is élne.” Szemembe könny gyűlt. Nem szoktam sírni. De Lina 

elfúló, néhol sírásba átmenő hangja annyira megérintett, hogy nem bírtam 

tovább. Kedvem lett volna felkiáltani „Miért?”, „Én miért nem?” „Nekem is 

ott kellett volna halnom.” 

Egy nap alatt kihorgászták az összes lány testét. A családok a parton álltak, és 

várták, hogy a holttesteket kihúzzák a partra. Ziza szüleit figyeltem. Az anyja 

csendben pityergett; az apja egy üveg borral a kezében ácsorgott kicsit távo-

labb. A testvérei el sem jöttek. Talán így a jobb. „Ha meghívták volna. Még 

ma is élne. Ha a kuzin meghívta volna az esküvőjére, még ma is élne” cseng-

tek Lina szavai a fülemben. Könny gyűlt a szemembe. Ziza jó ember volt! Jó 

úszó! És az előbbi miatt halt meg. Mert segíteni akart. Mit ér a jóság, ha  

halálhoz vezet? Miért nem volt önzőbb? Visszagondoltam rövid sétánkra 
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reggelről. Mielőtt csatlakozott volna hozzánk Eszter, azt mondta, hogy egy 

nagyon furcsa álma volt. De nem akarta elmesélni, hogy mi az. 

- Na! Ziza! Kérlek, meséld el! – megrázta a fejét. – De miért nem? Mi 

mindent elmesélünk egymásnak. 

- Nem az álom a lényeg. A nagy részére már nem is emlékszem – füllen-

tett.—Szeretnék adni neked valamit, és szeretném, ha megőriznéd, és min-

dig emlékeznél rám. 

- Ziza! Megrémítesz… -- Az alsószoknyája egyik redőjébe varrt egy zse-

bet, abból elővett egy karkötőt. Szép színes fonállal készült. – Ez nagyon 

szép! – Felpróbáltam. – De miért kapom? 

- Tudom, hogy nem mutatom ki mindig, de nagyon szeretlek. Olyan vagy 

nekem, mintha az édestestvérem lennél. Nagyon jó ember vagy, csendes, 

zárkózott. De ha megnyílsz, akkor kitárulsz, mint egy virág, és beragyo-

god az embert. Ne változz meg! És ígérd meg, bárhová is sodor minket az 

élet, mindig a legjobb barátnők leszünk! – Egy könnycsepp gördült végig 

az arcomon. Ziza észrevette, és letörölte. – Csak nem megríkattalak? – El-

nevettem magam. –Ne butáskodj! Ez nem a vég! 

- Hanem búcsú – mondta, és baktattunk tovább. Akkor még nem tudtam, 

hogy mire érti. Hogy elmegy, és elbúcsúzott. Később kiderült, hogy Jan-

csi, a polgármester (szoknyabolond) fia, megkérte a kezét. A 20 krajcár, 

amiért elindult, a hozománya része lett volna. 20 krajcárért halt meg. 

A tragédiát követően az egész falu levonult a Szenkéhez. Elhordtuk az összes 

követ, amelyen csak egyetlen ruhafoszlány is fennakadt. Így tudtuk megtisztí-

tani a gonosztól a folyót. Mint később megtudtam a misén. 

Egy hét elteltével egy vak koldus megénekelte a kilenc kislány halálát. 

Ami az utolsó magyar balladaként vonult be a történelembe.  

 

Ezekilencszázötödik évbe,  

Kilenc kislány belehalt a vízbe,  

Beleültek a hajó orrába,  

Elmerültek a Szenke habjába.  

(…) 

 

Utas, nézz be a temetőkertbe 

Kilenc kislány nyugszik egy szélébe 

Isten veled kilenc letört rózsa 

Szép csendesen nyugodjál a sírba. 

Csontos Imola 
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Születni a facebookon 

 

A János Vitéz nyitányát idéző, forró augusztusi nap volt. Tüzesen sütöttek a 

nyári nap sugarai, vörösessárgára perzselve a füveket, a leveleket. Zöldmintás 

gyíkok sütkéreztek a forró, fehér köveken, hallgatva a patakpartra kiült, ala-

csonyabb kasztba tartozó rokonaik brekegését. A pataknak néhány fiatal fűz 

adott hűs árnyékot. A patakmentén száraz, cserepes földút futott. Az útba úgy 

száradtak bele a tavaszi traktornyomok, mint kőbe az ezeréves kagylóházak. 

A tanyától a kis patak partja egy fertályóra lehetett. Persze nem mindenkinek. 

De Sanyika és Lackó fürge lábacskái hamar odaértek a kis fahídhoz. Tarisz-

nyájukat a hídlábhoz dobták, aztán két oldalt a híd közepére álltak, felkönyö-

költek a szálkás deszkákra, elrugaszkodtak lábaikkal, és felhúzták magukat a 

korlátra. Fejük átbiccent a híd felett, s már jól látták a sebes patak vizét. Für-

készték a patak sodraiban úszó apró rákokat, és szapora csíkokat. Gyorsan 

megunták ezt a bámészkodást, mégis mindig, minden alkalommal belekuk-

kantottak a mederbe, mintha felelősséggel tartoznának az abban rejlő különös 

világért. Aztán elkezdődhetett a kaland. 1966 augusztusa volt. Ebben az idő-

ben, de talán még jóval azután is, minden valamirevaló kölyöknek volt egy 

titkos búvóhelye.  

„Figyelj csak!” – szólt Lackó miután lemászott a hídkorlátról, s izgatottan a 

tarisznyájához futott, amit néhány perce olyan hanyagul vetett a földre. Mind-

ketten a bugyor fölé emelkedtek, s Laci kikerekedő mosollyal egy Zenit 3M 

típusú orosz fényképezőgépet húzott ki a batyuból. „Ahogy ígértem…”- mond-

ta, „most már megörökíthetjük a bunkerunkat”. A két nyolcéves elindult az 

aszályos göröngyökön lépkedve a kukoricás felé. Botladozva kutyagoltak, míg 

az út újra elvált a patakmeder vonalától. Ott hirtelen irányt váltottak, és bebúj-

tak a nyúlánk kukoricalevelek közé. Jól tudták már, hogy a hó közepétől vágják 

a tengerit, ezért aratás előtt még utoljára meglátogatták a rejteket. Toronyiránt a 

közepéig. A közeli falu katolikus temploma a dombra épült, így jól látszott, 

még a sűrű kukoricadzsungelből is. Csak fel kellett ugrani néha, hogy jól lássák 

az irányt. Egy- egy karcolás az éles levelektől ilyenkor belefért a kirándulásba. 

Ezernégyszáz lépés- ennyit szokott számolni Sanyika.  

Radó Béla 22 éves lett azon a nyáron. Apja a kukoricacsősz gyakran meg-

kérte fiát: ha ráér, járjon ki helyette a földre. Béla nagy örömmel tett eleget 

ezeknek a kéréseknek, bízott benne, hogy egyszer nyakon csípi azt a két 

szemtelen suhancot, akik folyton letapossák a termést. „Jó volna elkapni őket, 

még a betakarítás előtt”- gondolta, hiszen oly sokszor túljártak már az eszén. 

Tudta, hogy a két csirkefogónak van egy búvóhelye valahol a termő mélyén, 

de még sosem tudta tetten érni őket. A magasles tökéletes kilátást nyújtott a 
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kukoricatáblára. Szélcsendben csak ott mozgott a növény, ahol csapás érte. 

Még kukker sem kellett hozzá, csak két éles szem, hogy a tilosban járókat 

lebuktassák a hosszú szárak. Béla pupillái a távolba ragadtak. Éberen várták 

az apró rezzenéseket a horizont alatt, a termés árulkodó hajlongását. A látóha-

tár felett ugyanúgy, mint ő, talán egy vándorsólyom kémlelte halk vitorlákkal 

a tájat. Csapdába esik-e a két kisegér? Béla tekintete lassan fordult balról a 

nyugati irányba, amerre az út elválik a patakfolyástól, a szomszéd falu temp-

lomtornya felé. És megmoccant a kukoricatenger.  

„Ezernégyszázhatvan” - lihegte ki Sanyika, mikor a szűk és éles ösvény 

előtt megnyílt végre a menedék. Néhány négyzetméteren puhára taposott 

kukoricaszárak és levelek. A bunki egyik oldalán két tuskóból és egy fenyő-

lécből összeeszkábált padocska. Mellette a sarokban egy farekesz, teli fegyve-

rekkel: csúzlik, íjak, nyílvesszők, és egy rajzolt térkép az idevezető útról. 

Szemben, a másik sarokban fellazult föld, és egy kis ásó. Lackó egyből mun-

kához látott, és egy kis fémdobozt kapart elő. A dobozban gatyagumi, spárga, 

bicska és gyufa volt, és egy fél doboz Fecske. A cigarettát édesanyjától csente 

el egy pár hete. Fáradtan a tákolt padra huppantak, szakszerűen meggyújtották 

a füstölnivalót, és némán pöfékelni kezdtek, mint akik jól végezték dolgukat. 

A csendes meditációt követően tarisznyájuk felé nyúltak, hogy kicsomagolják 

a szüleik által bekészített finom uzsonnás szendvicseket. Ekkor akadt Lackó 

tenyere a masinába. „Előbb a képek!”- kiáltott fel ünnepélyesen, s már húzta 

is elő a tatyóból apja orosz gépét. „Állj a bejárathoz!”- adta le az instrukcióit 

Lacika, és azon nyomban Sanyika kezébe adott egy csúzlit. „Célozz a kamera 

lencséjére!”- kérte, és már kattant is a gép egyszer, és megint. „Harminchatos 

a tekercs, még tudunk csinálni hármat. Most te jössz!”- intette társát a Zenit-

hez Lackó, aki most kényelmesen elfeküdt a padon, tarisznyáját a feje alá 

gyűrte, türelmesen pózolva a csoda találmánynak. „Katt” és „katt” és „zörr”. 

Az utolsó kockát már nem volt mód ellőni. Egy nagyot zörrent a kukorica 

valahol a közelben. Ebben a kánikulában a vadak nem szívesen mozognak, 

így a két fiú jól tudta, hogy egy idegen közeledik. Vagy ami még rosszabb, 

nem is idegen, hanem az öreg csősz fia. 

„Azt a leborult…” - káromkodott visszafojtott torokkal Béla, mikor egy 

nagydarab földbuckába botlott, s elhasalt a kukoricásban. Ez idáig olyan neszte-

lenül haladt a fiúk csapása felé, s mikor már majdnem célba ért, mikor már 

éppen elérte volna a helyet, ahol alábbhagyott a „préda” mozgása, elbukott. 

Érezte, sőt tudta, hogy megint megriasztotta a vadat, és újabb vak hajsza követ-

kezik a sárga labirintusban. Pár másodpercet lapult még, s hagyta, hogy a bo-

rotvalevelek a tenyere húsába vágjanak, aztán bemérte a távolodó csörtetés 

zsivaját, s mint egy veszett, éhes farkas a nyomába szökött. Csak a fülére  

hagyatkozott. Nem látott mást csak a szemébe csapó kukoricaszárakat, és a 
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félrehajló kukoricacsöveket. Nyáladzva, tébolyodottan rohant a menekülők zaja 

után, új ösvényt törve maga előtt az irdatlan málérengetegben. Esett- kelt, azzal 

sem törődött, hogy a szilánkosra aszott föld a térdét és könyökét zúzta, a leve-

lektől karcolt arcát a verejték csípte. Esztelen rohant az áhított zsákmány mö-

gött, de a két gyermek vágtája egyre távolibbnak tűnt, mígnem teljesen elné-

mult előtte a kukoricatábla. Csapzottan vonszolta ki magát a földútra, és csüg-

gedten az izzó napkorongba nézett, hogy azt se tudja, mitől könnyes a szeme.  

Eljött a várva- várt nap, Luca tizenkettedik születésnapja kettőezer- tizenhat 

szeptemberében. A kislány sok vendéget hívott meg az ünnepi torta köré. Ott 

volt a szomszéd kislány, mint a legeslegjobb barátnő, ott voltak a legfontosabb 

osztálytársak: Réka, Kata, Zoli és Imi. A szülők mellett a tágabb család is tisz-

teletét tette a jeles napon: keresztapu, keresztanyu, nagynéni és nagybácsi, és 

természetesen az imádott nagypapa, a hetvenkét esztendős Bélapó. Luca nevez-

te el így a Télapó után, mikor 10 évesen rájött a csalárdságra, hogy Béla nagy-

papa öltözött be minden decemberben a kedves ajándékhozónak. Az öreg za-

vartan tátogott csak, mikor a vendégek a szikrázó torta körül elénekelték az 

unokának a „Boldog születésnapot”, természetesen angolul. A sikolyt sem na-

gyon értette, ami a kislány torkából akkor szakadt ki, mikor kicsomagolt a do-

bozból valamiféle iPhone-t, vagy micsodát. Aztán sorra jöttek az érthetetle-

nebbnél érthetetlenebb ajándékok, „külföldi nyavalyák”. Semmit sem értett, 

mégis mosolyogva figyelte Luca kicsattanó örömét. „Gyere Bélapu, mutatok 

valamit!”- ragadta kézen az öreget a kislány, és vonszolta a szobája íróasztaláig. 

Ott felnyitott valami laptop nevű szerkentyűt, ami olyan, mint a televízió, csak 

vékonyabb. Nyomogatott rajt néhány gombot itt és ott, majd megszólalt: „Lá-

tod, ez az idővonalam.” Lázasan tekergette a kis dobozt, amit ő csak egérnek 

hívott, s mint egykor a diavetítéseken, sorra futottak lefelé a színes képek és 

feliratok. „Állj!”- csapott rá magából kifordulva Luca kezére a nagypapa, sze-

meivel élesen koncentrálva a képernyőre. Luca mutatóujja remegve állt meg a 

mókuskeréken, mikor a monitor közepén egy fekete fehér fotó mutatta magát. 

A fényképen egy fiatal fiúcska állt, kezében csúzlival éppen Bélapu szeme közé 

célzott, körben mindenütt száraz kukoricaszárak. „Ő az osztálytársam, Imi apu-

kája, Sanyi bácsi egy régi fényképen.”- suttogta remegő hangon az unoka. A 

fotó felett egy felirat volt: „Ossz meg ismerőseiddel egy tizenöt évnél korábbi 

fényképet magadról!” Béla arca eltorzult, ujjai görcsbe rándultak, s háborodot-

tan kapargatta a képernyő falát: „Most megvagytok!” 

Radó Béla, hetvenkét éves nyugdíjas egy kis segítséggel egy kisvárosi inter-

net kávézóban regisztrálta magát a Facebook nevű közösségi oldalon, és a kék 

kukoricatáblán folytatta a hajszát, ami ötven éven át, sosem hagyta nyugodni. 

 

Csukárdi Sándor 
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A lopás 

 

Szokatlan szegénységben éltünk, miután anya és a nevelőapukám szakítottak. 

Szerettem volna moziba menni, kisautókat kapni és nagyon vágytam egy laptopra 

is, de anyukám mindegyik kérésemet azzal zárta le, hogy nincs rá pénzünk. Na-

gyon megelégeltem, ezért úgy döntöttem, kezembe veszem a dolgot. Örülök, ha 

megyek apához, mert ott a munkáért zsebpénzt kapok, de az kevés volt a laptop-

ra, ezért kivettem a pénztárcájából 50€-t és elrejtettem a perselyembe. 

Apa a ház, a garázs és a kert felújításához venni akart néhány eszközt, de 

belenézett a tárcájába és nem találta a pénzt, amit át szeretett volna váltani. 

- Hová lett az 50€-som innen? – álldogált nyugtalanul a nappali közepén.  

Én nagyon elszégyelltem magam és bár nagyon féltem a következménytől, 

mégis bevallottam, hogy én vettem el. Egy pillanatig hitetlenkedve bámult 

rám, nem hitt a fülének. Hangját felemelve azt mondta: 

- Ha ez még egyszer előfordul, nem Xbox-ozhatsz többet! – Megígértem, 

hogy soha többé nem teszek ilyet. 

Miután haza jöttünk, mindent elmondott anyának. Féltem a büntetéstől, mert tud-

tam, ezt egy elbeszélgetéssel már nem úszom meg, mert a téli szünet alatt azt az 

aprópénzt is elcsentem, amiből anya a pizzafutárnak szokott borravalót adni és amit 

a konyhapulton tart. Elmondtam, mennyire sajnálom a dolgot, miután apa elment.  

- Nem örülök annak, ami történt – roskadt le az ágyam szélére –, de meg-

értelek, mert minden gyerek megpróbálkozik a lopással életében egyszer. 

– Felszaladt a szemöldököm a csodálkozástól.  

- Minden gyerek? – Miután megtapasztalják a következményeket, a bünte-

tés terhét, eldönthetik maguk is, hogy ez megéri-e vagy sem. Kisgyermek 

koromban én is loptam cseresznyét a szomszéd kertjéből, mert annyira hí-

vogató volt. Aztán amikor átjött Miklós bácsi és elpanaszolta a szüleim-

nek, ők nagyon mérgesek lettek és apám jól el is náspángolt. És most mit 

csináljak veled? – Összeszorult a torkom, nem jött ki rajta hang. – Tudod 

te, mekkora az az összeg, amit elcsentél? – Nemet intettem. – Az annyi 

pénz, hogy több, mint… több, mint száz darab óriás Túró Rudit lehetne 

rajta venni. Vagy egy szuper rollert. Ha egy idegen embertől csented volna 

el, rendőrt hívtak volna és minket, nem téged, minket vontak volna fele-

lősségre a tettedért.  

- Ezt nem tudtam. 

- Szeretném, ha ez soha többé nem fordulna elő, mert kénytelen leszek 

komolyabb büntetést is kitalálni, mint hogy elmagyarázom újra meg újra, 

miért ne lopj el semmit. Elhiszem, hogy rosszul esik nélkülözni, de ez is 
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csak egy rossz időszak, aminek hamarosan vége lesz. Talpra állunk és 

minden rendbe jön. Megígéred, hogy ez volt az utolsó? 

- Igen.  

Ezek után betartottam az ígéretemet, a lelkem valamiért mégsem nyugodott. 

Hetek múlva is bántott, ezért elmondtam anyának. Szerinte azért van így, 

mert még mindig nem bocsátottam meg magamnak és biztosított róla, hogy ő 

már régen nem haragszik rám.  

Ma reggel láttam, hogy anya egy pályázatra készül, és ahogy odakucorod-

tam mellé, megkérdeztem, hogy én is írhatok-e pályázatot? Ő lelkesen vála-

szolt, örült, hogy írni szeretnék. Kérdezte, van-e olyan emlékem, amire jól 

esik visszaemlékezni, amire büszke vagyok vagy nagyon bánt. Rájöttem, 

hogy még mindig lelkiismeret furdalásom van, el is mondtam anyának.  

- Az írás gyógyít. Sokszor én is ezért ülök neki írni. Látok, hallok valamit, 

ami nagyon felizgat, és addig-addig piszkálja a fantáziámat, míg előkapom 

a laptopom. Talán neked is jót tenne, ha kiírnád magadból ezt a történetet. 

Mit szólsz hozzá? 

Nem volt könnyű. Mire mindent átbeszéltünk, mire a vonalas füzetemben 

megírtam három oldalt, már nagyon elegem volt. Olyan lassan ment az írás! 

Aztán egyre gyorsabban írtam, már a ceruzát sem vágtam földhöz türelmet-

lenségemben és egyszer csak elkészült! Büszkén adtam át anyának, hogy 

gépelje le.  

Remélem, tényleg könnyít majd a lelkemen, ha már ennyit küzdöttem érte, 

de ami biztos, hogy soha többé nem csenek el semmit. 

Dankó Ervin 

 
 

Asztaltáncoltatás 

Nagymamám mesélte: 

Mikor én még kislyány voltam, a faluban egy embernek volt táncoltatós 

asztala. Olyan az, hogy van fiókja, abban lakik a szellem, szeg, vagy más vas 

meg nincs benne. Mikor kérték, elhozta a fonóba, kitette középre. Az embe-

rek hátrább húzódtak ő meg odaállt az asztal mellé, és szólt neki: 

- Koppants egyet, János! – ha az asztal nem mozdult, kétszer-háromszor is 

szólt neki, míg végül az asztal felemelte a fél sarkát, koppantott a lábával. 

- Na, koppants még egyet János! – mert Jánosnak hívták az asztalt. Aztán, 

amikor belejött a kopogásba, már kérdezni is lehetett tőle. Ki meddig él, 

hány gyereke lesz, mikor házasodnak össze a párok, ilyesmit. Amikor meg 

nem volt több kérdés, az ember szólt az asztalnak:  

- Na, most táncolj, János! 
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Az asztal meg elkezdett táncolni. A két szemközti lábán ugrál egyikről a más-

ikra, körbe, a nők meg sikítozva lapultak előle a falhoz. Mikor nagyon bele-

jött, engem, meg egy korombéli kisfiút felültettek a két szemközti sarkára. 

Úgy táncolt velünk, kellett ám kapaszkodni, hogy megmaradjunk rajta! 

Később, amikor ez az ember meghalt, az asztal hozzánk került. Én mindig 

féltem tőle. Aztán, amikor ellopta a lakáskulcsot – ezt majd anyád elmeséli – 

nagyapád televerte szegekkel. Azóta nincs benne János. Meghalt, vagy más-

hová költözött, nem lehet tudni.  

Domokiné Tóth Mária 

 
 

Nagyanyó meséje 

 

„… Most, hogy már jól bevackolódtatok a meleg paplan alá, azt hiszem, vég-

re elmesélhetem nektek a karmoládi manók históriáját…  

 

Kislány voltam még akkor, amikor mindez megesett velem -, ezért aztán, 

hozzátok hasonlóan nem sütöttem, hanem nagy kedvvel pusztítottam még 

csak akkoriban a sütemény-nemzetség apraját-nagyját. A sütést meg inkább 

ráhagytam édesanyámra - s bizony, hogy okosan tettem… Mert az ő mákos 

kalácsánál illatosabbat, omlósabbat, édesebbet nem készített senki se a mi 

falunkban. Méghozzá igazi búbos kemencében sültek azok a mesebeli kalá-

csok - olyan kívül hófehér mésszel, belül éjfekete korommal kent, nagyöblű 

ördögszekerében tehát, amilyet talán már csak az én máig falun lakó kedves 

nővérem, Mariska néni használ odahaza. 

Egy szó, mint száz, egy verőfényes vasárnap délelőtt is ott kínálta már 

magát a nagy tál finom mákos guba a kemencében, én pedig kerülgettem 

erősen, mint Doromboli macskánk szokta a forró tejecskét. De édesanyám 

feddően emelte rám a szemét, s így szólt: „Ejnye, kislányom, elfeledted-é: 

nem az apja, hanem a fia ez a guba a lencsefőzeléknek! „Amivel persze azt 

akarta mondani, hogy az édességre majd csak az ebéd legvégén fogunk sort 

keríteni. Én hallgattam, de azért feltettem magamban: csak utána nézek én 

még harangszó előtt ennek a híres rokonságnak… 

S tényleg: mikor édesanyám kifordult valamiért egy percre az udvarra, 

gyorsan elő is varázsoltam magamnak a kemence öbléből néhány falatnyi 

finomságot. Sajnos, a nagy bűbájosságot nem csak a guba, nem csak a becsü-

let, de a kezem és a kötényem eleje is bánta: olyan kormos lett mindkettő, 

hogy nem lehetett elrejteni őket édesanyám elől… Annyit mindenesetre meg-

tettem, hogy amikor visszajőve kérdőre vont, ráfogtam az egész csúfos esetet 
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a kormoládi manókra…Az egyik szomszéd falut hívták tudniillik Kormolád-

nak - annak a szélén pedig lakott egy csúnya és mérges kis öregasszony, aki 

vajákos hírében állott messsze környéken… 

Tessék?!? Nem, ti imposztorok: nem Mariska néninek hívták a csúnya 

mérges kis öregasszonyt, hanem épen hogy Bözske néninek -, de az biztos, 

hogy állítólag szót tudott érteni a manók fejedelmével… Ezt a mesebeli apró-

népet feketítettem be hát gyorsan a magam kormával -, mondván, hogy azok 

dézsmálták meg a tálat, s azok kentek be engem is korommal, amikor vissza 

akartam tartani őket. Édesanyámnak türelme sok volt, ideje pedig kevés, nem 

firtatta hát sokáig a dolgot, csak a kalácsos tálat tette át gyorsan az éléskamra 

polcára az alatt, míg én a kútnál mosakodtam. Az üresen maradt helyre pedig 

azonmód be is vackolódott mindjárt a Doromboli macska, hogy ott melegítse 

elő a hasát a maga közelgő ebédjéhez. 

Minderről én persze semmit sem tudtam, csak a manók gubájának az édes 

jó ízét éreztem még mindig nagyon a számban… S szégyen ide, szégyen oda, 

arra gondoltam: ha két-három eltűnt kalács súlyát elbírta a kormoládi manók 

izmos háta, hát akkor öt-hat guba alatt sem fognak tán megszakadni… Az 

első adandó alkalommal belemarkoltam hát újból a kemence ajtaján át a tálba, 

azaz hát a tál helyett épenhogy a Doromboli nagyságos úr ünneplő vasárnapi 

bundájába. Az szegény meg álmában talán ép az egerek bálján volt díszven-

dég, s úgy megijedt a váratlan gorombaságtól, hogy vinyítva ugrott ki a mele-

gedőjéből, s a hegyes körmeit jól belemélyesztette közben az én rosszban 

kotorászó kezembe. 

Meg is maradt annak a vérpiros nyoma, koromnál letörülhetetlenebbül. 

Édesanyám, aki beszaladt a nagy ribillióra, bizonyára ép a fájdalmas képemet 

látva nem szidott meg most sem igazán, csak annyit jegyzett meg fejcsóválva: 

„Úgy látom, most már nem is Kormoládról, de egyenesen Karmoládról járnak 

át hozzánk a manók torkoskodni… De csöppet se félj, szentem, legközelebb 

én magam küzdök meg majd velük a kis nyírfaseprűvel, csak kerüljenek még 

egyszer a guba közelébe!” 

Máig sem tudom, mit tartanak a karmoládiak a nyírfaseprűről, s mit a szé-

gyenkezésről, de nekem a másodikból olyan alaposan kijutott abban a pilla-

natban, hogy az elsővel már semmi kedvem nem volt közelebbről megismer-

kedni. Gyorsan bocsánatot kértem hát: hangosan, őszinte szívvel édesanyám-

tól, s csak magamban, de ugyanolyan komoly megbánással az ártatlanul meg-

vádolt manónépségtől is. S remélem nagyon, hogy ezzel a mostani mesémmel 

vénségemre sikerült talán végleg kiengesztelnem őket… 

Donnert Károly 
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Ki vagyok én ? 

 

„Maradj meg magyarnak akkor is, 

ha űznek, rúgnak, marnak. 

Magyar légy, de ne melldöngetős, 

csak előretekintő, kitartó, felelős. 

… 

Kormányok jönnek-mennek, 

eltűnnek századok, 

Rajtad is múlik 

lesznek-e itt még MAGYAROK.” 

(Czövek Ilona: Maradj meg magyarnak…)    

 

1 A falu ahol élek 

 

Garamszentgyörgyön (Jur nad Hronom - Szlovákia) lakom már születésem 

óta. Garamszentgyörgy a Garam bal partján terül el. Lakosai főleg mezőgaz-

dasággal foglalkoztak. Mára kb. 980 lakosa van. Nemcsak magyar nemzetisé-

gűek, de szlovákok is jelentős számban élnek a faluban, pedig valamikor fő-

ként magyarok lakták. Mégis mi az oka, hogy falum elszlovákosodott? 

Garamszentgyörgy első írásos emléke 1276-ból származik, amikor Sanc-

tus Georgius név alatt említik Szentgyörgyi András személyével kapcsolat-

ban. A község az Esztergomi püspökséghez tartozott, a Bars megyéhez. Miu-

tán a törökök behatoltak Magyarországra, Garamszentgyörgy adófizetője lett 

a törököknek, akik végül 1599-ben az egész falut kifosztották. A falu aktív 

részese volt az 1848-1849-es forradalomnak is, az I. illetve a II. világháború-

nak is. A háború után az ún. Kassai kormányprogram és az ezt követő meg-

egyezések elindították a faluban is a lakosságcsere programot.1  

Az elszlovákosodást tekintve meghatározó volt Garamszentgyörgy számára 

is a kitelepítés. Nemcsak Magyarországra, de Csehországba is vitték a magya-

rokat. A megüresedett házakba pedig magyarországi szlovákokat telepítettek. 

Úgy gondolom, hogy ez az oka annak, hogy miért is kezdünk elszlovákosodni.  

1944. december 21-én 11:00 órakor „szabadította fel” a Vörös hadsereg a 

falut. Majd hosszantartó harcok kezdődtek meg, és 1945. március 25-én értek 

véget. Ekkor hagyták el a falut a felszabadító seregek. A lakosok elkezdtek 

visszatérni otthonaikba, megkezdték a házak javítását, elkezdődtek a dolgos 

hétköznapok.2 

                                                      
1 ZDRUŽENIE VIDIECKEHO TURIZMU HRON: Dotyky Tekova a Hontu. 

Szlovákia, Marketing and Business Group s.r.o., 2012. 58. 
2 Garamszentgyörgyi Krónika 
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1945. december 3-án tárgyal első alkalommal a lakosságcseréről dr. Vla-

dimir Klementis csehszlovák külügyminisztériumi államtitkár és dr. Gyön-

gyösi János magyar külügyminiszter. A csehszlovák fél javaslata az ún. „cse-

retelepítés”, vagyis: ahány Magyarországon élő cseh, illetve szlovák állam-

polgár kéri önkéntes áttelepítését Csehszlovákiába, annyi magyar nemzetisé-

gűt telepítsenek át Magyarországra. Nagyhatalmi nyomás hatására 1946. feb-

ruár 27-én a magyar kormány képviselői Budapesten aláírtak Csehszlovákia 

által megfogalmazott Magyarország és Csehszlovákia közötti lakosságcsere 

egyezményt. 3 

Falumat is konkrétan érintette ez az egyezmény, mert a magyarnak valló 

lakosok itt is megkapták a „fehér lapot”. Az első kitelepítettek 1947 májusá-

ban érkeztek meg Pécsváradra Garamszentgyörgyről. Ezzel egy időben meg-

kezdődtek az áttelepítések Magyarországról Csehszlovákiába. A helyi krónika 

csak ennyit írt róla: 

 

„Lakosságcsere 

A lakosok Csehországba való kitelepítésén kívül a magyarnak valló lakosok 

Magyarországra való kitelepítése is megkezdődött. A szlovák nemzetiségű 

magyarországi lakosokat Csehszlovákiába hozták. Erre a kitelepítésre a két 

állam közti megegyezés alapján került sor. Garamszentgyörgyből kb. 300 

különböző életkorú lakost telepítettek ki az összes ingóságával és marhájával 

együtt. Ezzel egy időben falunkba új, szlovák nemzetiségű lakosok érkeznek. 

Ezzel létrejön a szlovák nyelv, amelyen falunkban nagyon kevesen beszélnek. 

1946 novemberétől egészen 1947. február 15-ig Csehországba 202 lakost 

„költöztettek” munka végett.” 4 

 

Ezeknek a deportálásoknak a következményei súlyosak voltak. Ezeknek a 

kitelepítéseknek a veszteségei először az 1950. évi népszámlálás adatai tük-

rözték. A lakosságcsere egészen 1949 nyaráig tartott, és az ez alatt kialakult 

vagyoni különbözet rendezésére 1949. július 25-én került sor, ahol is a ma-

gyar illetve a csehszlovák kormány lemond követeléseiről azonos nagyságú 

és kölcsönös tekintettel.5 

Napjainkban Dr. Szarka László szerint az első- és másodgenerációs kitele-

pítetteknek a több mint 60 évvel megkezdett kitelepítések után el kell felejte-

niük a jogfosztásokat, a meghurcolásokat, a vagyonvesztések fájdalmát, a 

                                                      
3 GÁLLOS Orsolya: Felvidékiek Pécsváradon (1947-2007). Pécsvárad, Pécsváradi 

Várbaráti Kör, 2009. 21-42. 
4 Garamszentgyörgyi Krónika 
5 POPÉLY Árpád – ŠUTAJ Štefan – SZARKA László: Beneš-dekrétumok és a ma-

gyar kérdés 1945-1948. Máriabesenyő-Gödöllő, Attraktor, 2007. 25-27. 
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szülőföld elvesztésének emlékét. A felvidékiek nagy része ki lett telepítve, 

otthonaikba szlovákok költöztek be. Azonban biztosan elmondható, hogy a 

kitelepítések borzalmait a felvidékieknek a nagyobb többsége képes volt fel-

dolgozni. 6 

 

2 Az én családom 

 

A mai világban egyre jobban divatba jött a családfakészítés. Én is kíváncsi 

voltam őseimre, ezért kezdtem el én is foglalkozni azzal, honnan jöttem, KI 

VAGYOK ÉN? 

 

2.1 Családfám - édesanyám felőli része 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevem Duba Attila, 1991. május 8-án születtem. Garamszentgyörgyön  

(Ju nad Hronom – Szlovákia) élek, magyar nemzetiségű vagyok. Tanulmánya-

imat, az óvodától az egyetemig, magyar nyelven végeztem Szlovákiában. 

 

Édesanyám (szülő): 

                                                      
6 Pécsváradi Hírmondó: XXII. évfolyam 5. szám, 2012. május-június 
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- Neve Duba Mária született Solčánsky (Solčánska Mária), 1969. október 27-

én. A mai napig Garamszetgyörgyben él. Magyar nemzetiségű, a kitelepíté-

sekről már csak meséltek neki.  

 

Édesanyám szülei (nagyszüleim): 

- Neve Solčánsky Mária született Bogyó, 1946. június 7-én Felsőpélen 

(Horný Pial – Szlovákia). Haláláig magyar nemzetiségűnek vallotta magát. 

meghalt 1993. május 27-én.  

- Neve Solčánsky István, született 1939. október 20-án, Endréden (Ondrejov-

ce – Szlovákia). Saját maga mesélt a deportálásról: 

„Endrédről vittek minket ki. 8 éves voltam akkor, Endréden jártam szlo-

vák iskolába, mivel a magyar iskolák ekkor már nem léteztek.  

Endréden (Ondrejovce) laktunk bérbe, egy házba, én, az édesanyám Szol-

csánszky Erzsébet (*1913.8.18. - +1982.3.15.), valamint nagyszüleim Keszeg 

Júlia és Keszeg Imre. Emlékszem az öregapa nagyon sokat pipázott meg ba-

gózott. Állandóan a szájában lógott a pipa. Talán ezért is 1947 februárjában 

gutaütést kapott. A temetés 1947. február 12-én volt, ami vasárnapra esett. 

Hideg téli idő volt pont akkor. A temetésen mondták anyukámnak, hogy ne 

menjünk haza, mert még mindig viszik az embereket Csehországba. De mivel 

mi nem kaptunk felszólítást a kitelepítésre, úgy gondoltuk talán minket békén 

hagynak. Hisz főleg olyan családokat vittek el, ahol erős, dolgos férfiak és 

nők voltak a családban. Mi már csak csonka család voltunk akkor, hiszen 

édesapám a II. világháborúban meghalt, nagymamám pedig már nyugdíjas 

korú volt és a nagyapa meghalt. De tévedtünk. Vasárnap délután katonai te-

herautó jött értünk. Azt mondták pakoljunk össze, visznek minket Csehor-

szágba. Értetlenül néztük a csendőröket, hisz nekünk nem kellett volna men-

nünk. Viszont mivel meg volt adva, hány családnak kell mennie, valakik he-

lyett minket vittek el. Úgyhogy a véletlen műve, hogy én is a kitelepítettek 

táborába tartozom. Ha akartunk, ha nem, össze kellett pakolnunk a dolgain-

kat, felpakoltak minket a teherautóra és elvittek minket Lökre (Lok) a vasútál-

lomásra. Ott bepakoltak minket egy marhavagonba, ahol már egy család volt. 

A másik család Lökről volt és emlékszem, nekik 2 lányuk volt. A nevükre 

már nem emlékszem. A marhavagonokban hideg volt. Mi nem készültünk fel 

arra, hogy mennünk kell. Hiába vittük magunkkal a sporheltot, nem tudtunk 

fűteni. A vonat viszont nemcsak marhavagonokból állt, voltak rendes sze-

mélykupék is, így én, mint kisgyerek itt utaztam. Felváltva voltak velem hol 

édesanyám, hol nagymamám, ugyanis féltek, hogy a kevés magunkkal hozott 

holmiból valami eltűnik, ezért mindig valaki a felnőttek közül vigyázott rá.  

Az utazásunk másnap - hétfőn – kezdődött el, és 1 hétig tartott. Én, mint 

gyerek élveztem, hisz nagyon szerettem utazni. Olyan jó volt bámészkodni ki 
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az ablakon, más tájat látni. Én még akkor nemigen értettem, mit is jelent ez 

számunkra. Azért is tartott sokáig az út, mert gyakran félreállították vonatun-

kat. Mikor már cseh területre értünk, ott az emberek kedvesebbek voltak hoz-

zánk, mert az állomásokon meleg teával kínáltak bennünket.  

1 hét utazás után értünk Český Krumlovba. Ott már várták a vonatot azok 

a gazdák, akik igényeltek munkaerőt. Mindenkinél papír volt, ahol pontosan 

le volt írva, kit is igényelnek. Úgy válogattak az odaérkezettekből, mint az 

állatokat szokták a vásáron. Egy mezőgazdász gazda választott ki minket. 

Kajov város mellé vittek egy majorba a 9. számú házba. Az a ház valamikor 

német nemzetiségű lakosoké volt. Amikor beléptünk, mindent úgy találtunk, 

ahogy hagyták. Mert a németeket mikor kitelepítették, csak a személyes hol-

mijukat vihették magukkal. A konyhában az asztalon még ott voltak a csészék 

és a tányérok, talán reggeli közben kellett elmenniük. Az anyukám és nagy-

mamám ezért nem akartak ott maradni. Féltek attól, ha hazajönnek a tulajdo-

nosok őket kizavarják onnan. Akkor a gazda, akinek német felesége volt, 

odaköltöztetett a saját udvarába, a házával szemben lévő lakásba. Ott dolgo-

zott aztán édesanyám, mint munkásnő egy szudétanémet Lujza nevű nővel. 

Volt még ott egy kocsis és munkás is. A mezőgazdaságban dolgoztak, a tehe-

nek körül, meg a lovak körül is. Az igaz, hogy rendesen fizettek, csak sajnos 

majorban laktunk és én nem járhattam iskolába, mert nem jelentkeztünk be. 

Voltak ott többen is magyar családok, meg német családok is. 1 teljes évet 

laktunk ott.  

1948 tavaszán eljött utánunk anyukám testvére Ilonka. Őket a családjával 

(férje és 2 gyermeke Laci és Erzsike) Česká Lipa mellé Mimoňba vitték őket. 

Elmondta, hogy ott nagyon jó nekik. Ezután édesanyám elment hozzájuk 

látogatóba, de csak úgy engedély nélkül. Mi ugyanis akárhová nem mehet-

tünk, csak ha engedélyt kaptunk rá. Ilus néniék egy katonai birtokon dolgoz-

tak és nagyon jó dolguk volt ott. Az ott lévő „majorral” – ő volt ott a főnök – 

az anyukám megbeszélte, hogy mi is átmegyünk hozzájuk dolgozni.  

Mikor visszajött, mi titokban összepakoltunk és szinte elszöktünk onnan. 

Éjjel fölpakoltunk egy fogadott kocsira, majd vonaton mentünk Mimoňba. Az 

ottani „majorral” megbeszélték, hogy mi is mehetünk oda dolgozni. De 2 

napra rá, rendőrök jöttek értünk. Az édesanyámat behívatták, és azt mondták 

neki, hogy vissza kell mennie oda, ahová eredetileg vitték. De anyukám azt 

válaszolta, hogy ő oda semmi pénzért nem megy vissza. Ez viszont a rend-

őrük részéről, csak ijesztgetés volt, hisz megegyeztek a „majorral”, hogy mi 

már ottmaradhatunk. Így végül Mimoňba maradtunk. Mégis jobb volt, hisz ott 

voltak a rokonaink is, mégis ismerősök közelében lakhattunk. A város szélén 

kaptunk egy 2 szobás lakást, egy bérházban. Számomra furcsa volt, hisz én, 

mint falusi gyerek, nem voltam megszokva ahhoz, hogy a lakásban legyen a 
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WC, fürdőszoba, a konyhában folyó víz, villany. Itt már jártam iskolába is és 

az iskolából kirándulásokra. A gyerekek között jól éreztem magam. A kisvá-

rosban több minden volt, üzletek, mozi, lehetett templomba járni, aszfalt utak 

voltak. Emlékszem egyszer, mikor a kisvárosban mentünk a henteshez – az 

üzlet csak úgy illatozott a kolbásztól – a hentes bácsi rám nézett, fogta a kést 

és csak úgy levágott egy darab virslit és a kezembe adta. Én olyan boldog 

voltam abban a pillanatban, hisz ilyen finomat még soha életemben nem et-

tem.  

1948 nyarán még a nagymamámmal látogatóban is voltunk itthon a roko-

noknál. Ekkor már ezt is megengedték.  

1949-ben megengedték, akik akar, hazajöhet, nem kell félni a megtorlás-

tól. Ekkor édesanyám úgy döntött, mi is hazajövünk. Hiába beszélték rá őt, 

hogy maradjon – ő csakis haza akart jönni. Így tehát 1949 januárjában újból 

összepakoltuk dolgainkat és bepakoltuk egy marhavagonba, de már felkészül-

tünk a hidegre. A sparheltot beállítottuk úgy, hogy tudjunk benne fűteni. A 

kis ablakon kidugtuk a kályhacsövet, oda raktuk az ablak alá a zsákba készí-

tett tüzelnivalót. Én úgy gondoltam, hogy az utazás alatt, majd ezeken a zsá-

kokon állok és nézek ki az ablakon. Viszont nem volt erre szükség. Ismét 

tartoztak a vonathoz személyvagonok is, mi ismét ott utaztunk.  

1 hét után hazaértünk, de már nem Endrédre mentünk, hanem Garam-

szentgyörgybe (Jur nad Hronom) a majorba édesanyám testvéréhez. Ők ott 

dohánytermesztéssel foglalkoztak. Itt aztán újból elkezdtem iskolába járni, 

miután 1950-ben megalakult a magyar iskola, oda jártam. Itt is fejeztem be az 

alapiskolát, majd Komáromban a hajógyár tanulója lettem. A mai napig Ga-

ramszentgyörgyön lakom és nem is szeretnék innen elmenni. Nagyon jól ér-

zem itt magam. Azóta már gyermekem, unokáim is vannak. Régebben nem 

igen lehetett beszélni arról, mi történt velünk a háború után, de ma már ez is 

megengedett. Emlékszem a nagymama mindig azt mesélte, hogy Csehország-

ban 20 000 magyar maradt ott. Fontosnak tartom, hogy unokáim is tudják, 

honnan származnak, büszkék legyenek arra, hogy ők magyarok. Mert mi 

megszenvedtük ezt, habár én még abban az időben gyerek voltam és másképp 

éltem meg az egész kitelepítést, mint a szüleink.”  

 

Nagymamám szülei (dédszüleim): 

- Neve Bogyó Matild született Dubek 1920. augusztus 29-én, Felsőpélen 

(Horný Pial – Szlovákia). Haláláig itt élt és magyar nemzetiségűnek vallotta 

magát. Furcsa is lett volna, ha más nemzetiségű, hisz tanítónő volt, és magyar 

iskolában tanított. Meghalt 1995. április 6-án. 

- Neve Bogyó Lajos, született 1911. október 4-én Dicskén (Dyčka – Szlová-

kia). Haláláig magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Kovácsmester volt a 
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foglalkozása és a II. világháborúban huszár volt. A huszár ruháját állítólag a 

ház falába dugta el – ezt már soha nem tudjuk meg, hogy igaz-e, hisz 1997. 

november 24-én meghalt.  

 

Nagypapám szülei (dédszüleim): 

- Neve Szolcsánszky Erzsébet született Keszeg 1913. augusztus 18-án. Halá-

láig magyar nemzetiségűnek vallotta magát. A deportálást személyesen meg-

élte, hisz nagyapámmal Csehországot is megjárta. Haláláig ez fájó emlék volt 

számára. Meghalt 1982. március 15-én. 

- Neve Szolcsánszky István, született 1917-ben Oroszkán (Pohronský Ruskov 

– Szlovákia). Katonaként halt meg a II. világháborúban 1942-ben.  

 

2.2 Családfám - édesapám felőli része 
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Nevem Duba Attila, 1991. május 8-án születtem. Garamszentgyörgyön  

(Jur nad Hronom – Szlovákia) élek, magyar nemzetiségű vagyok. Tanulmánya-

imat, az óvodától az egyetemig, magyar nyelven végeztem Szlovákiában. 

 

Édesapám (szülő): 

- Neve Duba Béla, született 1961. december 22-én. A mai napig Garamszent-

györgyön (Jur nad Hronom – Szlovákia) él. Magyar nemzetiségű. 

Édesapám szülei (nagyszülők): 

- Neve Duba Mária született Kazár 1938. október 17-én Kazárbokorban (Ma-

gyarország). A lakosságcserét és a család szétszakítását is átélte, erről a fájó 

emlékekről mesélt: 

„Négy testvéremmel együtt – Julianna, Zsuzsanna, Ilona, Erzsébet - 1940-

ben elvesztettük édesanyánkat. Mivel sok volt a kisgyermek, ezért az özvegy 

édesapa újranősült. A mostoha édesanyánkat csak úgy hívtuk, hogy „mostoha”, 

sose hívtuk édesanyának vagy anyunak. A lakosságcserét személyesen átéltem, 

mint gyerek. 1946 márciusától agitátorok járták Magyarország településeit – 

azokat, ahol szlovák nemzetiségűek éltek – és arra biztatták a szlovák kisebbsé-

get, hogy lakosságcsere segítségével menjenek Szlovákiába. Sokakat azért tud-

tak rábeszélni, mert nagycsaládosok voltak, sokaknak 7-8 gyereke is volt, és azt 

ígérték nekik, hogy Szlovákiában jobb életkörülményekben tudnak majd élni. 

Ezt úgy érték el ezek az agitátorok, hogy gazdagságot ígértek Szlovákiában. 

Megkapták a Magyarországra kitelepítettek családok házait és földjeit – ezt 

ugyanis nem tudták a kitelepített családok magukkal vinni. Az agitálás eredmé-

nye az lett, hogy édesapa, aki szlováknak vallotta magát, beleegyezett abba, 

hogy átjöjjünk Szlovákiába. Mivel én voltam a legkisebb gyermek, nekem nem 

volt választásom, jönnöm kellett édesapával és a mostohával. Testvéreim mind 

idősebbek voltak, ők már választhattak, hogyan döntenek a kitelepítéssel kap-

csolatban. Azonban egyiküknek jönnie kellett velem mindenképpen. Julianná-

nak és Zsuzsannának már vőlegényeik voltak, ők mindenféle képpen maradni 

akartak. Erzsikének emlékszem felajánlották azt a lehetőséget, hogy jöjjön el 

körülnézni Szlovákiába és majd eldönti, hogyan dönt. Erzsike el is jött és kö-

rülnézett, viszont nem tetszett neki ez a hely, ezért inkább maradt otthon. Így 

Ilonka volt az, aki velem együtt Szlovákiába jött. 1948-ban a nagycsalád így 

kettészakadt. Ilonka és én (Mária) Garamszentgyörgyre (Jur nad Hronom – 

Szlovákia) jöttünk az utolsó transzporttal. Mivel utolsókként jöttünk, ezért a 

gazdag kulákok házait már megkapták a korábban érkező magyarországi szlo-

vákok – tirpákok. Ezért nekünk csak szerényebb ház jutott, kevesebb földdel.  

Itt Szlovákiában én szlovák iskolába járt, majd felnőttként a helyi szövetkezet-

ben dolgoztam. Garamszentgyörgyön (Jur nad Hronom – Szlovákia) ekkor  

két templom volt a faluban, római katolikus és a református. A kitelepített  
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magyarországi szlovákok, azaz a tirpákok nagy része evangélikus vallású volt. 

Szükségét érezték annak, hogy saját templomuk legyen falunkban. 1949-ben 

létrehozták az evangélikus egyházközösséget és 1956-ban felszentelték az 

evangélikus templomot. A felszentelés napjáról érdekes mondát hallottam a 

falu időseitől: Azon a napon, amikor felszentelték a templomot, hirtelen nagy 

vihar támadt és egy villám belecsapott a templom tornyába. Az itt élő magya-

rok azt rebesgették, hogy ez Isten büntetése, amiért templomot építettek azon a 

helyen, ahol valamikor kocsma volt. Ugyanis a templom helyén valóban kocs-

ma volt és tulajdonosát kitelepítették Magyarországra. Felnőttként rendszeresen 

részt vettem a falu közösségi életében, tánccsoportba jártam, mert szerettem 

nagyon táncolni. Először csak a magam „fajtájával” táncoltam a tirpákokkal, de 

később a Csemadok tánccsoportjában is táncoltam. Idővel megismerkedtem 

Duba Bélával, aki a helyi szövetkezet munkása volt Garamszentgyörgyön (Jur 

nad Hronom – Szlovákia), akivel később házasságot is kötöttem. Én így emlék-

szem vissza gyerekként a fájdalmas lakosságcserére, ami szétszakította a csalá-

dunkat. Csak a határok megnyílásával, az 1989-es rendszerváltást követően 

mehettem először „haza” és akkor lehetett újra együtt az egész család. A mai 

napig gyerekeimnek és unokáimnak is azt mondom, hogy a család és az össze-

tartozás nagyon fontos dolog. Ma már félelem nélkül mesélhetünk ezekről az 

emlékekről, de valamikor nem lehetett erről ám mesélni, és mesélni is kell 

ezekről, hogy a jövőben ne történhessen még egy ilyen szörnyű dolog.” 

Nagymamám magyarországi szlovák volt, de később aztán magyar nemze-

tiségűnek vallotta magát. Meghalt 2012. augusztus 13-án. 

- Neve Duba Béla, született 1935. október 22-én Garamszentgyörgyben (Jur 

nad Hronom – Szlovákia) a helyi földműves szövetkezetben dolgozott, ma-

gyar nemzetiségűnek vallotta magát. Szülei elváltak, édesanyját kitelepítették 

Csehországba, ő pedig édesapjával maradt. Meghalt 2002. március 10-én.  

 

Nagymamám szülei (dédszüleim): 

- Neve Kazár Julianna, született Dankó, 1902-ben Magyarországon. Hat 

gyermek édesanyja, fiatalon meghalt, ezért őt még nem érintette a lakosság-

csere. Meghalt 1940-ben.  

- Neve Kazár Ondrej, született 1896-ban. Őróla sajnos keveset tudok, de gon-

dolom, hogy szlovák nemzetiségű volt, ugyanis a sírján is a Kazár Ondrej 

felirat áll. Meghalt 1964-ben.  
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Nagypapám szülei (dédszüleim): 

- Neve Varga Irma, született 1915. szeptember 23-án. Magyar nemzetiségű 

volt. Elvállt nagypapám édesapjától. Őt is deportálták Csehországba, ahonnan 

hazaszökött és sokáig bujdosni kényszerült, ugyanis félt attól, hogy visszato-

loncolják őt Csehországba. Csak akkor tudott teljes életet élni, amikor is 

megengedték a Csehországba deportáltaknak, hogy hazatérhessenek szülő-

földjükre. Meghalt 1988. október 21-én.  

- Neve Duba Béla, született 1907. augusztus 29-én. Nemzetiségét tekintve nem 

tudni, hogy pontosan kinek vallotta magát, ugyanis a válást követően őt nem 

deportálták Csehországba, ami azt is jelentheti, hogy szlovák nemzetiségűnek 

vallotta magát abban a nehéz időkben. Meghalt 1951. szeptember 27-én.  

 

Összefoglalás 

 

Ki vagyok én? Magyar, tirpák, deportált, huszár, tanítógyerek? A családfa 

készítésben csak eddig jutottam, ugyanis már ezeket a tényeket is nehezen 

szereztem meg, azonban ezek a dolgok is megleptek. A kitelepítések és a 

deportálások éveiben sok embernek, közöttük a családomnak is, nehéz dönté-

seket kellett meghozni. Az igazat bevallani, ami által a szülőföldet kellett 

elhagyni, vagy hazudni a nemzetiséget illetően, aminek köszönhetően nem 

kellett kitelepülni idegen országba, idegen otthonba. A családom nagy része 

az hű maradt a magyar nemzethez, aminek köszönhetően otthonaikat vesztet-

ték el, valamint kettészakadtak a családok. Nagyon rövid idő alatt a családi 

viszonyok megváltoztak, amiket nagyon nehezen dolgoztak fel, és hosszú 

évek valamint politikai változások voltak szükségesek ahhoz, hogy a roko-

nok, testvérek, családtagok újra találkozzanak. Az elszlovákosodást tekintve a 

családomnál is érezhető volt ez a jelenség, ugyanis édesanyám lánykori nevét 

(Solčánska) az idő hosszú folyamat szlovákosította el. Bizonyára ilyen for-

mában is szlovákosították az embereket, hogy fokozatosan a neveket is meg-

változtatták, a magyar betűket szlovák betűkre cserélték, valamint hozzákerült 

az –á vagy –ová végződés, ami a szlovák kultúrában a női nemet jelenti. El-

mondhatom, hogy a családom egyik részét úgymond elszlovákosítani szeret-

ték volna, ahogy az el volt tervezve abban az időben. A családom másik része 

először szlováknak vallotta magát, mégis ketté kellett szakadnia a családnak. 

A későbbiekben nagymamám felvállalta a magyar nemzetiséget, majd a hatá-

rok megnyílásával a szétszakított család újra találkozhatott, nagymamám újra 

beszélhetett a rég nem látott testvérekkel. Ezeknek a testvéreknek az utódaik a 

mai napig ápolják a családi kapcsolatot.  

Feltéve a kérdést magamban, ki vagyok én, nagyon nehéz megválaszolni. 

A gyökereket tekintve nem tudom, hogy most magyarországi szlovák, azaz 
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tirpák, vagy szlovákiai magyar vagyok. Leegyszerűsítve a nemzetiségem 

szlovák vagy magyar. A családi gyökerek szerint bármelyik lehetnék jogosan. 

A családfa elkészítése során még jobban elgondolkoztam a kérdésen, hogy 

vajon a családi gyökerek, a családi kultúra határozza meg az egyén nemzeti-

ségét vagy a politikai akarat. Napjainkban minden ember olyan nemzetiségű-

nek vallja magát, amilyennek szeretné. Semmiféle lakosságcsere vagy egyéb 

veszélyek nem fenyegetik azt, aki nem az ország többségi nemzetiségéhez 

tartozik.  

Ki vagyok én? A választ nem a történelemkönyv, nem a helyi krónika 

mondja meg, hanem igazából én döntöm el. Az én döntésem pedig az, hogy 

Szlovákiában élő magyar vagyok. 

Mgr. Duba Attila 

 
 

Régi bálok 

 

A bolondos, régi világban, a vad diszkók helyett, szelíd bálok kezdtek kiala-

kulni, mint szórakozóhelyek. 

Erre a helyre jártak a fiatalok szórakozni. Ez a hely az ismerkedések szín-

helye is volt egyben. Sok esetben innen került ki a későbbi férj és feleség is. 

A serdülők tizenöt éves kortól kezdtek bálba járni, miután elvégezték a tánc-

iskolát. Értelem szerint, azok jártak ide, akik már tudtak táncolni. Vasárna-

ponként tartották a bálokat, mert ilyenkor mindenki ráért. Ha már bál, akkor 

legyen mindenki csinos! Csak hosszas készülődés után indultak el a mulat-

ságba. De a lányokat az anyjuk nem engedte ám egyedül a bálba, hanem csak 

a kíséretükben mehettek táncolni. Ott voltak a nyakukon egész este, ők voltak 

a gardimamák. A gardimamának az volt a dolga, hogy „gardírozza” a fiatalo-

kat, azaz, hogy felügyelje, hogyan mulat, táncol a lánya. Számukra volt egy 

hosszú pad, amelyen helyet foglalhattak, és onnan vizitálták a bálozókat. 

Ezen a padon kívül szétszórtan akadtak asztalok, ahol a szünetben iszogathat-

tak a fiatalok. Mikor az anya és a lánya megérkeztek, akkor a lányka várta, 

hogy kezdődjön a muzsika, és hogy valaki felkérje. Volt lekérés is. Az úgy 

zajlott, hogy a másik fiúnak el kellett kérni attól a fiútól, akivel éppen táncolt 

a lány. Volt, akit nagyon kapkodtak, de volt, akit nehezen adtak át. Általában 

három zeneszám után volt az a bizonyos pihenő, amikor megihattak egy - egy 

üdítőt. Eközben a padoknál akadtak iszonyatosan pletykás asszonyok. A 

pletykálkodás fő tárgya általában a legények voltak, őket kellett legjobban 

kibeszélni. Ki milyen gazdag, vagy szegény. Minden anya módos legényt 

akart a lányának. Ez persze nem mindig sikerült. A mondás úgy tartotta, hogy 
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suba a subához, guba a gubához. Vagyis gazdag a gazdaggal, szegény a sze-

génnyel szórakozzon. Persze a szerelem mindent fölboríthatott. Bálról bálra 

kezdett a párok között komolyabb kapcsolat kialakulni. Ekkor már a legény 

tiszteletből is vett egy pohár italt a jövendőbeli anyósnak. Ezt az apró figyel-

mességet nem mindenki nézte jó szemmel, alkalmat adott az irigykedésre és a 

pletykálkodásra. A báli mulatozás olyan éjfél körül ért véget, és ilyenkor ki 

merre látott, ment haza. Ha lánynak akadt kísérője, az anya engedélyezte, 

hogy meddig állhat a lány a kiskapuban. 

Ezt nekem a nagyszülőm, Boros Gyevi Erzsébet mesélte el. Érdekes  

volt hallgatni, és ki tudja, talán egyszer visszatérnek divatba ezek a szórakozó 

helyek és udvarlási szokások. Mindenestre a nagymamámnak még így udva-

roltak. 

Eke Nikoletta 

 
 

A „nagy” testvéri szeretet 

 

Egy vasárnap délutáni, családi beszélgetés során, megkértem családom tagja-

it, hogy meséljék el nekem, milyen volt, amikor megszülettem, és hogyan 

tanultam meg járni. 

Ehhez a történethez hozzátartozik, hogy a bátyám és köztem tizenhárom 

év korkülönbség van. Anyukám elmesélte nekem, hogy nagyon izgult: a bá-

tyám e miatt nem fog szeretni… De a testvérem ellenkezőleg viselkedett. 

Még meg sem születtem, már az anyukám pociját simogatta. Alig várta, hogy 

meglásson.  

Amikor haza hoztak a kórházból, ő volt az első, aki a karjába vett. Nagyon 

kicsi súllyal születtem, ezért Nándi elnevezett „Pindur Pannának”, s még so-

káig így szólított engem.  

Nagyon sokat foglalkozott velem, járni is ő tanított. Addig hívogatott ma-

gához és mondogatta, hogy „topp- topp- topp…”, míg egyszer csak elindul-

tam feléje. 

Kilenc év telt el azóta, már nem szólít úgy, mint régen, hisz a mostani ne-

vem „Tündérke”… a testvéri szeretet pedig valóban „nagy” közöttünk, kor-

ban is, centiben is, kilóban is… és remélem, hogy örökké így is marad! 

 

Erdei- Balogh Anita- Erika  
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Mesés valóság 

 

24 évesen már elvált anyuka voltam két óvodás gyermekkel. Egyedül nevel-

tem arany szőke leánykámat és az örök mozgó fiamat. Sokat foglalkoztam 

velük és imádtunk együtt játszani. Fociztunk a nagy, piros - fehér pöttyös 

labdával, vagy babáztunk a fűre terített kockás takarón és csodás dolgokat 

műveltünk a homokozóban. Boldog voltam az ő világukban s az enyémre 

tanítottam őket. Imádtam gyermeki felnőtt lenni velük s a két csoda velem 

együtt nőtt fel. 

Rengeteget meséltem nekik az én régi, kopott mesekönyvemből, de sok 

történetet csak úgy spontán, akkor kitalálva mondtam el. A legsikeresebbek 

persze a bányamanók különös, fura esetei voltak, amiket még nekem mesélt 

az Apukám, aki a föld mélyén a szénbányákban dolgozott.  

- Anya még! Tudod azt, amikor a Manó ellopta a papa zsíros kenyerét! 

Aztán az évek múlásával és egész a mai napig az a kérés, hogy - Anya, mesélj 

arról, amikor kicsi voltam! A mesélés mindig újszerűen hatott, bár, már kívül-

ről tudták. Letelepedtem a nagy kanapéra, ők mellém és ölembe hajtották 

fejüket, hogy a mesélés közben simogassam a hajukat és a póló alá nyúlva a 

hátukat is. Ez már szertartás volt kisbaba koruk óta. Szóval, a történetek alatt 

nagyokat nevettünk és időnként mókásan kiszíneztük a sztorit. Mára már 

tudom, hogy a simogatás és a sok kis puszika, mint valami bódító és mégis 

élénkítő fűszer van jelen a mában és az emlékekben. 

Időnként valamelyik, mint minden gyerek, megmagyarázhatatlanul volt 

nyűgös, makacs. Mindig türelmes voltam. Nálam a szép szó legtöbbször hatá-

sosnak bizonyult. A figyelem elterelés volt a másik módszerem. 

Amikor reggel sietni kellett volna az oviba, akkor dacoskodott valamelyik, 

hogy  

- Ezt a kabátot nem veszem fel!  

- Ez a sapka már nem tetszik! 

- A pirosat akarom!  

És persze lánykám a vékony pántos szandihoz ragaszkodott, nem érdekelvén 

a tény, hogy este nagy hó esett. 

Hamar megoldottam az ilyen irányú problémákat. Mindig kétféle öltözéket 

tettem ki és boldogság volt, mert ők választhattak. 

Igyekeztem hagyni, hogy minél több dogot a saját bőrükön tapasztaljanak 

meg, és tudtam mikor kell elkapniőket, mielőtt elesnek.  

Nehéz volt mindig megfelelni. Volt, hogy hibáztam dolgokban, amit ma 

már másként tennék. 
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Gyakran forgatom a fényképalbumot, amiben örökké él a múlt és rám si-

mít minden emlék. 

Egy képről arany hajú kicsilány bámul rám kék szemének ragyogó íriszé-

vel, miközben a tortából kihúzott csokis ujját nyalogatja. Nos, ez is egyik 

kedvenc történeteink közé tartozik. 

Leánykám harmadik születésnapján történt egy bájosan tragikus esemény. 

Ráadásul ekkor egy rossz esés miatt, be kellett gipszelni az eltört kicsi kezét.  

Megbeszéltük a sógornőmmel, hogy fényképészhez megyünk. Én az én 

két gyerekemmel, ő a két kisfiával. A tortáért a város túlsó felére kellett men-

ni, aztán vissza a fotózásra. 

Nos, ezen az úton történt, hogy egy kereszteződéshez érve a gyerekek 

szétszaladtak. A sógornőm határozott szavakkal terelgette őket a járdára. Ám 

a leánykám még kissé lemaradt, amikor egy busz közeledett elég gyorsan. 

Azonnal ugrottam, s a tortát eldobva magammal rántottam a riadt gyerekem 

az árokba… a torta mellé! Az ijedtségét úgy próbáltam csillapítani, hogy ma-

gamhoz öleltem és nagyot nevettem. Aztán nevettünk mindannyian, az árok-

parton ülve. 

Úgy tűnt ez egy jó játék része, ám ránéztem a tortára…vagyis annak ma-

radványára és igen elszomorodtam. A torta szégyenlősen próbált elbújni a 

fűszálak között, hiszen nem volt már rajta semmi díszítés. Egy két csoki fosz-

lány sejtette igazi mivoltját. 

Így nem készülhet fotó! Oda a szülinapi emlék?  

Már már sírásra görbült minden gyerek szája, amikor nevetve felkiáltot-

tam. 

- Hohó! Semmi baj kicsim! Itt van a közelben egy cukrász üzem, majd ott 

felöltöztetjük ezt a csoda tortát. 

Nagy reményekkel mentem be a cukrászokhoz. Elmeséltem mi történt és 

kértem segítsenek újjá varázsolni e tragédiát. A dolgozók közölték, hogy nem 

foglalkoznak ilyen, utcáról behozott dolgokkal. Nos, ennek hallatán a világ 

készült összeomlani. Könnybe lábadt szemmel ismét kértem, hogy tegyenek 

most az egyszer kivételt, segítsenek, hogy ez a szülinap teljes lehessen. 

Közben a négy megszeppent gyerek már ott tolongott a műhely ajtajában. 

Az aranyhajú, begipszelt karú, szülinapos kicsilány, három csodálkozó szemű 

legényke között. Könnyeimet nyelve megindultam a kijárat felé és szomorúan 

néztem a kis csapatra. 

Ekkor a cukrász utánam szólt.  

- Várjon kérem! Ez egyszer mégis kivételt teszünk. 

A kivétel gyönyörű lett. Csudaszép tortát varázsoltak nekünk és csak a hálás 

köszönömöket fogadták el. 

Így már elkészülhettek a fotók, örök emlékéül e szülinapnak. 
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Egy másik történetünk címe az lehetne, hogy – Hová lett a vaj? 

Lánykám még nem volt két éves, de roppant leleményes volt minden hely-

zetben. Nagyon szeretett enni. Mindent. Rendszeres hűtőszekrény látogató 

lett a sűrűn elhangzott nem szabadok ellenére is. 

Hol egy kolbász darabkát rágicsált, hol egy nagy darab sajttal volt kitömve 

a pofija. Ám a vaj vonzotta a legellenállhatatlanabbul. Mindig kibontva talál-

tam a vajat, tele apró kis lukakkal.  

A mindig éhező gyakran lebukott, amint a nyitott hűtő előtt álldogálva a 

vajat dézsmálta. Tudo-mányos élvezettel dolgozott azon, hogy a meleg uj-

jacskája minél mélyebbre merüljön el a vajban, amit aztán halk cuppogással 

elégedetten nyalogatott le.  

Egyik napon leánykám hiányát véltem felfedezni. Parányi lakásunkban lázas 

keresésére indultam. Nevén szólongattam, suttogva kántálva, majd hangosan, 

aztán kiabálva, de semmi válasz. Hamar körbejártam mindent, benéztem minden 

mögé, de semmi. Már már a pánik kezdte felütni a fejét, s szívem úgy dobogott, 

mint a karámban ugráló vad ló, amikor megcsiklandozott egy gondolat. Megáll-

tam egy pillanatra és a hűtő felé néztem. Pár centire nyitva volt az ajtaja. Kinyi-

tottam egészen… és megláttam! Azt, hogy hoppá, nincs ott a vaj! 

Ekkor négykézlábra ereszkedtem és a vaj keresésére indultam. Nem kellett 

messzire mennem. Amint benéztem a rácsos kiságy alá, megláttam. Egészen 

hátul, hátát a falnak támasztva. Egy pillanatra megriadt attól, hogy lebukott. 

Láttam a két apró kezecskében olvadozó vajat, melyet csendes boldogságban 

nyalogatott. Ez a kedves pillanat azóta is itt van lelkem emlékházában lepré-

selve. Lehasaltam s kezemet lassan nyújtottam felé. 

- Hát meg vagy te kis cica! Na gyere csak ki! 

Erre még gyorsabban furkálta ujját a vajba és hangos kacagással huncutul 

bámult rám. Benyúltam érte, megmarkoltam ruhája elejét és szép lassan húzni 

kezdtem kifelé. Közben a Cirmos cica jaj, hová lett a vaj? című dalocskát 

énekeltem nevetve. Ölembe kaptam, fordultam egyet vele, megcsókoltam a 

vajas pofiját, aztán visszatettük a finomságot a helyére. A vaj a hűtőbe, kicsi-

lányom a fürdőbe és folytattam a dalt, hogy – ott látom a bajuszodon! Most 

lesz neked jaj! 

A kiságyba fektettem, betakargattam s leültem az ágya mellé egy párnára, 

ahogy szoktam. Felém fordult, arcomat két apró tenyere közé vette és megszólalt.  

- A cicát még… Elénekeltem még kétszer a dalocskát, egyre halkulva s 

megpusziltam a kis tolvaj álmodó szemeit. 

Kerestem egy széles ragasztó szalagot és lezártam vele a hűtő ajtaját. Így 

zárult be lánykám elől egy pár évre a finomságok lelőhelye.  

Erdődi Mária 
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Morzsák 

A pad 

A park felé indultam, amely a napfénnyel átitatott ősszel gyönyörű arcát mu-

tatja; a sétálóutakat szegélyező hatalmas fák ritkuló lombkoronáikkal, az alat-

tuk tengerként elterülő, színes foltokból álló levélszőnyeggel hívogatóan sut-

tognak az arra tévedő fülébe: kerülj beljebb! 

Mialatt kedvenc helyemhez, a sétálóktól és kutyasétáltatóktól távolabb eső, 

cserjékkel szegélyezett, öreg fák között elterülő tisztás egyetlen padjához igye-

keztem, lányom szavai jutottak eszembe: Anya, ha legközelebb írsz, tudod, 

miről írj? Írj arról, hogy létezik valaki, aki fenn, a magasban finom ezüstszállal 

fonja össze azon emberek sorsfonalát, akik nagyon szeretik egymást. Minél 

gondosabban, lassabban és több munkát belefektetve fonja, szövi, a közös szál 

annál erősebbé válik. Amikor azonban a pár valamin összeveszik, a sorsfonó 

szomorú lesz; ha nem hagynak fel a vitával, akkor szomorúsága könnyekké 

válik. Ezek a könnyek aztán, bizony, az ezüstfonálra mind ráhullanak. S ha a 

veszekedés továbbra sem csitul s a könnyek el nem apadnak, ez az ezüstszál, 

sajnos, feloldódik a könnyek tengerében. Ekkor már hiábavalónak bizonyul a 

gondosan kivitelezett, pontos munka: a pár sorsfonalai egymásét elengedik és a 

volt szerelmesek magányosan folytatják tovább életüket. 

Milyen fantáziája van - állapítom meg magamban. Pedig még csak 12 

éves. Miközben ezen elmerengek, méretes kosaramból puha plédet veszek 

magam köré és békésen elhelyezkedem kedvenc padomon. Gyakran járok ide, 

olvasni, írni vagy éppenséggel csak pihenni; a biztonságot nyújtó fák takará-

sából gyönyörködöm a padot körülvevő szépségben; a táj pillanatfelvételként 

mozdulatlan és csöndes, amit időnként csupán a kismadarak csiripelése és a 

magát éppen megadó, lehulló falevelek zizegésének hangja tör meg. 

A pad, amin ülök, régi, kopott, de stabil. Biztonságot, megnyugvást nyúj-

tó. Kicsit hasonlít a nagyvárosi buszpályaudvar padjára, amin lánykoromban 

egy fergeteges szilveszteri buli után a barátnőimmel a hajnali órákat töltöt-

tem. Emlékszem, vidámak, viccesek, ugyanakkor iszonyúan fáradtak voltunk 

a mögöttünk álló éjszaka miatt. És rettentően fáztunk. Ahogy teltek a buszra 

való várakozás percei, hangunk úgy csitult, fejünket el-elbillentette az álmos-

ság. Felszabadító érzéssel töltött el a busz érkezése; a pihenést ezután a meleg 

buszban utazva folytathattuk hazáig. 

Padok… Milyen sok padon megfordultam életem során! A legjobb barátnő 

melletti ülőhely elfoglalásának reményében a többieket visongva lökdöstük  

le az óvodai padról. Az általános iskola padjának már nem az ülő, hanem  

a háttámla része szolgált pihenőhelyül számunkra, amit, természetesen, a 

pedagógusok folyamatosan próbáltak megakadályozni. Középiskolás korunk-
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ban a kollégiumi kimenők idején szálltuk meg a közeli park padjait, hogy 

egymás közt sugdolózva onnan vegyük szemügyre az arra elhaladó fiúkat 

vagy éppen egymás vállán ott sírjuk ki magunkból szerelmi csalódásainkat. A 

főiskolai vizsgák előtt a tételek utolsó szemrevételezése az iskola parkjának 

padján… A kórház intenzív koraszülött osztálya előtti pad, melyen heteken át, 

naponta több alkalommal fohászkodtam, hogy belépve a steril terembe, az 

inkubátor remélt biztonságában szuszogó kislányommal minden rendben 

legyen… A nézőtér padján ülve a fiam teniszjátékát szemléltem büszkén, míg 

a sportcsarnok padjáról a lányom táncversenyét izgultam végig. Ültem padon 

búsan, reménykedve vagy éppen boldogan. Öleltem, ünnepeltem és gyászol-

tam padokon. 

Mennyi padon zajlik az életünk! Minden egyes pad a szívünkben dédelge-

tett csodák előszobái, ahol lélegzetvisszafojtva várakozunk, hogy engedélyt 

kapjunk a belépésre. A belépéssel miénk a csoda – a sikeres vizsga, az élet-

erős, egészséges kisbaba, a nyertes verseny. Ugyanakkor pontosan tudjuk: 

nem csupán vidám előszobák léteznek: vannak sötétek, megtévesztőek, ablak-

talanok, keserűek, szívünket örökre megcsavargatók; hiszen léteznek sikerte-

len vizsgák, gyógyíthatatlan betegségek, eltévedt buszok is…  

Világunkban padok tucatjai várnak arra, hogy helyet foglaljunk rajta. Az, 

hogy életünk során melyikre ülünk le, egyrészt saját választásunk eredménye, 

másrészt – nevezzük így – a sorsunk része. Talán éppen ott dől el ez is, ahol a 

finom ezüstszálak gondos fonata készül. Nem tudom. Ugyanakkor abban 

szinte teljesen biztos vagyok, hogy hatalmas a felelősségünk abban, hogyan, 

miként és mit cselekszünk két pad között; azokban az időszakokban, amíg az 

egyik padtól eljutunk a soron következőhöz. 

(Írásomat a Zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeumban megtekinthető 

Kerti pad című festménye ihlette) 

Fábián Krisztina 

 
 

Amikor én még… 

(Életmese több epizódban) 

Mottó:  

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.  

Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje 

annak kiszaggatásának, a mi ültettetett.” (Salamon könyve 3:1,2) 

 

1. Amikor én még kislány voltam… 
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Mit sem tudtam a Rákosi-korszakról, az ÁVH-ról, a beszolgáltatásokról, a 

padlás lesöprésekről, - néhány évvel a II. világháború után születtem… 

Kis mikrovilágom kerek volt: szülők, nagymama és később egy húg… 

Falun éltünk, majdnem mindenki ismert majdnem mindenkit, figyeltek az 

emberek egymásra. 

Az utcán köszöntünk egymásnak: idősebbnek a fiatalabbak, férfiak a nők-

nek. A gyerekek mindenkinek. 

Útközben megállítottak, megkérdezték, hová megyek, hogy vagyok. Érde-

kelte őket. Tényleg. 

Ha szokatlan helyen jártam, akkor az iránt érdeklődtek szeretettel, hogy 

„hol jársz erre?” (= Talán eltévedtél?) 

Öt éves koromtól elküldtek a boltba, 2-3 dologért: gyufa, élesztő, szappan, 

stb… A boltban a gyümölcsízt nagy ládából mérték, s kis fűrésszel vágtak 

belőle annyit, amennyit venni akartam. Úgynevezett „zsírpapírba” csomagol-

ták, de nevezték „hólyagpapírnak” is.. 

A mosószappant is hasonlóan vásárolhattam, - Flóra márkájút,- de termé-

szetesen másik ládából, másik fűrésszel vágta Ilonka néni, a boltos… 

Ha a vásárlásra kapott pénzből visszajárt valamennyi, otthon megkaptam 

az engedélyt, hogy vehetek valamit, édességet. Néha a boltos néni szeretetből 

„megtoldotta” 1-1 szem tejkaramellával, ha kevéske volt az apró. Ebből 10 

fillér volt 1 szem. 

Szerda hajnalonként nagymamám árut vitt a városi piacra a kertből, azaz 

„batult” (= batyut kötött), s ha bejött a számítása a borsó, paradicsom vagy 

uborka eladása után, hozott 10 deka szalámit, s 4 zsemlét. Ilyen csemegét 

máskor nem kaptunk. 

Ha csak egy szelet csokira volt pénz, azt feleztük, negyedeltük. (Legtöbb-

ször a felnőtt családtagok lemondtak róla a javunkra.) 

Nagymamám reggel-este fejte a Gyöngyi nevű tehenét, s kis bögrével rög-

tön kaptuk a habos, boci-meleg, szűrt tejet. Én nagyon szerettem. 

A Salgó nevű tűzhelyben minden reggel égett a tűz. A tűzrakás technikáját 

hamar meg kellett tanulni. Gyakori volt a kérés: - Szaladj csak ki, egy csóva 

szalmáért! vagy - Hozz összetört vékony gallyat a tűzgyújtáshoz! 

A favágató tőke (erős farönk) hátul állt az udvarban, a farakás közelében, 

belevágva a balta. Ahhoz szigorúan tilos volt nyúlni! A térdemen megtörtem 

a gallyakat, s a szoknyám aljába felhalmozva már futottam is a konyhába 

vele. (Utána a szoknyát leporoltam az udvaron.) 

Nagymamám egy héten egyszer kenyeret sütött, legtöbbször hétfőn, mert a 

vasárnapi ételmaradék miatt aznap nem kellett főzni. 3 nagy kenyér, + 1 ki-

sebb cipó és egy „vakaró” sült egy –egy alkalommal. A vakaró zsemle nagy-

ságú, a dagasztóteknő oldaláról, aljáról összekapart tésztából készült. Ez ha-
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marabb kisült, mivel a tömege kisebb volt. Langyos hűlve megehettük. („A 

forró kenyér a torkodra forr, meg kell várni, míg langyosra hűl!”) - szólt 

nagymamám intése. 

Mikor kislány voltam, kevés bolti játéka volt a gyerekeknek. Kártya, 1-2 

baba, labda. A többit magunk készítettük. Az üres cipőkrémes (bokszos) tége-

lyeket kimostuk, fém, sárga színű babaedények lettek, a hajolajos üvegek 

fekete csavarja volt a pohár. A kukoricababa minden ősszel sikert aratott 

szépséges hajával. Az üres cipős papírdoboz a játékok tárolására volt hivatott. 

Mivel nem konfekcióruhát viseltek falun, a varrógép (Singer) szinte min-

den háznak tartozéka volt. Női ágú felmenőim apró átalakításoktól nem ijed-

tek meg. Ilyenkor a rongyos zsákból babaruha alapanyag is előkerült. 

Tavasztól őszig szinte egész nap az udvaron voltunk: egy rönkre vastag 

deszkát fektettünk: kész volt az ideiglenes mérleghinta, a „billóka”. 

Sokféle formáját ismertük a labdajátékoknak, a labda-pattogás vidám zaja 

gyakran elvegyült az udvar egyéb zajaival, a kukorékolással, csirkecsipogás-

sal, kutyaugatással, esetenként ilyesforma kerékpáros vándorok kiabálásával: 

- Zsemlyét, friss a zsemlye asszonyok! Egy bácsi hatalmas fonott puttonyból 

árulta az aznap sütött zsemlét, darabját 40 fillérért.  

Máskor ilyen kiáltások verték fel a csendet az utcáról: - Meszet! Meszet, 

égetett meszet! Így kínálta a furcsa, fedett kordés szekérről áruját a mészégető. 

Tavasszal nagy keletje volt, akkor volt a meszelés szezonja. Sosem mérte kiló-

ra, hanem egy nagy vödöröt megrakott az aludt tejhez hasonló fehér rögökkel, s 

mondott egy árat. Az asszonyok meg alkudtak, több-kevesebb sikerrel. 

Néhanapján ilyen,óbégatáshoz hasonlatos kiáltások ütötték meg a fülün-

ket: - Itt a drótos tót! Tódozok, fazekat fódozok! Mindent megjavítok! Az érté-

kesebb, nagyméretű edényeket becinezte, ónnal a lyukat beolvasztotta. Ehhez 

a szerszámait egy bőrtarisznyában hordta magával, vagy a kerékpár csomag-

tartóján egy fedeles ládikóban. Őt beengedték az udvarra, s ott javította a 

vájdlingokat, mosófazekakat, vödröket. 

Amikor én még kislány voltam, állandó vasárnapi koldusunk, a Gyuri, jött 

szamaras, kétkerekű taligán reggelente a hídra. Ha nagymamám meglátta a 

szamaras járművet a kapu elé fordulni, máris a kezembe nyomta a negyed 

kalácsot, hogy adjam oda a kéregetőnek. Jó megfigyelő volt ez a nyomorék 

fiú, igazi „egyházi diplomata”. Ha katolikus porta elé hajtott, vetette a keresz-

tet, mondta az Üdvözlégyet, ha református ház elé vetette a sorsa, összetett 

kézzel a Miatyánkot imádkozta. Ismert mindenkit. Ha még-

sem,”diplomatikusan” elkezdte a Hiszekegyet. 

Minden udvaron kerekes kút állt. A miénken is, pár lépésre a nyári kony-

hától. Nagy kereke első világháborús , szétlőtt ágyúé volt, kb. 1920 óta „szol-

gált” e módon békés célokat nálunk. 
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Vasárnap délelőtt szépen kimosakodva, ünneplő ruhába felöltözve, megfé-

sülve mentünk a gyermek-istentiszteletre, amit a lelkész felesége, Sárika néni 

tartott nekünk. Szerettünk ezen a foglalkozáson lenni, mert ő játékosan vezetett 

be minden gyereket a bibliai ismeretekbe. Azt „nem kötötte az orrunkra”, hogy 

tanítói diplomája van, de nem engedik a katedra közelébe, s így, „kerülő úton” 

mégis hódolhatott a pedagógia-oktatás- nevelés szenvedélyének. 

Édesapám is járt az istentiszteletre, - a család női ága csak alkalmanként, - 

ő presbiter és énekkari tag lévén példamutatással járt elől. 

Már kiskoromban megmutatták, hová kell ülnöm, ha megnövök. A temp-

lomban mindig mindenki a saját, családi „székébe” ült, ami igazából egy öreg 

pad volt 6 személyre számítva. Azért családi, mert az ősök, vagy 200 évvel 

ezelőtt „székenként”, (= egy főre jutó helyenként) természetben,egy-egy zsák 

búzával járultak hozzá a pad készítéséhez. Külön kellett a női és a férfi olda-

lon „megváltani egyszer s mindenkorra” a helyet. Mindig arra gondoltam: 

már valamelyik ükanyám is itt ült 200 évvel ezelőtt. 

A vasárnap délután a rokonlátogatások, beteglátogatások, temetői séták 

ideje volt. Esetleg a játéké, - de már szigorúan hétköznapi ruhában. 

Bújócskát, ipiapacsot akkor játszottunk, ha a szomszéd gyerekek közül va-

laki átjött játszani. 

A fogócska gyakori időtöltés volt, nem kellett hozzá semmilyen eszköz, s 

bármikor félbe lehetett szakítani, sokféle változata ismert volt. Addig tartott a 

játék, míg valami ránk nem ruházott feladat véget nem vetett neki. 

Márpedig többször előfordult, hogy az életkorunknak megfelelő feladatot 

ruháztak rám, /ránk: baromfi-etetés, kukoricadarálás, a kertből a főzéshez 

behozni valamit a konyhára: petrezselyemzöldjét, egy fej hagymát, sárgaré-

pát, stb… 

Kevés ruhánk volt, az egész családé elfért egy akasztós és egy polcos 

szekrényben. 

„A pénznek foga van, ha ok nélkül költöd, megharap”, - mondogatták,- 

mindig csak a legszükségesebb összeget költötték el, s a nélkülözhetetlen 

dolgokat vásárolták meg. 

A vásárlás a közeli megyeszékhelyen, vagy a havi vásárban történt. Oda 

gyereket csak akkor vittek, ha konkrétan neki kellett beszerezni valamit. Velem 

is ritkán fordult elő ilyesmi. Óriási hangzavarra, sokadalomra emlékszem, s 

arra, hogy erősen figyeltem: el ne szakadjak a hozzátartozómtól. 

Orvos ritkán járt a falusi házakhoz. Amit lehetett, otthon gyógyítottak. 

Minden asszony ismert pár praktikát, gyógynövényt, népi gyógymódot, s 

azok alkalmazását. A kertben, egy félreeső zugban nálunk is élt pár fekete 

nadálytő. Ez a zúzódások gyors gyógyulásához kellett. Évelő volt, s nagy-
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mama bölcsen óvott: - Ki ne vágd, ki ne irtsd, mert akkor pár nap múlva szük-

séged lesz rá… 

A gyerekek bába segítségével jöttek a világra. Még a koraszülött húgomat 

sem vitték kórházba, melegvizes palackok helyettesítették az inkubátort, a 

pehelypárna óvta őt a világtól. 

Amikor én még kislány voltam, összetartó közösségben nyílt értelmem a 

világra: a rokonság baj esetén „összeszaladt” s „tartotta a hátát”, azaz részt 

vett a baj elhárításában. Ugyanígy minden olyan munkában, ami több embert 

kívánt: építkezés, aratás, szüret, disznóvágás, temetés , stb… 

Amikor én még iskolás sem voltam, a mi falunkban az asszonyok télen-

nyáron kendővel kötötték be a fejüket. Fonott kontyot viseltek, nagy hajtűkkel 

rögzítették, szarufésűvel fésülték.. 

A negyven éven túli nők sötét ruhákat (sötétkék, sötétszürke, fekete) visel-

tek. Legfeljebb nem egyszínűt, hanem apró pöttyöset. „Apró-babos” – így 

nevezték. Virágos, gallyas nem lehetett, - az a fiatalok kiváltsága volt. 

Nagyon szerettem volna már iskolás lenni. 

 

2. Amikor én még iskolába jártam…  

Magától érthető volt nekünk, gyerekeknek, hogy a tanító néni még azt is sza-

bályozza, hogy hány írott betű férjen el egy sorban, - s ha több vagy kevesebb 

sikeredett, menthetetlenül pacsi járt érte a széles favonalzóval. Fájt, megalázó 

volt. A tanító néni a poroszos iskola híve volt. 

Tanév végén a szülők előtt vizsgáztunk a legfontosabb tantárgyakból. 

Nagy szegfűcsokrokkal köszöntük meg a pedagógus fáradozását. Mindenki a 

saját kertjéből kötötte a bokrétákat. 

Hazafelé az útszélén (járda még nem volt,) kettes sorban, egymás kezét 

fogva haladtunk, míg az utolsó gyerek haza nem ért. Ezt a „vigyázónak” ki-

nevezett tanuló ellenőrizte, - minden nap más. 

Nem voltam kisdobos, pedig nagyon szerettem volna az lenni, - hallva a 

többiek élményeit. A szüleim ellenezték. 

Azt, hogy úttörő lehessek, már kikönyörögtem. Sok vidám (politikamen-

tes) élmény maradt ebből a korszakból.(Vetélkedők, számháború, színdarab-

tanulás.) 

Még nem volt napközi, sem közétkeztetés, otthon ebédeltünk. 

Olyan ételek készültek a konyhában, amiket a mostani, hasonló korú gye-

rekek csak folklór fesztiválon szoktak megkóstolni: krumplilángos, gör-

he(kukoricalisztből készült édes pogácsa), tésztásbab leves, herőce, (forgács-

fánk) zsámiska, (dödölle), lepcsánka, grízes lepény…stb. 
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Nagyon vigyáztunk minden tanszerre, hiszen mindenből csak 1 db volt, a 

jobb módúaknak a ceruzáit „redőnyös tolltartó” védte. Ceruzafaragóval csak 

1-2 gyerek büszkélkedhetett. 

Nem volt még koedukáció. Közelebbről csak az utcabeli fiúkat ismertük. 

Sötétkék köpeny vagy „abc-s kötény” kötelezően takarta a civil ruhánkat. 

Messze volt az iskola, ha nagy hó volt, a szomszédból egy nagyobb fiú 

egy szelet házi zsíros kenyér „fizetségért” elhúzott szánkón az iskolába. 

Újságként a hozzátartozóim a Szabad Földet lapozgatták. 

Sok régi történet elhangzott rokonlátogatáson, esténként, de a politikai  

tartalmú véleményt a gyerek elől elhallgatták. „Ha nagy leszel, majd megtu-

dod…” – mondogatták. Ha valaki erről megfeledkezett, így figyelmeztették: 

„Vigyázz, zsindely van a háztetőn…” = azaz kellemetlen következményei 

lehetnek a szószátyárságnak. 

Karácsonykor belátogattak hozzánk az alkalmi betlehemesek, este mi is 

elmentünk néhány közeli rokon ablaka alá kántálni. (= karácsonyi énekeket 

énekelni.) „Szabad az Istent dicsérni?”- hangzott el az ünnep előestéjén sok 

ablak alatt. 

Húsvétkor sok locsoló nyitogatta a kaput. A lányok másnap versenyre kel-

tek: dicsekedve, kinek hány locsolkodója volt. 

Nyolcadikos koromban félárván maradtam: édesapám 44 évesen elhunyt. 

Családfői szerepét édesanyám vette át. Így korán megosztotta velem/velünk a 

csonka család gondjait. 

A középiskolában a lányok nem viselhettek még nadrágot. A leghidegebb 

mínuszokban is szoknyában fagyoskodva vártuk a távolsági buszt, ami min-

dig pontatlan volt. 

Az iskola címer alakú jelvényét kötelező volt a legfelső ruhadarabon, lát-

ható helyen hordani. A kapus minden nap ellenőrizte. A „feledékenységért” 

beírás járt az ellenőrzőbe. 

A gimis osztály fele „városi”, a másik fele „falusi”volt. Ez sokáig ellenté-

teket szült. 

Középiskolás koromban voltam először színházban és kiállításon. 

Ekkor láttam először egy rokon segítségével Budapestet. 

Életemnek ebben a korszakában olvastam a legtöbbet. Magyartanárom 

ajánlására a világirodalom és a magyar irodalom klasszikusait. Szókincsem, 

kommunikációs készségem szépen fejlődött. 

Soha nem voltam ezzel a közösséggel osztálykiránduláson: már nem volt a 

édesanyámnak annyi pénze, hogy a 2-3 napos programot kifizesse. 

Itt találtam rá az igazi barátnőmre. 

Vasárnap reggelente a „Falurádió” c. műsor szólt nálunk, aminek állandó 

szereplői Völcsey Rózsi és Tompa Sándor színészpáros voltak. 
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Édesanyám 3 műszakban dolgozott. Az éjszakás műszak idején öreg 

nagymamámmal, - aki nagyon félős természetű volt,- maradtunk otthon, 

lánygyerekek.  

Nagymamámnak az „idegenekkel” rossz tapasztalatai voltak: a háború ide-

jén a katonákkal, később az ÁVH-val, majd a fináncokkal, - ezeket a keserű 

emléknyomokat őrizte lelkében, s sajnos, gyakran kivetítette miránk is. 

Nagyon szerettem volna mihamarabb felnőtt lenni. 

 

3. Amikor én fiatal felnőtt voltam… 

Olyan szavak tartalmával ismerkedtem meg, mint „új gazdasági mechaniz-

mus”. 

Ábrándozhattam a „prágai tavaszról”. 

A rádióból jól ismertem Kádár János nevét és hangját. 

Természetes volt nem csak számomra, az egy-párt rendszer, (MSZMP), de 

soha nem voltam párttag. 

A Coca Coláról már hallottam, de sok évig nem láttam és nem kóstoltam. 

Életemben először, 20 évesen eljutottam a „magyar tengerhez”, - a Bala-

tonhoz. 

A bálokban harsogott a Trombitás Frédi, (Omega) és Kovács Kati dalai is 

népszerűek voltak és az Illés együttes bakelitjei is sűrűn forogtak… 

Örültem, hogy dolgozhatok, tanulhatok egyszerre, ami csak szoros időbe-

osztással valósulhatott meg. 

Hálás voltam a Teremtőnek, hogy megtaláltam Életem Párját, s családot 

alapíthattunk. 

Komfort nélküli szolgálati lakásunkba 1 év szigorú takarékoskodás után 

vásároltuk a Hajdú márkájú tárcsás mosógépet, az Elektrosvit nevű, (cseh-

szlovák gyártmányú) 75 literes kis hűtőszekrényt és az Orionstár fekete-fehér 

tv-t. Ezekkel a háztartási gépekkel „nagyot” ugrottunk a kényelmes otthon 

skáláján. 

Amikor fiatal felnőtt voltam, hatalmas ambícióval képeztem magam, mert hiva-

tásomnak tekintettem a munkámat, ami számos örömet adott akkor is, később is… 

A vallásgyakorlást a munkaadó rossz szemmel nézte, - így erről le kellett 

mondanunk, - bár nagy titokban azért volt templomi esküvőnk is. 

TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) előadásokon és Filmmúzeum 

filmjein és filmesztétikai tájékoztatóin bővültek ismereteink. 

Később, 1977-ben némi kuporgatott alaptőkével a szülői ház helyén épít-

kezésbe fogtunk. Sokan vágtak bele az otthonteremtés nagy kalandjába, pedig 

rengeteg volt a hiánycikk, vagy talán épp ez volt az oka? 
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Éjjel 2-kor indult a teherautó a szilikátblokkért, - azért ekkor, hogy jusson 

nekünk is. Kígyózó sorban álltak az IFA teherautók a TÜZÉP kapuja előtt, 

várva a nyitásra.  

A romániai nyílászárók rossz minőségét a rokonok pofozták helyre. A ka-

láka még tette a dolgát: sok rokon, szomszéd, ismerős, kolléga segített a ház 

növekedésében. 

Közben helyt kellett állni a munka frontján is, de ez általános volt a kor-

osztályunkban: önerőből építkezni, s közben dolgozni. 

Nagy boldogság volt beköltözni, megnyitni a csapot a fürdőszobában, - 

amiből folyt a víz! 

A gyermekáldás tette teljessé ezt az időszakot. Igazi család lettünk! 

 

4. Amikor még középkorú felnőtt voltam… 

Megtapasztaltam, mi a női „három műszak” : munka, kert, család… Bírtam… 

Sok apró öröm fényesítette ezeket az éveket: szépülő környezet, növekvő 

okos, szófogadó gyermek, kisebb-nagyobb sikerek a hivatásban. 

Tanúja voltam a rendszerváltásnak, a magyar demokrácia bölcsőjének. 

Többször éltem szavazati jogommal. 

A NATO és Eu-csatlakozás fontos eseménynek számított az életünkben. 

Szabad lett a vallásgyakorlás, s örömmel éltünk a lehetőséggel, - jó volt elin-

dulni a második harangszóra, s helyet foglalni a megszokott templomi „székben”. 

Érdekelt a gasztronómia, baráti körben sikere volt a „konyhaművészetemnek.” 

Több évig hangversenybérlettel hódolhattunk a komolyzene kedvelésének. 

(„Népszerű zenei esték.”) Itt a zenei világ sok jeles képviselője gyönyörköd-

tette a közönséget alkalmanként, pl.: Kocsis Zoltán. 

1983-ban megvettük az első autónkat, természetesen Trabantot. Ezzel már 

sok helyre eljutottunk, mobilabb lett a család. 

Bevezették a vezetékes telefont és a gázt. Nagy áldás volt mindkettő. 

Nekünk a külföldi kiruccanás Kassát, Bécset, Bulgáriát, Kolozsvárt jelentette. 

Lett hétvégi telkünk, kis faházzal. Szépítgettük a környezetét, minden 

„muzeális, családi” bútort, edényt, eszközt oda „menekítettünk.” 

Eltemettük közeli családtagjainkat. Hiányuk máig érződik… 

Újabb diplomákat szereztünk. 

 

Minden életkornak megvan a maga életfeladata, s az út, ami a megvalósulás-

hoz vezet, ki van rakva a siker és a kudarc apró köveivel. Ezek között „lavíro-

zik” az ember előre az időben. Balgán azt hiszi vagy reméli, a következő élet-

szakasz könnyebb lesz. 
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Az életkor nem érdem hanem állapot, - szokták mondogatni, ezen elgon-

dolkodva arra jutottam, hogy az egymást követő éveknek megvannak a maga 

örömei és kihívásai. Mindkettő az élet része, el kell fogadni. 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona 

 

 

A Keleméri erdő 

Molnár Piroskáról kicsit másként 

 

Egyszer azt ígértem, hogy elmondom, hogy is jöttek át Molnár Piroska szülei 

Magyarországra. Hát most megteszem, de kicsit másként, mint szerettem 

volna. Hogy miért? Mert nagy öröm ért, s hogy mi, azt itt, most elmesélem: 

2019. március 13-a. Nagy izgalommal készülődtem a mai napra, mivel 

életemben először találkozhattam személyesen Molnár Piroska színésznővel, 

aki a családom elmondása szerint rokonom. - Igazán meg voltam illetődve, 

mert ő életem „Nagy színésznője” és gyermekkoromban, mikor róla meséltek 

nekem, mindig olyan nagy tisztelettel beszéltek róla, mint egy királynőről. 

Tehát visszatérve a rokonságra. Piroska édesapja atyai nagybátyja volt édes-

anyám unokatestvérének, Erki Kázmérnak. Találkozásunk alkalmával alig 

vártam, hogy megkérdezhessem Piroskát, mit is tud arról, (amiről anyukámtól 

és másik nagynénjétől, Margitkától oly sokat hallottam) hogyan is jöttek át a 

szülei Magyarországra. A következőket mesélte: 

- Anyukám Erdélyből származott Andrássi lány volt és heten voltak testvérek. 

1945 tavaszán költöztek Magyarországra, ezt választották a Szlovákiához csa-

tolt terület helyett szüleim. Azt, hogy hogyan jöttek át nem mesélte anyukám, 

így nem tudom neked elmondani.  

Ekkor, elkezdtem neki én beszélni arról, hogy édesanya és nénje Margitka 

annak idején mit is mesélt nekem erről: 

- Vica néni (Andrássi Viktória) és Józsi bácsi (Molnár József) ’45 tava-

szán éjszaka a Keleméri erdős területen szöktek át a Szlovákiai területről, 

Tornalja felől, magukkal hozva mindenüket, hisz abban az időben, ha va-

lakit elkaptak szökésen, nem csak elkobozták mindenét, de be is zárták 

börtönbe. Még a kis gazdaságukhoz tartozó disznóikat is maguk előtt te-

relve igyekeztek minél halkabban átkelni a határon, mert akkoriban meg-

kettőzött őrség járta az erdőséget. Kazi bácsiék a dédnagymamámmal 

együtt Bánrévén laktak, hozzájuk igyekeztek, mint a legközelebb élő ro-

konukhoz. Vica néni már akkor terhes volt Piroskával. Később Bánrévéről 

Kelemérbe költöztek, mert az közelebb volt a Putnoki Móric grófhoz, ahol 

apukája főkertész volt, édesanyja meg szobalány. ’45 tavaszán apukáját 
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elvitte az orosz „málenkij robot” azzal, hogy nekik kell egy tolmács, és 

mivel Józsi bácsi tudott szláv nyelven, hát őt vitték. Később derült ki, 

hogy nem tolmácsnak kellett, hanem fogságba hurcolták. Ő ott tudta meg, 

hogy Piroska 1945. október 1-én megszületett Ózdon.  

Ekkor Piroska megjegyezte: 

- Igen, apuka sajnos nem tért haza az orosz fogságból.  

Majd folytattam: 

- Anyu nagynénje, Margitka néni kereszteltette meg Piroskát, akit nagyon 

szeretet és sokat foglalkozott vele. Kelemérben majd két évig éltek édesany-

jával, ám mikor Piroska anyja egyedül maradt, vissza szeretett volna utazni 

Erdélybe a rokonaihoz, de addigra már újra le voltak zárva a határok. Vica 

néni ekkor elhatározásra jutott és elindult megkeresni rokonait. Tudta, hogy 

testvérei Kunágotán laknak illetve a féltestvére valahol a Dunántúlon él. Mi-

előtt elment, Margitkáéknál hagyta Piroskát megőrzésre. - Anyukám mindig 

felemlegette, hogy, mint nagylány, milyen sokat cipelte ölben a kis Piroskát. 

Sokáig nem hallottak Vica néniről hírt, így hát Tibi bácsi és Margitka néni 

(Humenyánszky Tiborné szül. Molnár Margit) örökbe akarták fogadni őt, 

hogy felneveljék, mivel nekik nem volt gyermekük. Végül is megérkezett 

Vica néni és elköltöztek. 

Piroska elgondolkodva folytatta a mondatom: 

- Igen, emlékszem, hogy anyukám mesélte, hogy épp aludtam, amikor megér-

kezett és azt mondta Margitkáéknak, hogyha nem ismerem meg őt, akkor ma-

radhat a Margitkáék gyereke. Persze mikor kinyitottam a szemem és meglát-

tam anyukámat rögtön megismertem, így aztán Kunágotára költöztünk és ott 

éltünk sokáig.  

Majd újra megkérdeztem tőle: 

- Milyen emlékeid vannak azokról az évekről, amikor még Bánrévén laktatok? 

- Kicsi voltam még, amit tudok, azt édesanya elbeszéléséből tudom. Erről az idő-

ről nem nagyon mesélt, de arra emlékszem, hogy Borsodnádasdon, Margitkánál 

kétszer is nyaraltam azok után, mikor már nem laktunk itt. Tibi bácsi sokat kivitt a 

ház mögötti erdőbe gombázni és egyszer találtam is egy különösen nagy, csodás 

gombát. Mindenki csodájára járt. Jó volt náluk, szerettem ott nyaralni.  

Ekkor elővettem az előkészített két régi fényképet, amit még Margitkától 

örököltem és megmutattam neki. Felcsillant az egyik kép láttán a szeme és 

rögtön mesélni kezdett: 

- Emlékszem, hogy volt egy gyönyörű babám, ez van a képen is, amivel 

nagyon szerettem játszani. Egyik alkalommal meg is fürdettem, de mivel 

annak idején még papírból volt készítve a baba feje bizony jól át is ázott. 

Hogy megszáradjon, kitettem az udvarra a napra, de sajnos nem száradt 
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meg, mert a libák szétcsipkedték a kedvenc babám fejét, mert azt hitték 

valami étel. Nagyon sajnáltam.  

Még beszélgettünk arról, milyen az egészsége, ma hol és hogy is él, és hol, 

miben szerepel. Közvetlensége elbűvölt, s persze ezek után, már én sajnáltam, 

hogy letelt az idő és tovább nem tudtunk beszélgetni, mivel mennie kellett 

játszani, az ózdi Olvasóba, ahova nemsokára én is követtem. A színdarab alatt 

végig a beszélgetésünk járt a fejemben. Örültem, hogy nem csak ő, hanem én 

is tudtam neki meglepetést okozni és másnap a következő verset írtam róla: 
 

Molnár Piroska 

(ahogy én látom) 
 

Tündér léptekkel jött, mint Holle anyó, 

szemében mély emberi érzésekkel. 

Alázattal segítve elmondott  

néhány verset, meggyötört testtel. 
 

Barátságos szavait ittam,  

mint szomjazó méh a nektárt. 

Természetes emberi mozdulata 

elvarázsolt, pedig mi mindent megjárt. 
 

Láttam szemében a felcsillanó örömöt, 

szívében mégis tán bánat ült.  

Kezében önmaga képével emlékezett, 

gyermekként hol és miben részesült. 
  

Megnyílt lelke felém, fejet hajtok 

előtte, nagy az örömöm. 

Édesanyaként zártam a szívembe, 

mind ezt hálásan köszönöm. 
 

S később fenn a színpadon, 

fáradságát nem veszi észre senki, 

csak én tudom, hogy az úton mit kell  

még kiállnia, ám lelke örömmel teli. 
 

Tisztelet e nagyság előtt ki annak örül, 

hogy szolgálhatja népét. 

Ki a közönségének örömmel  

odaadja az egész létét. 

Fazekasné Szabján Erika  
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Indiánosdi 

 

Ültem a nappali padlóján. Az erkély ajtaja ki volt nyitva, és a tavaszi szellő 

átjárta az egész szobát. Néztem kifelé, bámultam a bimbózó fákat, amik nap-

ról napra újabb hajtásokat hoztak. A mámoros virágillat a hatalmába kerített. 

Gondolataimba merültem. Eszembe jutott néhány emlék. 

 

Amikor kisebb voltam, szinte az egész nyarat nagyszüleimnél, Fehérváron 

töltöttem. Nagyapám kitalálta, hogy játszunk indiánosat. Elővett egy régi 

műanyag ponyvát, amit kifeszítettünk a szárítókötélre. Na persze, kicsi énem-

nek ez nem volt elég! Az imént említett őslakosoknak is volt dobja, hát ne-

künk is kellett! Papának volt egy nagy kék hordója, amiben régen az esővizet 

gyűjtötte a növények locsolásához. Elővettünk egy műanyag fóliát, és jó erő-

sen rákötöztük a hordóra, két bot segítségével pedig püföltük. Drága szom-

szédaink el sem tudták képzelni, hogy mi ez a hangos dobszó. 

Másnap reggel „jó indián módjára” bölényvadászatra indultunk. Készítet-

tünk íjjakat, és hozzájuk sok-sok nyílvesszőt az egyik bokor ágaiból. Morog-

tunk, hujjogattunk, miközben leterítettük a képzeletbeli állatot. Más törzsek is 

érkeztek a vidékre, és elküldték hadüzeneteiket. Cserépből, vállfából és né-

hány régi ruhadarabból megalkottuk Hunulut, az apacsok vezérét, és jegyesét, 

Nubulut. Nagyival varrtunk az arának függönyből szép fehér esküvői szok-

nyát, és fátylat. A kertből szedtem három szál körömvirágot, amit úgyneve-

zett „csokornak” hívtam. Fletót és Micit, a két cicánkat pedig gyűrűhordozó-

nak léptettem elő. Mi is felvettük ünnepi mokaszinunkat, melyet a legszebb 

madártollunkkal ékesítettük fel. Én még cseresznyéket is aggattam füleimre. 

Feldíszítettük az udvart, és elkezdődött a ceremónia. Daloltunk, amíg bevo-

nult a csodálatos menyasszony. Papa beszédet tartott és összeadta a párt. El-

kezdtem a körömvirág szirmait szórni az ifjú szerelmesekre. Ezek után már 

csak egy dolog következett. Elszívtuk a békepipát, így jelképeztük, hogy örök 

békét kötöttünk. Mama csak nézte, ahogy az Öreg és unokája játszanak. 

 

Gyönyörű nyár volt, amit a szívemben őrzök. Sok év telt el azóta, de lélekben 

ugyanaz a nevetős kislány maradtam, akinek a fülbevalói a piros cseresznyék 

voltak. 

Fehér Fanni 
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Karácsonyvárás 

részlet 

Emlékek 

 

Szóval nagy ünnepre, vendégségre készülődtünk. A legtöbb család karácsony-

ra disznót vágott és talán nem tévedek, ha azt írom, hogy nem is volt a csalá-

dok közül olyan, aki ne vágott volna disznót, mert az ellenkezője akkor bi-

zony nagy szégyen volt. Kollektív ide vagy oda, egy disznó felhizlalására 

csak akadt egy kis tengeri, moslék. Izgalmas dolog volt a disznóvágás. Már jó 

előre meg lett tárgyalva mikor és kivel vágjuk, mert a hentesnek előre kellett 

szólni, annyira foglalt volt. A nagy esemény reggelén aztán korán kelt a csa-

lád. Tata a rokonoknak, szomszédoknak ment szólni – jöjjenek, mert döglik a 

disznó. Édesapám tüzet rakott a nagy üst alatt, előkészítette a kötelet megköt-

ni a disznó lábát. Édesanyám, az edényeket szedte elő, tüzet rakott a konyhá-

ban és a savanyított káposztát tette oda főzni, a toros káposztának. Ilyenkor 

nekünk is hamar kiment az álom a szemünkből, gyorsan öltöztünk és kíván-

csian vártuk a disznófogókat. 

Jöttek is, még alig világosodott, egymás után sorakoztak be nagykabátosan 

pálinkás jó reggelt köszöntve. Markos, kemény, a munkától edzett emberek 

léptek be a konyhába, minden ajtónyitásnál a kinti téli hideg tolakodott utá-

nuk. Mosolyogva néztek ránk, mikor leültek.- Hát ti miért keltetek ilyen ha-

mar? Na melyikőtök szúrja meg a disznót? Melyik fogja a disznó farkát? 

Körbe járt a pálinkás kisüveg, egyszer, kétszer, de többször nem. Volt, aki 

pirospaprikát, borsot kért bele – megfázás ellen! Közben szót váltottak egy-

mással, érdeklődtek a család, az állatok iránt. Mi újság a faluban, ki mit hal-

lott, mit látott? 

A hentes szavára aztán lassan cammogva kisorakoztak a disznós ólhoz. Mi 

csak bentről figyeltük, hallgattuk, füleltük a történéseket, hogy ne legyünk 

kint láb alatt, mert hát a disznóvágás az komoly dolog. Csak miután minden 

elcsendesedett, abba maradt a disznóvisítás, mentünk ki, vittük a pálinkát és a 

kenyeret. Néztük a kinyújtott disznót és az azt körbeálló embereket, akik  

saccolgatták hány kiló lehet, dicsérték a háziak örömére. Aki még akart ivott 

egy kis pálinkát, de olyan is volt, hogy sietett, mert egy másik szomszédnak, 

vagy rokonnak kellett disznót fogni, tiszteletet tenni. A szalma kéznél volt és 

hamar a disznóra rakva, nagy lánggal pattogva, sercegve perzselte az alatta 

lévő állatot. Körbe álltuk, néztük kezünket melengetve, hallgattuk az édes-

anyám évenként elismételt sajnálkozásait, hogy milyen áldott jó állat volt, 

hogy milyen jól evett, milyen gyorsan hízott. A hentes közben végezte mun-

káját, mi az öcsémmel felváltva öntöttük a keze és a kése alá a vizet, amikor a 
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bőrsikálásra, takarítására került a sor. Félszemmel mindig arra ügyeltünk, 

hogy mikor lép el a disznótól, mert azonnal nyestünk a disznó füléből. Annyi-

ra szerettük, hogy a végén mire szép tiszta lett a disznó bőre, már a füleiből 

nem volt semmi, sőt még a farkára is szemet vetettünk. Persze a hentesnek 

nem tetszett, most sem tudom mesterkélt volt ezen a haragja vagy sem, de 

tény az, hogy végül azt csinálta, hogy a farkot a disznó fenekébe dugta és 

nagyokat nevetett, hogy mi durcásan, fanyalogva nézzük. Délben toroská-

poszta és krumplival sült hús volt az ebéd, a nagy asztalt mindig ki kellett 

pótolni, annyian ültünk ebédhez. A távolabbi rokonoknak, betegeknek, szom-

szédoknak mi gyerekek vittünk enni ebédkor, toroskáposzta levest, sült 

krumplit hússal. Másnap aztán a közelállók kóstolót kaptak a hurkákból. A 

kóstolóval úgy volt, hogy akinek vittél, az vissza is hozta, amikor ő vágott 

disznót. Nagyon szép és jó szokás volt! 

Mesélik, hogy jött egyszer Tárkányba egy új pap és eljővén a disznóvágá-

sok ideje, hol egyik presbiter, hol egy másik küldött kóstolót neki. A pap nem 

tudta mire vélni, hogy miért küldenek neki disznóvágáskor kóstolót. A kántor 

világosította fel, hogy ez a szokás Tárkányban! - De jó szokás, de nagyon jó 

szokás, mondta. Igen ám, de amikor eljött az idő, hogy ő is disznót vágott, a 

kántor odaszólt, hogy mostmár akitől kóstolót kapott annak idején, annak 

most vissza kell küldeni, mert ez a szokás! – Hát ez nagyon rossz szokás, 

nagyon rossz - mondta a pap. 

 

Lassan letűnő idők, lassan kivesző szokások. Akarva, akaratlanul feladott 

értékek. Európa Uniós állatvédők és törvényhozók tiltják a hagyományos, 

falusi disznóvágást, mondják állatvédelemből, pedig lehet több van mögötte. 

Talán a közösségi élet egyik fejezetét akarják kiiktatni, kiirtani. Mert amikor 

disznóvágáskor összejönnek a szomszédok, a rokonok, az közösség formáló, 

kapcsolattartás is, és lehet ez a baj. Meg kell szüntetni, be kell tiltani, de a 

bikaviadalokon őrjöngő tízezrek előtt folyó állatkínzás és öldöklés az mehet 

tovább, avval nincs baj…  

Mikor aztán eljött az idő, hogy reggel, este harangoztak bűnbánati isten-

tiszteletre, akkor már tudtuk itt az ünnep már az ajtó előtt, csak ki kell várni. 

Nagy izgalommal a szívünkben éreztük, hogy valami nagy dolog fog történni 

velünk. Pedig minden évben megtörtént, és mégis olyan jó volt újra és újra 

várni. A téli estéken egymást látogató és Tatához is betérő, régmúlt időkről 

beszélgető öregek, huncut szemmel, mosolygós arccal kérdezgettek bennün-

ket: - na jók vótatak? – Haz a Jézuska karácsanyfát? Nemigen feleltünk, csak 

vonogattuk izgatottan a vállunkat, mint aki nem biztos semmiben. Szótlanul, 

komolyan, nagy csendben hallgattuk életük emlékeit, olyan emberekről, akik 
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„ha feekelnének mán nem értennék ezt a világat”.(Hát még ezt a mait! - te-

szem én hozzá, most 2016-ban.) 

A kályhában pattogott a tűz, ők, ha nehéz volt a szó, az emlék, egy-egy 

szusszanásnyira elhallgattak. Ölbe tett kézzel, vagy ökölre támasztott fejjel, 

messze néző szemekkel révedtek a szoba valamelyik falára, mintha oda lenné-

nek vetítve a múlt képei. Addig, amíg egyikük nem sóhajtott egy nagyot, kor-

tyolt a borából és halkan hümmögve újra kezdte- „emlékszel még, amikor…?” 

Néztük a ráncoktól barázdált komoly arcokat, az öreg és mégis kemény 

tartású embereket, és ha ránk kérdeztek:- na, asztán mentek kántálni? – 

Tuggyátak a „Hagy ágyambú fekelék”? Míg lassan összeszedték ruhájukat és 

felcihelődtek hazamenni, én és az öcsém gyorsan elfújtuk a kántálás szövegét 

és a rigmusát is. Mosolyogva köszöntek el tőlünk, a háziaktól és csoszogtak 

lassan ki a sötétbe, lámpásaikban megemelve a lángot. Hirtelen nagy titkos, a 

fekete messzeségbe vesző, vezető, visszahozhatatlan, pótolhatatlan üresség 

maradt utánuk. Akkor is gyerekként, a szobára telepedett nagy csendben is 

úgy éreztem és most is. Mert Tata, hogy kikísérte őket nagyon hallgatagon 

készülődött a lefekvéshez. Talán nem is volt közöttünk. Ifjan kaszált, erős 

derékkal a harmatos fűben, vagy valamelyik szép tárkányi lányt táncoltatott a 

karácsonyi bálban… az is meglehet, hogy életét féltette valamelyik harctér 

lövészárkában… 

A hasogatott fa, gyújtós nagy csomóba rakva, elkészítve állt a színben, 

csak be kellett vinni a kályha mellé. Nagyhéten tett-vett mindenki, de olyan 

komótosan, ünnepélyesen, mintha minden mozdulatát figyelné valaki. Mi 

gyerekek, ha egyet szóltak, kettőt pattantunk nem csak szóra, de még a moz-

dulatokra is ügyeltünk. Ki akartuk érdemelni a karácsonyfát, mert azt azért 

tudtuk, elég sok volt a rovásunkon. Hol a nadrágot szakítottuk el szánkázás 

közben a temetődombon, hol meg leszakadt velünk a Körös jege és csurom 

vizesen mentünk haza. Szóval volt mit jóvátenni. 

Karácsony nagyhetében sehol nem lehetett hallani egy hangos szót, sehol 

egy káromkodást, a nagy várakozás rátelepedett a falura. Mintha minden ház-

ban újszülöttet vártak volna a családok. Még a részegesek sem ittak annyit, 

jobban vigyáztak magukra. A menyecskék, a felségek is kevesebbet zsörtölőd-

tek, veszekedtek. Az öregek meg sűrűbben látogatták egymást, keresték egy-

más társaságában a múltjukat, közös emlékeikbe kutakodtak méla, halk szavú 

beszélgetésben. Amúgy nyugodt csendességben örültek, hogy újra megélték a 

nagy várakozást, itthon, övéik között. A háborúk, a nagy megpróbáltatások után 

még, a végső, utolsó csata előtt. Így jött el lassan, de biztosan Karácsony nagy-

szombatja. Akármilyen napra esett, akkor is nagyszombat volt. 

Az a nap aztán nagy változást hozott a világba! Nem csak a miénkbe, de a 

felnőttekébe is! Az áhítatos várakozás hirtelen átcsapott sebes sürgésbe,  
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forgásba. Kora reggel keltek az asszonyok és a már este a nyárfateknőbe elő-

készített, felmelegített lisztbe rakták a hozzávalót, serényen dagasztották a 

kalácsot. Mi a gyerekek, hol fáért voltunk ugrasztva, hol a kemencéhez sza-

ladtunk megnézni, hogy ég-e a tűz, kell-e még rátenni. Sütés, főzés minden-

hol, mindenkinél, délre már tele volt az utca a sült kalács illatával. Az asszo-

nyok kipirulva, jókedvvel mosolyogva kínáltak mindenkit, aki csak betért a 

házba és útjukba került, tudták a világ legfinomabb kalácsát sütötték megint, 

mint minden ünnepre. Dió, mák, édes tehéntúró volt majd’ minden házban, ha 

meg nem, hát az ünnep alkalmából küldtek egymásnak az emberek, szomszé-

dok, rokonok, ismerősök ezt-azt, hogy mindenkinek legyen ünnep az ünnep! 

Tisztában voltak az elejtett, ellesett szavakból kinek mire lenne szüksége, mi 

az, amiből nincs elég? Máskor is nagyon odafigyeltek egymásra, hát ünnep 

alkalmából ne tették volna? 

Délután már megtelt az utca jókedvű sepregető, takarító emberekkel, ha ép-

penséggel havat kellett seperni, lapátolni az még jobban fokozta az izgatott jó-

kedvet, az ünnepi hangulatot. Már ott volt a várva várt csoda, az ünnep egy gye-

rekkéznyújtásnyira. A levegőben érződött, terjengett az illata, az izgalma. Még az 

elmaradt apróbb munka, tevés-vevés is az ünnephez társult, hozzá tartozott.  

Este aztán bennünket, gyerekeket vagy a paslákat, ahogy Tárkányban mond-

ják, vagy a templomba vittek, vagy valamelyik szomszédba, vagy rokonhoz, 

ahol nem volt kisgyerek. Akárhova is vittek, tudtuk, éreztük, hogy a csoda ott 

van a közelben, nem kell már sokat várni. Sehol nem volt maradásunk, men-

tünk, siettünk volna haza, minduntalan unszoltuk Tatát menjünk már haza, mert 

általában vele küldtek el bennünket. Izgatottan figyeltünk minden kintről jövő 

szóra, zajra, neszre. Még azt is megtették a huncutul mosolygó öreg emberek, 

hogy bejőve a szobába Tata nagy bosszúságára, hogy megkérdezték: - hát tik 

mit ültek itt, a Jézuska mán ee is ment ebbű a zuccábú! Mind mondhatta Tata, 

hogy üljünk csak nyugodtan, nem igaz abból semmi, csak viccelnek velünk! 

Annyi kellett csak, hogy netalán meghalljuk valamelyik szomszédban az öröm-

teli kiabálást -mert egész idő alatt füleltünk, mint a vett malac- akkor aztán nem 

volt maradásunk. De akkorra már Tatát is sikerült meggyőzni, hogy hazamen-

jünk. Kapkodtuk a kis lábainkat és meresztettük a szemeinket, hátha meglátjuk 

a Jézuskát, vagy legalább meghalljuk a szárnya suhogását… Hogy nagyob-

bacskák lettünk már tudtuk, hogy mire hazaérünk, mint minden évben, már ott 

áll a karácsonyfa a szobában. Tudtuk, számítottunk rá és mégis! Amikor belép-

tünk és megláttuk, a sok csillogást, villogást, megéreztük a fenyő, a „karácsonyi 

cukor” illatát mindig földbegyökeredzett a lábunk, mert maga a csoda jött el 

hozzánk minden karácsonykor. Valahonnan nagyon messziről, de ott volt, 

megérkezett beteljesítve mindannyiunk vágyát, vágyakozását. Most felnőtt 

fejjel sem érzem másként. Az ünnep hozta a csodát vagy a csoda az ünnepet, 
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nem tudom, de a lényeg az, hogy az ember egy évben csak egyszer éli át és az 

is csoda, hogy minden évben egyszer! 

Hála Istennek így van ez ma is, ahol élek; Karácsony este a falut elárasztja 

az ünnep csendje, a meghittség és a szeretet… Ám be kell ismerjem, hogy 

igaz csak szórványosan a szülők által elnézett, jóváhagyott?, vidékünktől, 

falunktól idegen petárdázás. De hát minden kornak meg van a maga hóbortja, 

csökevénye, hülyesége. Remélhetőleg ez a rossz szokás is letűnik egyszer és 

nem tart sokáig!  

Karácsony első napján aztán ünneplőbe vágta magát mindenki és az első 

ércesen csengő, bongó harangszóra megtelt az utca vasárnapiasan öltözött, 

kopogó csizmákkal, a templomba úrvacsorát venni igyekvő emberekkel. 

Még él az utca képe bennem, miként vonultak a családok a behavazott jár-

dán a templom irányába. Bőrcsizmás, büszke kihúzott derekú férfiak lába 

alatt recsegett, ropogott a hó, mosolygós, gyerekeiket terelgető, kipirult arcú, 

asszonyok. A téli síkos úton lassan vigyázva lépegető, feketébe öltözött öre-

gek. Emlékszem, számomra mindig olyan hatalmas, magasnak tűnt a temp-

lom mennyezete, a fehérre meszelt falak. Mikor beléptünk és leültünk a pad-

jainkba már búgott az orgona, már énekelték a „Menyből az angyalt”. Ahogy 

gyűltek az emberek, érkeztek a templom, úgy erősödött az ének, telt meg a 

templom lélekkel. Mikor aztán már tömve lettek a padok, az asszonyoknak 

minden évben még lócát is kellett behozni. 

Kicsi emberként már-már úgy éreztem menten összedőlnek a hatalmas fa-

lak. Elsőre az orgona adta meg a hangot a „Dicsőség menyben az Istennek” 

aztán a férfiak mély erőteljes éneke kapcsolódott, hogy utána, a velük szem-

ben ülő asszonyok magas hangú kórusa csatlakozzon. Ekkorra már nem az 

orgona volt az első. Elveszet, már csak követni tudta a lelkesen éneklő híve-

ket. Sehol másutt nem volt ez így csak Tárkányban! A mellekből kitörő erő és 

emelkedettség hangjai a plafonon túli eget ostromolták. Olyan tele volt a 

templom lélekből, szívből éneklő hívekkel, hogy szinte érezni lehetett az em-

ber kicsinységét, a magam apróságát. Falrontó kosként csapkodtak, dübörög-

tek a plafont és falakat ostromló hangok, dallamok. A templom közepére 

állított nagy, magas feldíszített karácsonyfa ágai remegtek; a díszek, mintha 

erős szélfuvallat érte volna őket, hol egyik, hol meg a másik oldalukon csil-

lantak meg. Ahogy véget ért az éneklés szinte fájt a nagy mély csend, a vára-

kozás a szószéken lévő pap szavára. Kemény, dörgő hangjának szavai mintha 

az éneket akarták volna folytatni. Az ünnepi ige minden szótagja célba talált, 

a szavaknak súlya, a mondatoknak jelentése volt. Az öreg tiszteletes hol fel-

emelte, hol lehalkította hangját, úgy hogy hol simogatott, hol ostorozott, aho-

gyan azt a hely szentsége, az ünnep értéke megkívánta. A tele templomból, 

csordultig tele szívvel, szinte felmagasztosulva ment haza mindenki az ünnepi 
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ebédet elfogyasztani. Mi, gyerekek azért alig vártuk, hogy kijöhessünk, eldi-

csekedni egymásnak, hogy milyen szép karácsonyfát hozott a Jézuska - a 

szomszédba az angyal szokta hozni. 

Váltig bizonygattuk egymásnak, és el is hittük, hogy láttuk amint elsuhant, 

vagy hallottuk a szárnya suhogását. Egymás szavába vágva meséltük a nagy 

élményt, amit átéltünk. Milyen különbség: az élményt nem az ajándékok soka-

sága, milyensége adták! Mert akkor maga az ünnep volt az ajándék, a nagy 

élmény! A karácsonyfa kapocs, kölcsönös örömforrás volt a család minden 

tagja számára. Az ünnep jelképe fiatal és öreg felé. Mert az öregek is megcso-

dálták minden évben, sokszor még a szemük is könnyezett. Talán azért, hogy 

ezt az ünnepet, ezt a karácsonyt, ezt az örömet is megérték, átélhették még egy-

szer. Örültek, örültünk egymásnak meg a karácsonyfának a miénknek, a csalá-

dénak. Mert igaz, hogy nekünk gyerekeknek hozta a Jézuska, de a miénk, a 

családunké volt az, mindig szebb, mint a másoké! A világon a legszebb! Este 

lefekvés után, az ágyból néztük amint az ablakon beszűrődő fehér hó világánál 

meg – meg csillant egy dísz, egy szaloncukor színes papírja. Az összekevere-

dett fenyő és a gyertya bódító illata hozta az örömteli álmot a szemünkre.  

 

Ferenc Gábor 

 
 

Életmese 

 

Biztos sokan hallottuk már a kifejezést: „elfelejtette, honnan jött”. 

Ez az a mondat, ami egyáltalán nem jellemezte a családomat soha. Nem 

sokat tudok a nagymamámról, csupán annyit, amit a szüleim elmondtak ne-

kem. Soha nem értettem, miért nem szereti senki, és akárhogy is akartam 

megérteni a családomat –bár értettem, mi a gond-, átérezni nem tudtam. Soha 

nem tudtam utálni a nagyit; egyszerűen csak… rettenetesen sajnáltam. 

Egy kicsi faluban élünk a mai napig, és a család felmenői közül is jópáran 

itt töltötték az életüket. Itt születtek, itt házasodtak, itt dolgoztak, és itt haltak 

meg. Akkoriban persze sokkal élettel telibb volt a falu, és az emberek között 

tényleges kommunikáció volt –ahogy anyu mesélte. Volt, hogy egy lovassze-

keret a szomszédok szétbontottak, felvitték a tulajdonos házának tetejére, és 

ott összerakták, mikor pedig megjött a tulaj, és meglátta a lovaskocsit a tetőn, 

igencsak gondolkodhatott, hogy hogyan kerülhetett fel az oda. Bizonyos 

szempontból én is szívesen laktam volna akkor itt. 

A nagymamám egy soktagú családba született, rengeteg fiútestvérrel, ő volt 

csak az egyetlen lány. Szigorú katolikus nevelést kapott, és persze a templomba 

is kötelező volt járnia minden vasárnap. Nem tudom, hogy szerette-e. Ilyenek-
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ről sosem beszélt, tévesen pedig nem akarok okfejtegetésbe kezdeni. De tény, 

hogy mindig is azt gondoltam, hogy csak „beleszokott” abba az életbe, abba a 

családba, amibe kényszerítették. Valahogy „belesimult” abba a környezetbe, 

abba a helyzetbe. Ahogy 18 lett, rögtön férjhez is adták a nagyapához, aki va-

lamivel idősebb volt nála, és nemsokára megszületett az első lányuk. 

Nem tudom, a nagyi hogy tudott végigvinni egy szerelem nélküli házassá-

got, vagy belenyugodni, hogy a feje felett döntenek, kihez mehet egyáltalán 

feleségül. Mindenesetre, amiért ő ezt el tudta viselni, azért csak tisztelni tudom. 

Azt kell mondanom, hogy „nem volt elég”, hogy ez a házasság boldogta-

lan volt, de az az időszak, amiben éltek, sem volt a legkönnyebb. A nagyiék 

állandóan titkolóztak anyuék előtt, és így még az is előfordulhatott, hogy 

mikor rákérdeztem, hogy évesen halt meg a nagyapa…, anyu nem tudta a 

választ. Pedig a saját lányáról beszélünk. 

Ami a sok furcsa dolog közül nekem talán a legfurcsább, az az, hogy hiába 

szokott hozzá a család az éhezéshez, mégis anyunak és a nagynénémnek mindig 

azt kellett enniük, amit a legkevésbé szerettek. Bár tény, a nagynéném ebből a 

szempontból szerencsésebb volt, mert a nagyszüleim őt mindig is valamiért job-

ban szerették, amit nem tudtam megérteni, miért. „Csak azért, mert ő a kisebb?” 

„Vagy azért, mert ő már a 2. lány, és a nagyapa fiút szeretett volna?” 

Mindenesetre furcsa egy családról beszélünk. Mikor a nagyapa még élt, a 

házban az a furcsa „törvény” uralkodott, hogy nem szabadott nevetni. Egyál-

talán nem. Ez megint egy olyan szála a nagyanyám és a családom történeté-

nek, amit el sem tudok képzelni. 

Nem ismertem a nagyapámat, mert még a születésem előtt valamivel meghalt, 

de néha elgondolkodom azon, hogy ha ma élne, megkérdezném tőle, miért tette 

azt, amit tett. Vajon ő is abba takarózik majd, mint a nagyi? Hogy a családért?  

De persze, tudom, hogy ezt már nem kérdezhetem meg tőle, és a nagyitól 

is késő már. 

Miután a nagyapa meghalt, a nagymamám nem házasodott újra. Nem volt 

még olyan idős, ezért jöttek a kérők, de ő mindnek kosarat adott. Gondolta, itt 

az ideje végre, hogy szabad legyen –legalábbis amennyire még az lehet. 

És ezután jöttek a problémák: a gerincproblémái, Alzheimer-kór, Parkin-

son-kór, szürke- és zöldhályog. Persze, természetesen nem azonnal, egy csa-

pásra, hanem az évek során felgyülemlettek. De azóta valahogy a nagyma-

mám megváltozott bizonyos szempontból. Néha önmaga, és teljesen tisztában 

van mindennel, máskor összetéveszti az álmot a valósággal. Néha nem ismeri 

meg a családtagjait, néha igen, de összetéveszt minket. 

Anyuék azt mondják, a nagyi sosem volt egy jó ember. Hiába mi viseljük 

gondját, és nem a nagynéném, meg a családja, mégis örökre ők lesznek az el-

sők. Olyan, mintha egy gyerek szintjén maradt volna: nem vállal felelősséget a 
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tetteiért, másokat hibáztat olyan dolgokért, amikről nem tehetnek, és nincsenek 

számára „szürke” emberek. Valaki vagy csak fekete, vagy fehér lehet. Lehet, 

azért ilyen, mert annyi terhet kellett elviselnie, és soha nem dönthetett még a 

legszemélyesebb dolgairól sem, de abban az időben mégis ki tehette?  

A nagyi mindig azt mondta: „Itt születtem, itt is fogok meghalni.” Ezzel az 

egyetlen mondattal odaszögezte a családot a faluhoz, rajta kívül már minden-

ki ki akart innen törni. A nagynéném jó családba házasodott, és tulajdonkép-

pen így „elmenekült” otthonról, már csak nagyon ritkán jön „haza”. Bár neki 

ez már valószínűleg nem az otthona. A nagyi mindent megtett, hogy a család-

ját összetartsa, és mégis, ironikus módon épp a lányától kellett elválni, akit 

évente talán háromszor, ha lát. És mégis, ő a szeretett gyermek, aki hazatért 

az anyjához, még ha csak pár órára. Mindennek tudatában soha nem tudtam 

utálni a nagymamámat. Csupán végtelenül sajnálni. Mert az a család, amiért 

az életét áldozta, már nincs többé; az anyja, apja, a fivérei már mind meghal-

tak, a fiatalabb lányát nem szereti, de az idősebb, akit a tenyerén hordozna, 

néha ugyan meglátogatja, de nem gondoskodna róla.  

Mégis, mikor bemegyünk hozzá a nővéremmel, valahogy igazán boldog-

nak látszik. Mintha elfelejtené mindazt, amin keresztülment, még ha csak egy 

pillanatra is. Könnyek csillognak a szemén, mikor megölel, és naiv szeretettel 

fordul felénk. Hiába, hogy nem tud az ágyból szinte kimozdulni, vagy hogy 

az idősebb lánya elhanyagolja, és nem tud sokszor megfelelően kommunikál-

ni másokkal. Mégis, úgy érzem, mostanra elfogadott minket. Még akkor is, ha 

ez 20 évbe került nekem. 

Tudom, hogy ez naivan, és talán egyeseknek ostobán hangzik, de mégsem 

tudom utálni. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy én nem akarok ilyen éle-

tet. Nem akarom, hogy ágyban, párnák közt haldokoljak majdnem mozgás-

képtelenül, úgy, hogy a családom -amiért mindent megtettem, hogy megma-

radjon-, ne látogasson. Nem azért osztom meg ezt a történetet, hogy kioktas-

sak bárkit is; hanem azért, hogy elindítson benned valamit ez a történet, ked-

ves Olvasó. 

Gácsi Nóra 

 

 

Nagyanyám története 

 

Amióta megszülettem, sokat változott a világ, már amire vissza tudok emlé-

kezni. E mellett gyakran hallom az idősebbektől, hogy: „bezzeg az én időm-

ben nem létezett telefon, számítógép, játékok…” És igazuk van, 20-30 évvel 

ezelőtt nem volt ennyire felszínes a világ. Az idősebbek meséje és elmondása 
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alapján apró dolgoknak is tudtak örülni, jobban, mint manapság. Sokat jelen-

tett a meleg víz, áram, a játékok, a rádió és a tévé. Mindez mára természetessé 

vált egy-egy háztartásban. Nemrégiben az elmúlt karácsonyra, az egyik leg-

szebb és legmeghittebb vallási ünnepre emlékeztem vissza, és azon töpreng-

tem, hogyan múlhatott el ez a családi ünnep a nagyszüleim idejében a modern 

technikai dolgok nélkül. 

Kíváncsivá tett a gondolat, így hát megkérdeztem a nagymamámtól, ho-

gyan ünnepelték harminc-negyven évvel korábban a karácsonyt. Így kezdte a 

nagymamám:  

„Hát kisfiam, volt még illata, varázslata a készülődésnek és igazi üzenete 

az ünnepnek. A valódi ajándékot pedig az jelentette, amikor a fenyőágakból 

készült karácsonyfa köré gyűlt az egész család. Nem az ajándékoktól lettek 

boldogok a gyerekek, hanem az egész napos sürgéstől- forgástól.  

Mindenkinek volt valami feladata, és az egész család együtt készülődött az 

ünnepre, és várta a kis Jézus születését. 

December huszonnegyedikén reggel zúzmarás fákat nézegetve indultak el 

a gyerekek vízért a kúthoz, deres kannával a kezükben. Mikor megérkeztek, 

egy vödörrel húzták a felszínre a vizet, majd átöntötték a vízhordó kannába. 

Otthon a nagymama sietve feldíszítette a karácsonyfát szaloncukorral, és a fa 

alá néhány gyertyát állított, majd mindenki részére tett még egy-egy naran-

csot, illetve fából készült játékot. Mikor a gyermekek hazaértek a vízzel, meg-

lepődve csodálták, hogy mennyi ajándék található a fa alatt. A nagyapám 

dolga az volt, hogy szalmát szórt a padlóra, annak emlékére, hogy Jézus já-

szolban született, később ezt a szalmát a jószág alá helyezték, hogy egészsé-

ges legyen. Az asztal alá lucernát és gabonaféléket készített, azért, hogy bő 

legyen a termés a következő esztendőben. A főzés sem a bevásárlással kezdő-

dött akkoriban. Mindent házilag készítettek. Tésztát gyúrtak, mákot daráltak, 

kalácsot sütöttek. Evés előtt mindent az asztalra készítettek, ebéd közben nem 

volt szabad felállni az asztaltól, mert következő évben a tyúkok nem ültek 

volna a meleg fészekben a tojásokon, és nem kelt volna ki sok kiscsibe. Mi-

kor az asztal köré ültek az emberek, először imádkoztak, majd nekiláttak a 

böjtös ebédnek. Az étkezés mézbe mártott fokhagymával kezdődött. A fok-

hagyma annak a jelképe, hogy egészségesek legyenek a családtagok a követ-

kező évben. Ezt követően a családfő egy almát annyi felé szeletelt, ahány 

családtag volt. Ez azt jelentette, hogy ha valaki eltéved, akkor az illető vissza-

találjon a családjához. Ezután a dió következett. Mindenki négy egész diót 

vett ki a kosárból. A dióbelek az évszakokat jelképezték. Ha valaki rossz diót 

kapott, úgy tartották, abban az évszakban gyengélkedni fog. Majd mindezt 

követve került sor az ebédre, amely hús nélküli vajas bablevessel kezdődött, 

és mákos gubával végződött. 
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Este a család összes tagja a ragyogó gyertyákkal díszített fa köré gyűlt, majd 

együtt imádkoztak, hálát adtak a jó Istennek, és kérték, hogy legyen boldog és 

gazdag az új esztendejük. Eközben a gyermekek elkapták az ajándékaikat, és 

ragyogó szemmel nézegették a tárgyakat. Új évben vízkeresztkor kitakarították 

az egész házat, lebontották a karácsonyfát, végül elmondtak egy-egy imádságot, 

és mosolygó arccal néztek szembe a várva várt új esztendővel. 

Ha csak egy rövid időre is, de remélem sikerült idevarázsolni a régi idők 

karácsonyát. Nem volt olyan gazdag ünnep, mint manapság, nem roskadozott 

a fenyőfa fényfüzérek alatt, mindenféle csillogó-villogó díszek társaságában, 

mégis mondhatom, hogy a szívünkben sokkal gazdagabb volt az ünnep, mint 

a mai napokban. 

Gál László 

 

 

Engedjetek elmenni! 

 

„A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs hőfoka, mint a 

szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni: ha kimondják, már 

hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben.”  

(Márai) 

 

Gyermekkorom nagymamámnál eltöltött nyaralásairól rétesek és kelt kalá-

csok, kacsasültek és kacsamájak fenséges ízei jutnak eszembe.  

A nagymamával az otthon dagasztott és kelesztett kenyeret hetente egy-

szer a pékhez vittük kisütni. A kenyértésztából a kemencében lepény is ké-

szült, s az erre ráolvadó kacsazsír íze egyet jelent számomra a gyermekkorral. 

A nagymamám gyakorlott mozdulatai természetessé tették a kacsa tömését is. 

A sült kacsamáj nemcsak nekem volt kedvencem, hanem a falusi búcsúra 

meghívott vendégeknek is. 

A fiatalon megözvegyült nagymama határozott egyénisége a vallásban ta-

lált megnyugvásra. 

A biblia olvasása és a templomba járás jelentették számára a helyes utat az 

élet útvesztőjében. A helyi termelőszövetkezetben dolgozott, s emellett a ház 

körüli nagy terület szőlőst is egyedül művelte. Sok tőle származó mondat 

szállóigévé vált a családban. A tészta gyúrása nehéz munka, a nagymama, 

amikor már majdnem mindennel kész volt, mondta: „már csak gyúrni kell.” 

Ha valamit elrontok főzés közben, eszembe jut, hogy „ a főzés olyan, mint a 

férjhez menés: vagy sikerül, vagy nem.” Közmondásra is emlékszem, amit 

nagyon szeretett: „A mát adták, a holnapot nem ígérték.”  
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Vicces szavait visszahallom, ezt mondta a megmagyarázhatatlan dolgokra: 

„mert a macska szőrös, és az orrod lukas.” 

A halál visszafordíthatatlansága felfoghatatlan bármikor, de egy fiatal élet 

elveszítése örökre beleivódik a lelkünkbe. Nagymama soha nem felejtette el a 

halál napjának dátumát, azt a kegyetlen február hatodikát, ami a fiát elvette tőle.  

- Ma halt meg Palika – mondta belenyugvó szomorúsággal negyven év 

múltán is.  

Palikát csecsemőkorában Nagymamának vinnie kellett magával a földekre 

aratáskor. Palikának megártott a hőség és a por, gyermekkora állandó bete-

geskedéssel telt. Nagymamáék teheneket adtak el a gyógyszeréért, hiába: 

Palika szegény tizenöt évesen hagyott el minket.  

A nagymama soha nem panaszkodott sorsa miatt. 

- Van fölöttünk nagyobb Úr – mondta akkor is, amikor betegsége miatt el 

kellett hagynia falusi életét, és hozzánk költözött a messzi városba. 

Ezután évente már csak egyszer, a Mindenszentek krizantémjaival látogattunk 

vissza vele, s gyújtottunk gyertyát Palika fényképe előtt a síremléken. 

- Engedjetek elmenni! – kérte halkan a halálos ágyán.  

Saját felelősségére hozatta haza magát a kórházból, meg sem kérdezett min-

ket, csak az értesítést kaptuk, hogy várjuk a mentőt.  

Itthon akart meghalni.  

A vallásos emberek alázatával és beletörődésével várta a nap eljövetelét. Nem 

beszéltünk erről, pedig a levegőben volt a visszafordíthatatlanság érzése. 

Egyetlen unokájaként és orvosként fokozott fájdalommal éltem meg azt a 

tehetetlenséget, hogy a tudomány lehetőségei végesek. Ha felborul a szerve-

zet egyensúlya, nincs mit tenni. Álltam a szoba ajtajában, hallottam a hangját: 

- Engedjetek elmenni! Palika vár.  

Nem volt kétségbeesett, még csak szomorú sem. Egyszerű, határozott hang 

volt, mint amilyen egész életében ő maga.  

Most, huszonöt év elmúltával elmondhatom: a nagymama velem van min-

dig. Beszélgetek vele, álmodom vele, elképzelem, mit tanácsolna nekem, 

mivel vigasztalna, ha szomorú vagyok. 

Szófogadó unokaként megértettem és tejesítettem utolsó kívánságát, elengedtem. 

Palika mellett nyugszik.  

- Ma halt meg a nagymama – mondom minden év május 16-án. 

 

Galló Kovács Zsuzsanna 
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Az újszülött osztályról a csíksomlyói Szűzanyához 

 

Első gyermekünk több évnyi várakozás után érkezett. A kisebb-nagyobb veté-

léseket, az effajta gyászt az Istenben és a Szűzanyában való hitemnek kö-

szönhetően tudtam feldolgozni. Az imának mindig is nagy jelentősége volt az 

életemben, ahogy azt már korábban említettem.  

A 2010-es pünkösdi búcsú mottója: Most segíts meg, Mária! volt. Emlék-

szem, azon a vasárnap a csíksomlyói esti szentmise előtt gyóntam. A bűnbo-

csánat szentségének elnyerése abban a templomban mindig másabb volt, több 

volt számomra. Valahol a templom közepe táján kaptam ülőhelyet. A prédi-

káció az anyaságról, a gyermekvállalásról szólt. Akkor (is) én ott gyermekál-

dásért imádkoztam a Szűzanyához. A szentmise után még a templomban ma-

radtunk a férjemmel, meg akartam érinteni a Szűzanya lábát, ahogy mindig 

tettem, amikor a kegytemplomba betértem. Arra is emlékszem, hogy éppen 

termékeny időszakban voltam, ezt mindig pontosan tudtam. Csoda történt! 

Gyermekünk azokban a napokban megfogant és bár problémás terhességem 

volt, februárban megszületett első fiúgyermekünk. A természetes szülés közben 

komplikáció lépett fel, 5/7-es apgar értékkel született, gond volt a szívveréssel, 

a légzéssel, az izomtónussal, a reflex-ingerlékenységgel és a bőrszínnel is.  

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak 

eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik 

meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség 

kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas 

Szűzanya. Ámen – suttogtam félholtan, miközben az orvosok és nővérek két-

ségbeesetten rohangáltak, csattogtak a műszerek. Végre felsírt! Éreztem a 

Gondviselés erejét, s akkor, ott a szülőszobán fogalmazódott meg először a 

gondolat, hogy minél előbb felviszem a csíksomlyói Szűzanyához ezt a 

gyermeket, hálát adni, amiért megszületett, él, és a szülei lehetünk. 

Kiléptünk a kórház épületének ajtaján. Néhány napja, amikor ezen az ajtón 

beléptünk, még csak férj-feleség voltunk. Szülők lettünk. Első alkalommal 

voltunk hárman együtt. Ez boldogsággal töltött el. Február volt, hideg, én mégis 

be akartam vinni a csíksomlyói Szűzanyához a gyermekünket. A férjem  

könnyen beleegyezett, ha nekem ez ennyire fontos, menjünk, csak meg ne fáz-

zon a kicsi. A kegytemplom udvarán az ajtóval szemben álltunk meg. Fehérbe 

öltöztetett kisdedünkkel kiszálltam az autóból. Ismerős jött szembe, férfi: 

- Gratulálok! Kisfiú? (a fehér sapkára hímzett halványkék csillagból kö-

vetkeztethetett) Isten tartsa meg egészségben családjával együtt!  

Beléptünk a templomajtón. A főbejárat soha nincs bezárva. Az ajtóban tekin-

tetem a Szűzanyára szegeződött. Megérkeztünk. Várt minket. Szenteltvízzel 
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keresztet rajzoltam kisfiam homlokára. Megnyugtató volt. Egyenesen a kegy-

szoborhoz tartottunk hárman. A szentély mellett található füzetbe mindig 

kérésemet fogalmaztam meg, most csak annyit írtam: Hálás vagyok a gyer-

mekemért! Köszönöm, Szűzanyám! A lépcső előtt megálltam egy pillanatra. 

Gyenge voltam. Az elmúlt napokban óvatosan figyeltem minden lépésemre a 

fájdalom miatt. Fel fogok menni. Fel tudok menni. A lépcső, ami eljuttat a 

vágyott célhoz, a Szűzanya lábához. Haladás felfele, lépésről lépésre.  

Az idő megszűnt létezni. Ott álltunk egymással szemben. Anya az anyával. 

Mindkettőnk karján kisfiú, királyfi. Imáimban megfogalmaztam mérhetetlen 

hálámat, és a védelmére bíztam a gyermekünket. Foszlányokban lepergett gon-

dolataimban a szülés körülménye és az orvos szavai a lehetséges következmé-

nyekről a gyermek beszédében és járásában, de akkor ott azt éreztem, hogy 

minden rendben lesz, a Gondviselés velünk van. Most segíts meg Mária…  

A férjem közelemben állt, hogy felsegítsen és lesegítsen a lépcsőn.  

Ránéztem, egyre gondoltunk. Közelebb lépett, felemeltük magasra a pólyás 

babát, hozzáérintettük a Szűzanya lábához. Könny csordult le az arcomon.  

Az „érintőzés”, csodatevő ereje miatt mindig az egyik legmeghatározóbb 

pillanata volt a Szűzanyával való „emberközeli” találkozásomnak a somlyói 

templomban. Nyugodt voltam és nagyon boldog! Isteni üzenetet, kegyelmet 

kaptam, mely kísérni fog anyai mivoltomban. A templom ajtajánál, keresztve-

tés közben visszanéztem a Szűzanyára, ahogy ott mindig szoktam, de most 

már a gyermekemmel. Jövünk még! 

A Szűzanyában való hitem továbbra is csodák sorozatát idézte elő az éle-

temben. Második gyermekünk számításaim szerint újév napján fogant, ami 

éppen Szűz Mária, Isten anyjának ünnepe. Problémamentes terhességem alatt 

gyakran azért is imádkoztam, hogy (az első szülés traumájából kiindulva) csá-

szármetszéssel szülessen meg második gyermekünk, de ne én kérjem ezt az 

orvosomtól, hanem „fentről” igazítsák így. Szeptember 8-án, Kisboldogasszony 

napján, (három héttel korábban a kiírt időpontnál) beindult a szülés, a baba 

farral feküdt, így a kórházi vizsgálat után egyértelmű volt, hogy ebből csak 

császármetszés lehet és azonnal. Még egy óra se telt el, és megölelhettem má-

sodik kisfiúnkat, éppen a Szűzanya születésnapján. Vasárnap volt, Csíksomlyón 

a Mária neve búcsút is aznap tartották. Ezek a gondolatok valamiféle szakrális 

állapotot idéztek elő bennem egy rövid időre. Még a műtőasztalon voltam, és 

már nagyon vártam, hogy megismétlődjön a csíksomlyói templomban az, amit 

első gyermekünk bemutatásánál éreztem. Megtörtént! Pontosan úgy, csak az 

első alkalom érzése helyére az ismételten jóérzés lépett. 

Két év múlva, év végén kislányunk született. Ő isteni ajándék volt, és 

örömmel fogadtuk.  
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Most már előre programozott császármetszés jöhetett csak szóba az életko-

rom miatt is és a szülések egymásutánisága miatt is. A szülés élménye har-

madjára megszépült, úgy éreztem, hogy mindenki értem és a gyermekemért 

volt ott a műtőben, nagyon jól éltem meg, nagyon boldog voltam. Néhány nap 

múlva családunk számára természetes volt már, hogy Karcfalva irányába csak 

Csíksomlyón keresztül vezethet az út az újszülöttel. A rítus semmivel nem 

volt kevesebb, mint az első vagy a második alkalom. Sőt, a nagycsalád érzése, 

a hála ezért csak tetőzte a szakrális térbe és időbe való belépés átélését, mely-

nek hatása kíséri mindennapjainkat. 

Háromgyerekes anyaként megvívom a mindennapok harcát önmagammal, 

gyermekeimmel, az élettel, de a győzelemhez, a tisztán látáshoz lelki támasz-

ra van szükségem. És ez a hitem! Hiszem azt, hogy a Szűzanya óvja családo-

mat. Ha csak egy kis könnycsepp vegyül a mosolyaink közé, eszembe jut az a 

pillanat, amikor ott álltam a csíksomlyói Szűzanya előtt egyik-másik gyerme-

kemmel, és a védelmére bíztam a családomat. Mélyen él bennem az a februá-

ri, szeptemberi és decemberi nap. 

Gidró Melinda 

 

 

Szélviharos születések 

 

Amikor 2015-ben, advent első miséjén a megfogant életekért imádkoztunk, én 

csak mosolyogtam, mert minden teszt nélkül is tudtam, hogy az én szívem alatt is 

megfogant, egy ima. Kezdetét vette egy kaland, aminek a végére nem csak na-

gyobb családdá váltunk, hanem sokkal többek lettünk. Most már van egy hatodik 

szék is az asztalunk körül - Istennek -, hogy helye legyen közöttünk örökre.  

Na de, hogy ne szaladjak ennyire előre, valahol ott kezdődött a történetem, 

hogy már kisgyerekként is akkor éreztem jól magam, ha sokan vettek körül. A 

férjemmel mindketten nagycsaládban nőttünk fel, ők hatan, mi hárman vagyunk 

testvérek. Szerettem mindig a kupac közepén lenni, tetszett minden, ami hangos 

volt és vidám. Emlékszem, hogy soha nem voltunk egyedül, és volt, hogy a 

testvéreimmel vonalzóval osztozkodtunk egy csokin. Minden civakodás és 

versengés ellenére, most felnőttként a legjobb barátaim a testvéreim. 

Ennek ellenére sokáig azt hittem, nekem csak egy gyerekem lesz. Boldog 

kis család voltunk: apa, anya és egy kislány, Hani. Amikor a kislányomat 

vártam, a szervezetem nem engedte, hogy szépen fejlődhessen, és könnyen 

megszülethessen. Hosszú heteket kellet vele kórházban töltenem, hogy ne 

legyen koraszülött. 2006 nyarán, egy szélviharos augusztus végi éjszakán 

nem várt tovább, és egy komplikációkkal teli vajúdás után született meg Jo-
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hanna lányom. Nem sokkal, de hamarabb érkezett a vártnál, leküzdhető hát-

rányokkal, ám egészségesen! Ezek után csak a nehézségekre gondoltam, ami-

kor a kistestvérről kérdeztek, és az átélt megpróbáltatások miatt nem akartam 

még egyszer babát vállalni. Nem mertem újra kockáztatni. 

Néhány év elteltével a nővérem unszolására csatlakoztam egy imacsoport-

hoz. Keresztény édesanyák gyűltek össze minden hónapban egyszer, hogy a 

jó Istenhez imádkozzanak a csoport védőszentjével, Casciai Szent Ritával. Én 

még nem voltam kifejezetten nyitott a közös imádkozásokra, de lenyűgözött 

ezeknek a lehetetlen csodákért imádkozó asszonyoknak a hite, és onnantól 

kezdve közéjük tartoztam. Az elhivatott imakommandós anyukákkal bárhon-

nan, bárkitől érkező imaszándékokért imádkoztunk. Kéréssel fordultunk Is-

tenhez, hogy segítse közösségünket, családjainkat, a rászorulókat. Ahol  

asszonyok Isten nevében összegyűlnek közösen imádkozni, ott a Szentlélek 

erősíti meg a hangjukat. Az őszinte, másokért elmondott imák különös ke-

gyelmet hordoznak, ezt most már tudom én is! Kértem Szent Rita közbenjárá-

sát, hogy segítsen nekem, had bővülhessen családunk. Legyen kistestvére a 

lányomnak, de nem akárhogyan! Mivel oly sok évet elvesztettem a félelmeim 

miatt, de a szívem, mélyén még mindig ott motoszkált a nagycsaládról szőtt 

álmom, ezért azt kértem Istentől, hogy ikreim születhessenek. 

A Szent Rita Közösség asszonyai imádkoztak értem, értünk, hogy teljesül-

jön a kívánságunk. A lelkem legjobb ismerője, Isten, pedig megadta azt, amire 

oly nagyon vágytam. Megsúgta, akkor ott azon az adventi misén, hogy a kíván-

ságom megfogant és növekedésnek indult. Onnantól kezdetét vette egy olyan 

utazás, aminek mélységeire és magasságaira nem igazán voltam felkészülve. 

Karácsony előtt egy héttel elmentem az első ultrahang vizsgálatra. Arra 

gondoltam, ennél tökéletesebb ajándékot nem is adhatok a családnak, mint 

hírt egy kisdedről. Az asszisztens hölgyeknek mondtam, hogy a karácsonyfa 

alá szeretném tenni az igazolást. Még most is átjárja a lelkem az a hatalmas 

örömáradat, ami abban a pillanatban tört elő, amikor a vizsgálatot végző nő 

felkiáltott, hogy Ó, Ó! Ez két Ó volt! Két baba van! Vegyek két karácsonyfát!  

Elsőre el sem tudtam hinni! Pedig én pontosan ezt kértem! De csak ültem 

kinn a folyosón, és arra gondoltam, hogy ez hihetetlen! Az egész családban 

nem születtek még ikrei senkinek, esély sem volt rá, és lám sikerült, ikrekkel 

voltam várandós! Tényleg azt kaptam, amire a szívem mélyén a legjobban 

vágytam, de akkor még nem tudtam, hogy Szent Rita pártfogására még csak 

ezután lesz igazán szükség. 

Már az elején probléma volt az egészségemmel. Nem biztattak, hogy élet-

ben marad mind a két baba. Még alig lehetett látni őket, olyan picik voltak, 

amikor arról kezdtek el beszélni, hogy kevés az esélye annak, hogy végig 

tudom csinálni. Veszélybe kerültem én is és a babák is. A 19. héten befektet-
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tek a kórházba. Akkor már tudtam, fiaim vannak. Több orvos is vizsgált min-

ket, de egyik sem biztatott túl sok jóval. Elmondták a kockázatokat, figyel-

meztettek a veszélyekre, felsorolták a javaslataikat, és ezzel mindenki megtet-

te a tőle telhető legtöbbet. Az összes orvos, akivel beszéltem, mind szakmája 

kiválósága, és csak emberségén múlott, hogy kedvesen, gondoskodón, vagy 

ridegen, tényeket sorolva vizitelt nálunk. Volt, aki engem féltett, hiszen egy 

gyereknek már az anyja voltam! Ő azt mondta, ha baj van, akkor az anyát 

mentik. Akkor, ott neki igaza volt! 

A két babával is komplikáció merült fel, az egyiknél egy főütőér szűküle-

tet diagnosztizáltak, a másik babának pedig nehezen jutott tápanyag a köldök-

zsinórján lévő szűkület miatt. Egyik babának sem adtak sok esélyt, A és B 

magzatnak hívták őket, míg én a nagyobb babát Tamásnak, a kisebbet Ger-

gelynek hívtam.  

Az egyik orvos megkérdezte, hogy meg akarom tartani akkor is, ha bete-

gen születik, szívproblémákkal? Felelőtlennek tartott, mert nem hallgattam rá, 

és akkor ott, annak az orvosnak is igaza volt! Esély volt rá, hogy az egyik 

baba szívbeteg legyen, a másik pedig az elégtelen köldökzsinór miatt nem 

fejlődik rendesen. Igazuk volt mindenben, hiszen rossz egészségi állapotban 

kockáztattam olyan babákért, akiknek mindig változott az esélye az életben 

maradásra. 

A 24. hétig amennyire csak lehetett láthatatlanná váltam, csak ne legyen 

orvos, akinek igaza lehet. Ekkor mondták ki először, hogy nem gondolták 

volna, hogy idáig kihordom őket. 

Egy koraszülött baba életben maradási esélyeit a 24. héttől kezdik el szá-

molni, és itt kezdenek el bizakodóan beszélni az orvosok. Voltak napok, ami-

kor egészen jó eredményei voltak a vizsgálatoknak, de akadtak borúsabbak 

időszakok, amikor a felmerülő újabb komplikációk miatt megint csak láthatat-

lanná akartam válni. 

Minden orvos hozzátette amit csak tudott, de nem rajtuk múlott, hogy mi 

fog történni velünk. Mindent megpróbáltak. Injekciók, gyógyszerek, étrend, 

ágynyugalom, és a legfontosabb, a folyamatos felügyeletet. Nem engedtek 

haza, hogy bármi történjék én ott legyek rögtön, ahol segíteni tudnak. Én 

pedig minden terápiára, javaslatra, diétára igent mondtam, csak arra az egyre 

mondtam nemet, hogy meggondolom-e magam. Mert miközben minden or-

vosnak igaza volt, addig én minden nap imádkoztam! Imádkoztam Istenhez, 

de nem kértem tőle semmit, csak minden nap megköszöntem, hogy még ott 

vagyok és láthatatlan vagyok. Ha problémákkal, szűkületekkel is, de élnek a 

fiaim. Tudtam, nem azért kaptam ezt az áldást, hogy kétségbe essem, vagy 

meghátráljak. És ebben nekem volt igazam! Beleolvadtam Isten végtelen 

szeretetébe és láthatatlanul majdnem a 36. hétig sikerült kihordanom a fiúkat.  
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Nem voltak kétségeim, hogy Isten akkor ott végig a karjában tartott min-

ket. A nővérem szavait idézve, extra nehéz időszakban, extra mennyiségű 

kegyelemben részesültem. A nap minden percében tudtam, hogy mindent 

Istentől kaptam, amiért én csak végtelen hálát éreztem. Ültem hónapokig a 

kórházi ágyamon. Mellettem kismamák, asszonyok, nénik sűrűn váltották 

egymást. Én pedig mosolyogva meséltem mindenkinek Szent Rita eredmé-

nyes közbenjárásáról. Miközben biztattam a babáimat a hasamban, hogy le-

gyenek boldog, egészséges és szerető testvérek. A vége felé már csak úgy 

emlegettek, hogy a kacagó Évike a második emeletről.  

Mire elértünk a fiúkkal a várandósság 35. hetéig, már több orvos is el-

mondta mennyire nem hitte, hogy eljutunk idáig. Már azt is kiejtették a száju-

kon, hogy kész csoda, hogy még mindig egyben vagyunk, és jól vagyunk. 

Talán egy írásos igazolást kellett volna kérnem erről, hogy mások is elhiggyék 

a történetünket. De aki hisz, az igazolás nélkül is tudja: Istennek van igaza! 

Néha csak úgy kacsint egyet, és akkor ilyen dolgok történnek.  

Abban az évben a július igen csak nagy viharokkal érkezett, egy este külö-

nösen erős szél fújt. Rosszul aludtam, arra gondoltam, Johannámat is ilyen 

szeles időben szültem. Majd hajnalban arra ébredtem, hogy menni kell.  

Pillanatok alatt történt minden. Komplikáció lépett fel az egyik baba köldök-

zsinórjával, ezért olyan gyorsan a műtőbe toltak, hogy még a villanyt sem volt 

idejük felkapcsolni az asszisztenseknek. Öt perc alatt elaltattak és kiemelték 

az én élő, eleven, egészséges fiaimat. Megérkezett közénk Tamás és Gergely.  

A szülés után nagyon sok vért vesztettem, még felülni is nehezemre esett, de 

csak az a vágy hajtott, hogy látni akarom őket! Hiszen rengeteg dolgom volt, 

meg kellet számolnom negyven ujjacskát, négy szemecskét és megannyi apró 

részletet, amit most felsorolni sem tudok már. Amikor végre a kezembe vehet-

tem őket, mindenem benne volt abban a pillanatban! Valósággá vált az imám!  

Olyan szépek voltak, ahogyan összebújva aludtak. Csak gyönyörködtem 

bennük. Anya lettem megint, másodszorra és harmadszorra is. 

Annyi sok imát mondtak értünk akkoriban, ismerősök és ismeretlenek 

egyaránt, sokat aggódott értünk a férjem és a családom, annyi szeretetből 

meríthettem erőt, amit azelőtt el sem tudtam volna képzelni. A fiainkat annyi-

an várták, olyan sok ismerősük volt már a születésük pillanatában, mint más-

nak egész életében. A keresztelői szentmisén, a zsúfolásig megtelt templo-

munkban Jacek atya egymás után a magasba emelve bemutatta Tamást és 

Gergelyt a közösségünknek. Ott volt az a két csöppnyi gyermek egy hatalmas 

család szeretetével körülölelve. 

Eltelt három év és azzal telnek a napjaim, hogy megpróbálok jó anyja len-

ni a három gyerekemnek. Gondoskodni róluk, tanítani őket, telerakni szép 

emlékekkel az életük első szakaszát! Sokszor mondom el nekik, hogy legye-
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nek jó testvérei egymásnak mind a hárman! Egészségesek, hangosak és bol-

dogok. Mi pedig a férjemmel, Attilával gyönyörködünk bennük. Én csak an--

nyit mondok ilyenkor, lehet ez az életünk legszebb időszaka!  

Mennyivel többet is kaptam én, mint amennyit akkor kértem, amikor az 

első imám elmondtam a kívánságommal. A hit ajándéka némelyeknek a szü-

letése pillanatában a birtokában van, és előfordul az is, hogy valaki a haláláig 

nem nyitja meg a szívét Istennek. Akad olyan is, mint én, akinek lassan kú-

szik az elméjébe egy gondolatként, sejtenként terjed a szívében egy érzésként, 

hogy amikor felismeri magában az Isten jelenlétét, már nem is tudja, hogyan 

élhetne nélküle. 

Kislányként láttam a dédmamámat, amint reggel az első ébredéssel elkez-

dett halkan, szinte motyogva imádkozni, miközben arcot mosott, és rendbe 

tette hófehér vékony hajfonatát. A göbös, öreg kezével a hajára simította ken-

dőjét, és közben folyamatosan Istennel beszélt.  

Emlékszem a nagymamámra, kántorként felültetett maga mellé a magas 

padra a templomi harmónium elé. Láthattam őt énekelve beszélni Istennel. Az 

apai nagymamám szinte tudta kívülről a Bibliát. Szerintem az volt a kedvenc 

könyve, amit egész életében folyamatosan olvasott. Emlékszem arra, ahogy 

szüleim tanítottak minket az esti imára. Azért, hogy senkiről ne feledkezzünk 

meg, tegyük hozzá a végére, hogy „és az összes szeretteimért”. Az Istennel 

való beszélgetést egész kislány koromtól láttam a családom tagjainál, de én 

igazán akkor kezdtem el vele őszintén, szívből beszélgetni, amikor a láthatat-

lanságba süllyedve, ott azon a kórházi ágyon megengedte nekem, hogy csak 

mosolyogjak és három gyermek édesanyja lehessek. 

Gyimesiné Behina Éva  

 
 

A történelem viharai a családomban 

 

A szüleim találkozása 

Szüleim még fiatalok voltak, amikor édesanyám átment a szomszédba a 

barátnőjéhez rádiót hallgatni. Apukám pedig a barátját látogatta meg, hogy 

együtt hallgassák a Szabó családot. Ez a műsor nagyon kedvelt volt, és akinek 

volt rádiója, az vendégeket is beengedett, hogy ők is hallhassák. Hát így is-

merkedtek meg a szüleim, a Szabó család hallgatása közben. 1962-ben össze-

házasodtak. Anyukámon egyszerű, fehér ruha volt. A fotós tűzött rá egy 

uszályt, a fejére pedig fátylat rakott, de csak a fénykép erejéig. Az egyszerű 

esküvőjük után a szakszervezet téli csoportos üdülésén vehettek részt, aminek 

nagyon örültek, mert pénzük nem lett volna máshova eljutni. Az üdülőben az 
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ismerkedési estet úgy hívták, hogy kacagó est, és egy kis szalagos magnóról 

szolgáltatták a zenét. 

 

A fiatalok azért nagyon boldogok voltak, mert a Tanács kiutalt nekik egy 

lakást Debrecenben, ahova két év múlva megszülettem én. Később egy udva-

ros házba kerültünk, ahol nagyon sok család lakott együtt, mindenkinek egy 

szoba jutott, fürdőszoba, és konyha nélkül. Az udvari vécére kellett járnunk, 

és az előszobában főtt az étel. Sok éven keresztül így laktunk, a szomszédok-

kal nagy szeretetben, és megértésben, mint egy nagycsalád. Sok gyerekkel 

szaladgálhattam az udvaron, és jól éreztük magunkat együtt nagyon. A mai 

napig is szeretettel emlékezem a régi lakótársainkra.  

 

Majd szanálták a házunkat, és Debrecen első, tízemeletes panel lakótelepén 

kaptunk egy tanácsi lakást, a 4. emeleten. 1971-ben kerültünk a Fényes ud-

varba, és óriási örömmel, és áhítattal foglaltuk el a vadonatúj lakásunkat. 

Három szobánk is lett, meg konyhánk, és fürdőszobánk. Olyan boldogok 

voltunk, amit korábban el sem tudtunk képzelni. A padlószőnyegre rá sem 

mertünk lépni, eleinte újságpapírokat tettünk le, hogy azon közlekedjünk. Mi 

voltunk az elsők, akik beköltöztünk, és nagy kíváncsisággal lestem, hogy a 

többi régi lakótársunk mikor jön utánunk. És valóban, közülük sokan meg is 

érkeztek, a különböző emeleteken szétszórva laktak. A Fényes udvar helyén 

korábban temető volt, de még nem szüntették meg a sírokat teljesen. Így tör-

ténhetett meg az, hogy az első pár évünk a sírkövek, és előkerült csontok 

között telt el.  

Jóska, azaz az apukám az iskolái után a Tejipari Vállalatnál helyezkedett 

el, és nyugdíjba kerüléséig ott dolgozott. Középvezető volt, először művezető, 

és felügyelte nap, mint nap a tej, és más tejtermékek gyártását, kiszállítását. 

Aztán bekerült a Vállalati Központba, mint technológus. Közben újabb isko-

lákat végzett, köztük Aggteleken egy bentlakásos iskolát is. Onnantól ő fel-

ügyelte a Tiszántúli Tej-és Tejporgyárak működését. Sokat utazott, gyakran 

volt távol, sűrűn látogatta a tejüzemeket. A fejlesztésekben is részt vett, így a 

tejport, fagylaltport, a sűrített tubusos tejet, és a sűrített kakaót is kifejlesztet-

ték, és gyártották. És otthon én megkóstolhattam mindet, és véleményeztem 

őket. Sőt, néha még az iskolába is jutott a kóstolóból. A Tejipar volt apukám-

nak a mindene, és nagyon kreatívnak, és jó vezetőnek bizonyult. 

 

Irmus, azaz anyukám az érettségi letétele után a Magyar Gördülőcsapágy 

Műveknél helyezkedett el, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Először hosszú 

évekig a mérőállomáson dolgozott, ahol csapágyak, és golyók méretét vizs-

gálta mikroszkóppal. Nagyon éles látása volt, jól látott. Aztán kitalálták, hogy 
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anyukámnak munkás végzettsége kell, hogy legyen, így elvégeztették vele az 

esztergályos szakmát. Amit persze megtanult a könyvekből, és a munkadara-

bokat a kedves kollégák segítettek neki valahogyan összehozni. De szerencsé-

re egy percig nem esztergált, így aztán biztosította a gyár sikeres működését. 

Majd az MGM Munkásszállójának lett a gondnoka, amit lelkesedéssel, és 

szeretettel végzett. Az ott lakó fiataloknak egy kicsit a pótanyja volt, meg a 

pszichológusa, meg a kultúrfelelőse egyszerre. Nagyon jól tudott szervezni, és 

jól bánt az emberekkel, így nagyon szerették a lakók. 

 

A szocializmushoz természetesen neki is alkalmazkodnia kellett. Akkoriban 

minden dolgozó egy szocialista brigád tagja volt. Anyukám a Clara Zetkin 

nevű szocialista brigád vezetője volt. Az ő feladata az volt, hogy törődjön a 

tagsággal, és programokat szervezzen nekik. Így szabad idejükben gyakran 

töltötték együtt az időt, a vállalaton belül, vagy kívül is. Különféle, brigádok 

közötti versenyeken is részt vettek. Így fordulhatott elő, hogy egyszer engem 

is elvitt, és benevezett egy lövészversenyre. Igaz, hogy én nem találtam el  

a céltáblát, de az egyik brigádtag sportlövő volt, így neki köszönhetően  

második helyen szerepeltünk. Így én is elmondhatom, hogy lövészversenyen 

van egy második helyem. 

1964-ben megszülettem én. Anyukám 6 hétig lehetett otthon velem, azután 

munkába kellett állnia. Akkoriban nem volt Gyes vagy Gyed, a dolgozó nők 

beadták a gyereküket a vállalati bölcsődébe, és elmentek dolgozni. Mivel még 

szoptatott, néha kimehetett a munkahelyéről szoptatni, de nem sokáig kellett 

ezért szaladgálnia, mert hamar elapadt így a teje. A gyerekek egész nap az 

intézményekben voltak.  

 

Én igen jól bírtam a közösségbe járást, hiszen ott nőttem fel, türelmes, és 

alkalmazkodó voltam. Néhányszor előfordult, hogy a szüleim nem jól beszél-

ték meg, hogy ki visz másnap haza az óvodából, napköziből. Ugyanis mind-

ketten két műszakban dolgoztak, telefon pedig nem volt. Így néha bent felej-

tettek. Olyankor segítettem a takarító néniknek a takarításban, és a cserép-

kályha tisztításában. És türelmesen vártam, hátha értem jönnek. 

 

Minden évben, május elsején nagy felvonulások voltak a városban. Minden 

vállalat felvonult, és természetesen kötelező volt mindenkinek részt venni, 

piros zászlót lobogtatni, és transzparenseket vinni. Arra kellett nagyon ügyel-

ni, hogy az Aranybika Szálloda előtt, ahol a tribün volt, ott gyönyörű, egyenes 

sorokban menjenek a dolgozók, és vidáman kellett lengetni a zászlókat a 

díszvendégek felé. Én be voltam osztva, egyik évben anyukámmal, a másik 

évben apukámmal vonultam. De minden évben új ruhát varrattak nekem erre 
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a napra, és ezért nagyon vártam ezeket az alkalmakat. Meg azért is, mert a 

felvonulás után, a Nagytemplom mellett egyesült a családunk, bedobáltuk a 

zászlókat, táblákat egy teherautó hátuljába, és kisétáltunk a Nagyerdőre, ahol 

hamisítatlan majális fogadott minket minden évben. Volt kolbász, sör, báb-

színház, zene, és minden földi jó, amiben máskor nem volt részünk. 

 

Nyaralni minden nyáron a szakszervezettel mentünk. Hol Zebegénybe, hol a 

Balatonhoz, vagy Hajdúszoboszlóra. De mindig teljes ellátás fogadta a meg-

fáradt dolgozókat, és nagyon kevéske pénzért jó színvonalú kiszolgálást kap-

tunk. Még egy kultúrfelelős is foglalkozott velünk, és minden napra progra-

mokat szervezett nekünk. Ha ezek az alkalmak nem lettek volna, a szüleim 

nem tudtak volna nyaralni. Emlékezetes, szép nyarak voltak ezek. 

A szocializmusban mindig kitaláltak valamilyen akciótervet, amit végre 

kellett hajtani. Az általános iskolában, ahova jártam, kitalálták, hogy minden 

tantermet más-más szocialista vállalattal fognak felújítani. Így került, mint 

szülő, anyukám is a képbe. A Bocskai Általános Iskolában a rajz szaktanter-

met az MGM vállalat végezte, természetesen anyukám vezénylésével. Nem is 

volt semmi problémám az általános iskolás éveim alatt. A másik akció neve 

az volt, hogy egy őrs, egy brigád. Egy szocialista brigádnak patronálnia kel-

lett egy iskolai őrsöt. Így történhetett meg az, hogy a Hámán Kató raj Mókus 

őrse a mi lakásunkban ette a sütőben sült saslikot, amit anyukám készített el a 

Clara Zetkin brigád vezetőjeként. De minket nem ez érdekelt, hanem, hogy 

együtt lehettünk, finomakat ettünk, és jól éreztük magunkat. Valamint, hogy 

volt mit írni az őrsi és a brigád naplókba. 

Egy alkalommal a Clara Zetkin szocialista brigád meghívta az úttö-

rőrajunkat az MGM-be gyárlátogatásra. Azt szerették volna, ha a fiatalok 

megismerkednek a vállalattal, és később oda mennek majd dolgozni. Minden 

üzembe bevittek bennünket, mindent megmutogattak nekünk, majd a könyv-

tárban egy kis vetélkedőt is tartottak számunkra. Anyukám, mint vendéglátó, 

végig velünk volt, majd kikísért a kapun minket. Majd visszamentünk az is-

kolába, ahol egy óra múlva egy művezető jött utánunk, és kérte, hogy min-

denki ürítse ki a zsebét, mert távozásunk után vették észre, hogy sok dolog 

hiányzik. Golyók és csapágyak tömkelege került elő a fiúk zsebéből, ugyanis 

a fiúk, ami nem volt lehegesztve, azt bizony eltették a zsebükbe. Végül elsi-

mult valahogy a dolog, de a csapágygyárral a kapcsolat valahogyan ezután 

megszűnt. 

 

A szüleim nem tagadták meg paraszti származásukat. A földhöz való kötődé-

sük végig megmaradt. Debrecen külterületén tudtak venni egy nadrágszíj 

alakú telket. Igaz, hogy dombtetőn volt, igaz, hogy tiszta homok volt, de na-
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gyon örültek neki. A méteres gaz kiirtásával kezdték, majd betelepítették. 

Eleinte nagyon nehéz volt, mert nem volt kocsijuk, és busszal kellett menni, 

és a buszmegállótól még gyalogolni is kellett sokat. Megkérvényeztek hát egy 

autót, amire két évet várniuk kellett. Egy Lada volt az áhított kocsi, másra 

nem is vágyhattak, mert elérhetetlen lett volna. A Fényes udvari lakás emeleti 

ablakából nap, mint nap néztük, hogy a Szovjetunióból tehervagonokon érke-

zett a sok Lada. Találgattuk sokáig, vajon a mienk milyen színű lesz, mert 

abba nem volt beleszólásunk. Elérkezett a nagy nap, amikor átvehettük a ko-

csinkat. Nagy tömeg gyűlt össze a telepen, és egyszerre engedték rá a parkoló 

kocsikra az embereket. Mi hárman gyorsan igyekeztünk három kocsit lestop-

polni, ugyanis a szállítás közben sokszor kővel hajigálták meg a kocsikat és 

sérült volt majdnem mindegyik. Nagy örömünkre találtunk egy banánsárga 

sérülésmentes Ladát, amivel boldogan mentünk haza. 

 

Ezután már könnyebb volt a kertbe kimenni. Apukám betelepítette a területet 

szőlővel, és gyümölcsfákkal. Nagy szeretettel gondozta őket. Minden kerti 

munkát elvégzett, sőt, belekezdett egy nyaraló építésébe is. Olyan sok szőlőt, 

barackot termelt, hogy a piacon kellett eladni. Később disznókat is nevelt, és 

a lakótelepet ellátták friss hússal is. Bort készített, pálinkát főzetett, zöldséget 

termelt, így ellátta a családunkat. A rendszerváltáskor a kárpótláskor nagy-

mamám és anyukám kaptak kárpótlási jegyeket, és apukám pedig eljárt föl-

dekre, és erdőkre licitálni. Sikerült is megszerezniük jó sok földet. A panel-

házból a Ladával minden nap mentek a földekre dolgozni. Néha embereket 

fogadtak, néha a család segítségét kérték, és megművelték a földeket. Napra-

forgót, kukoricát, és kritikálét termeltek. Nagy munka volt, és fárasztó, öreg 

korukra, de szeretettel végezték, hiszen ebben nőttek fel. 

 

Sajnos, a sok hányattatás, és a rengeteg munka nem múlt el felettük nyomta-

lanul. Megbetegedtek, és anyukám 62 évesen meghalt. Apukám még élt nél-

küle 7 évig, de nagyon hiányolta a feleségét. 72 éves korában ő is megpihent. 

A családommal együtt élt a történelem. Az Osztrák-Magyar Monarchia, 

Horthy kormányzósága idején élt apai nagyanyám, a két világháború szenve-

déseit, és Trianont is túlélte. 10 éves volt, amikor a Titanic elsüllyedt, ez 

olyan mély nyomot hagyott benne, hogy haláláig emlegette. Anyai nagy-

anyám átélte a Rákosi-rendszert, a kolhozosítást, a padlássöpréseket, kuláklis-

tára került, kitelepített családok éltek nála. Szüleim ilyen hátrányokkal indul-

tak az életben, ráadásul apa nélkül, félárván nőttek fel. Nem tehettek mást, 

alkalmazkodniuk kellett a szocializmushoz, hogy egyáltalán élni, és boldo-

gulni tudjanak. De öreg korukra megadatott nekik, hogy visszatérhettek a 

gyökereikhez, a földhöz. 
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Emlékül írtam ezeket a sorokat ki a családi kalendáriumból, amit elkészítet-

tem, és beköttettem. Tanulságul a gyerekeimnek. A történelem viharait állni 

kell, mindig ki kell tartani, és mindenből ki kell hozni a legjobbat. Nem felejt-

jük el őket, a nagyszüleimet és a szüleimet, naponta emlékezünk rájuk. A 

lakásukat megtartottuk, a család használja, állandóan szépítgetjük. A kertet is 

megőriztük, és nyári napokon összegyűlünk ott egy jó kis slambucfőzésre. A 

családi sztorikat pedig néha elmeséljük a fiataloknak, ők is nevessenek, derül-

jenek rajtuk. 

Hajdu-Horváth Emese 

 
 

Pirkadattól napnyugtáig 

 

Az álom és ébrenlét határán hallom a kedves hangot, pirkad. Az ébrenlét győ-

zedelmeskedik, kiűzi az álmot a szememből. Még erős a hajnali szürkület, a 

föld is az álom és ébrenlét határán, de győz a pirkadat.  

Aludj még, hallom Nagymamám hangját. Már nem tudok elaludni. Nagy-

apám az asztalon lévő rádióhoz lép, egy gombfordítás, és megtudom pontosan 

5 óra. Nagyon szerettünk rádiót hallgatni. Ma is emlékszem arra a rádióra, 

ami közel 70 évvel ezelőtt szolgáltatta számunkra a híreket. Egy nagyméretű 

doboz formájú volt és fából készült. Csak a Kossuth és Petőfi adót tudtuk 

hallgatni. Két vagy három gomb forgatásával működött a készülék. Különö-

sen este szerettem mellette ülni, mert a varázsszem világított.  

Tavasz volt, Nagyapám örömmel számolt be arról, hogy a szemben lévő is-

tálló eresze alatti fecskefészek évek óta visszatérő lakói megérkeztek. A hír 

elűzte a lustaságom, egy pillanat töredéke alatt már az ablaknál voltam, hogy 

lássam a hűséges kis lakókat, akik egy szárnyat próbáló hosszú utat tettek meg, 

hogy hazatérjenek. Irigykedtem egy kicsit, hogy nekik szárnyaik vannak, és 

eljutnak oda is, ahová lábakkal nem lehet. Az édesapám jutott eszembe, akit 

még soha nem láttam, mert ő a határ másik oldalán élt. Ábrándozásom finom 

illatok szakították meg. Bundás kenyér készült reggelire, és már éreztem a hárs-

fatea illatát is. Az a fekete kenyér, amit abban az időben ettünk, savanyú és 

gyakorta száraz volt. Bundás kenyérként ehetőbbnek bizonyult. Nagyapa köz-

ben enni adott Vitéz kutyának, no meg a tojást adó néhány tyúkocskának is 

szórt némi kukoricadarát. Most már ehetünk - ült Nagyapám az asztalhoz, és 

Istennek megköszönve, hogy étel jutott a tányérunkra, reggelizni kezdtünk. 

Nagyi jelezte, hogy a kenyér utolsó szeleteit esszük, jó lesz, ha Nagyapa be-

szerzi az utánpótlást. Nagyapám otthagyva a reggelit indult is, mert ha időben 
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nem állt sorba kenyérért, akkor nem jutott. Így volt ez a liszttel, cukorral, és 

más ennivalóval is. Sajnos úgy egy óra múlva üres kézzel jött haza. Morcos 

volt, és nagyit korholta, hogy miért nem este szólt, hogy fogytán a kenyér, mert 

akkor már pirkadat előtt sorba áll, hogy ne üres kézzel jöjjön haza.  

Gyermekként azt éltem meg legnehezebben, ha valami miatt szeretteim 

gondterheltek voltak. Ilyenkor két karommal próbáltam átölelni derekukat, 

kezüket egymásba téve kértem, hogy puszilják meg egymást, mert ha ők 

szomorúak, akkor én is az vagyok. Ez mindig hatásos volt. Most is sikerült a 

mosolyt visszavarázsolni az arcukra. Nagyinak lett is egy ötlete, hogy kukori-

calisztből süt majd a sparhelt tetején palacsintát, ami persze, hogy nem pala-

csinta volt, csak a formája volt olyan. A bundás kenyér sütésénél már elhasz-

náltuk az aznapra szánt olajmennyiséget. Nagymamám osztott be mindent, ő 

mondta oly gyakran, hogy „több nap, mint kolbász.” A rádió figyelmeztet az 

idő múlására, sípszó jelzi, hogy már 7 óra. „Ideje valamit dolgozni is, mert 

enni már ettünk, de még nem tettünk semmit”, szólalt meg Nagyapám. Nagyi 

invitált, hogy menjünk le a kertbe, megnézzük, hogy bújik-e már a zöldhagy-

ma, és még most jó gyomlálni, mert a napocska is felébredt, és egyre mele-

gebb lesz. Kora tavasztól késő őszig kis házunk nagy kertje állandó munkát 

adott nagyszüleimnek. Egészen kicsi koromtól igyekeztek bevonni mindenbe, 

és tudatosítani, hogy mindenért meg kell dolgozni. Imádtam a finom lédús 

paradicsomot, a bokorról levéve haraptam, mint az almát. Mennyivel más íze 

volt annak a paradicsomnak! Talán azért is, mert attól a pillanattól, hogy elül-

tettük a palántát, minden este a kis kannával mentem nagyszüleim nyomába, 

és öntöztem lelkesen, hogy minél előbb nőjön. Amikor végeztünk egy-egy 

munkával, szeretteim leültek, hogy „most már kifújhatjuk magunkat” Amit 

mondtak, azt én szó szerint vettem, és fújtattam, ahogy csak kifért a tüdőmön. 

Most is látom, ahogy összevillan szeretteim tekintete, és megjelenik szájuk 

szegletén a mosoly, arcukon a derű, amit annyira szerettem.  

Évtizedek távlatából is hallom, amint mondják, mindenért megdolgozni. A 

legnehezebb munkát is mosolyogva végezték. Ez biztosan azért volt így, mert 

nagyon szerették egymást. Az erőt egymásból merítették. Nagyapám aggódó 

szeme mindig követte nagyi törékeny alakját. Elindultunk hát a kert irányába, 

hogy dolgozzunk is, ne csak együnk. Nagyapa elővette a ládáját, amiben fej-

sze, élező, és egyéb szerszámok voltak. Azt mondta három orosz családhoz 

megy fát vágni.  

Nagyi! Mit fogunk ebédelni? - mindig éhes voltam. Nagyinak ráncba szaladt a 

homloka, és kicsit méltatlankodva mondta, hogy még nem tudja, de kitalál  

valamit, egyébként is egy félórája sincs, hogy reggeliztünk. Az idő múlásával 

Nagyinak tényleg eszébe jutott valami. „Még van egy utolsó sütőtök a pincében, 

megsütjük” szólalt meg Nagymamám, és mintha nagy tehertől szabadult volna, 
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mert eszébe jutott, mihez is lehet nyúlni, hiszen tavaszra a kamránk már teljesen 

kiürült, a nyáron gyűjtögetett dolgok elfogytak. Gyorsan begyújtotta a ház végé-

ben lévő kemencét, én pedig felhoztam az utolsó sütőtököt. A kapu irányából 

kiabálás hallatszott, „Anna néni itthon van?” Nagyi abbahagyva a gyomlálást, 

igyekezett a kapu felé. A szomszédban lakó orosz családból Olga néni kérte, 

hogy nagyi menjen át, segítsen a nagytakarításban. Nagyi engem is magával vitt 

miután a felszeletelt sütőtök darabjait a kemencébe tettük néhány szem krumpli 

társaságában, amit véletlenül én találtam meg a lyukas kosár alján. 

A szomszédban a feltekert poros szőnyegek árulkodtak arról, hogy  

mi is lesz a feladatunk. Nagymamának gyöngyözött a homloka, láttam, hogy 

fáradt. Istent kértem, hogy gyorsan nőjek meg, erős legyek, hogy Nagyi  

megpihenhessen. Dél közeledett. Az udvart a nyitott ajtón át kiáramló sült hús 

illata töltötte be. Éreztem, hogy nagyon éhes lettem.  

A ház asszonya megjelent a konyhaajtóban, kezében egy tányérral, melyen 

két gyönyörű húsi szelet ontotta illatát két szelet kenyér társaságában. „Tes-

sék Anna néni, ez a maguké” mondta kedvesen, és letette a tányért a lépcsőre. 

Nagyi szintén nagyon kedvesen mondta, hogy „köszönjük, nem kérjük, éppen 

indulunk haza ebédelni” Mikor hazaértünk, a kemence parazsán már megsült 

a krumpli és az utolsó sütőtök. Közben Nagyapa is megérkezett. Nagyi fehér 

abrosszal megterítette az asztalt. Hálát adva Istennek, hogy megint jutott en-

nivaló az asztalunkra, ebédelni kezdtünk. Megkérdeztem: „Nagyi! 

Miért nem fogadtuk el a sült husit?” Nagymamám gondterhelten, és na-

gyon halkan válaszolt, valahogy így: „Tanuld meg, hogy saját terített aszta-

lunknál jobb a szegényes étel, mint más küszöbén a sült hús.” Lassanként 

megtanultam, mit jelent a méltóság. Az ebéd elfogyasztása után mentünk 

befejezni a félbehagyott munkát, Nagyapának is maradt még egy orosz porta, 

ahol nem végzett. Késő délután lett, mire hazaértünk. Nagyszüleim számolták 

a kis aprópénzt, hogy hány napra is lesz elég kenyérre, persze, ha nagyapa 

már pirkadatkor sorba áll. Mi akkor megéltük Móricz világát. Gyakran tartot-

tunk pénzvadászatot, hátha valamelyik zseb mélyén megbújik néhány krajcár. 

Ez olyan gyakran fordult elő, hogy a „krajcároknak” nem volt idejük megbúj-

ni valamelyik zsebben.  

A napocska aranyos korongja lassan eltűnt a látóhatár mögött. Kimentem a 

kapuhoz, és örömmámorban úsztam, mikor megláttam édesanyám is mindjárt 

hazaér. Számára is csak a pirkadat volt biztos, hogy akkor indul a varrodába, 

de hogy mikor ér haza, az bizonytalan volt. Amíg egy bizonyos munkafolya-

mat nem fejeződött be, addig nem lehetett hazajönni, ami általában napi 12-

14 órai munka volt. Ez a napnyugta nekem hatalmas örömöt jelentett, mert 

Édesanyám végre fizetést kapott. Ez is bizonytalan volt, sohasem azon a na-

pon történt, amikor kellett volna. Előfordult, hogy kétheti késéssel jutott 
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édesanyám a keserves munkával keresett pénzhez. Micsoda öröm volt, ami-

kor a táskájából előkerült egy csomag vaj, liszt, és nem utolsó sorban szá-

momra néhány szem cukorka. Soha nem ettem meg egyszerre mindet, mert 

nagymamától azt is megtanultam, hogy „több nap, mint kolbász.”, vagyis 

nekem több nap, mint cukorka.  

 

Az égbolton lassan megjelentek az éjszaka lámpásai, a csillagok. A nap nyugo-

vóra tért, átadta helyét a holdnak. Még hűvösek voltak az esték, de mi kötött 

kendőbe burkolózva kiültünk a küszöbre. Az esti meghitt beszélgetések még 

egy fáradt nap után sem maradhattak el. Szerettem Nagyapám csillagokról szó-

ló meséit, és hittem, hogy ha az ember jó, akkor egyszer csillagként ragyog 

majd az égen. Igyekeztem hát jó lenni, hogy egyszer majd a csillagsátor egyik 

lámpása legyek, és olyan szeretettel nézzenek fel rám, ahogy én teszem azt 

esténként a kis fehér parasztház lépcsőjén ülve. Ezek a beszélgetések formálták 

értékrendem, formálták azt a világot, amit mindig kerestem, ahol sokáig hittem 

abban, hogy minden ember jó. Gyakorta hangzott el szeretteim szájából, hogy 

„keserű pohár.” Sokáig nem értettem mit is jelent ez. Jöttek a csalódásokkal teli 

évek, és megtapasztaltam, hogy az élet keserű poharát mindannyian kihörpint-

jük, és szerencsések vagyunk, ha az élet nem gondoskodik az utánpótlásról. 

Hálás vagyok szeretteimnek, hogy a lelkembe elvetett magocska túlnőtte a 

harag, a gyűlölet csiráját. A szeretet, a megbocsátás erősebb lett. Beleégett lel-

kembe az a pillanat, amikor egy koldus állt meg az ajtónkban, aki éhes volt. 

Nagyszüleim az aznapra félretett kenyérrészüket adták oda a még nálunk is 

rosszabb sorban lévő embertársuknak. Amikor megkérdeztem, hogy akkor 

nekünk ki ad kenyeret? A válasz valahogy úgy hangzott, hogy „nem az a fon-

tos, hogy másoktól mit kapunk, az fontosabb, hogy mit adunk másoknak.” 

 

Sok évtized távlatából lehet, hogy ennek a napnak a történései nem ilyen sor-

rendben, nem pont akkor történtek, de abban az időben nem sokban különbö-

zött egyik nap a másiktól. Magyarországra jövetelünk után, de talán egész 

további életemben is hiányoztak a meghitt esték, próbáltam őket visszaidézni, 

de már semmi sem volt olyan, mint amikor üres volt ugyan a zsebünk, de 

gazdag volt a szívünk. Szeretteim arra tanítottak, hogy ha szívünk gazdagsá-

gából adni tudunk másoknak, ha szeretni tudunk a legszebb dolog a világon. 

Igaz, hogy a zsebem soha nem volt tele, a gondok követték, és követik éle-

tem, de a szeretteim által örökül hagyott gazdagságot igyekeztem megosztani 

másokkal, bár voltak, akik nem értették az ajándék lényegét.  

 

Nagyapám néhány évvel később szintén egy tavaszi pirkadatkor a rádióhoz 

lépett, bekapcsolta, még hallotta a sípszót, hogy 5 óra, aztán a pirkadattal 
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együtt számára eljött a napnyugta is. Egy szív elfelejtett dobogni, de rám 

hagyta gazdagságát. Megörököltem Nagymamám és Édesanyám szívének 

kincseit is. Gazdag vagyok. Sohasem felejtettem el, hogy pirkadat és nap-

nyugta között mennyi fontos dolgunk van, hogy életünk ajándék néhány évti-

zedre, és nem mindegy mivel töltjük ki az időt pirkadattól napnyugtáig.  

 

Szeretteim tanításai végig kísérték életem. Az élet iskolája is sok mindenre 

megtanított. Már tudom nincs csak jó, és nincs csak rossz.  

Tudom azt is, hogy a gyűlölet öl, megöli a lelket. Ami igazán emberré tesz 

az a szeretet. 

Halmai Sándorné 

 

 

Régi és új dolgok 

 

Hol volt, hol nem, még az üveghegyen is túl, de nem messze az Óperenciás-

tengertől, volt egyszer egy bicikli. Hát, ez a bicikli elindult felfedezni a vilá-

got. Ment, mendegélt, át a dombokon, túl a réten, a mezőn, boldogan ment, 

mikor találkozott egy labdával. 

- Szia, én vagyok a Labda! Kihez van szerencsém? - kérdezte láthatólag 

boldogan a labda. 

- Szió, Labda! Én vagyok a Bicikli! Elindultam felfedezni e csodás vilá-

got! Velem tartasz? 

- Boldogan! - felelte a Labda, és együtt folytatták hosszú útjukat. 

Látták a madarakat, a lepkéket, és átkeltek az országhatáron is. Csodásan 

érezték magukat. Egyszer csak találkoztak egy könyvvel. 

- Sziasztok, barátaim! Én a Könyv vagyok! Kik vagytok ti, és honnan  

jöttetek? 

- Üdvözlünk! Én vagyok a Bicikli, és ő itt az új barátom, a Labda! Derűor-

szágból jöttünk, ahol mindig süt a nap. Elindultunk, hogy világot lássuk. 

- Azta! Veletek tarthatok?  

- Persze, gyere csak! - felelték együtt. 

S már így, hárman vándoroltak tovább. Átmentek az országhatáron, így újabb 

országban voltak. Ebben az országban minden édességből volt: a fák nyaló-

kából, a felhők vattacukorból, az utak fagylaltból, a kövek cukorkából és így 

tovább. Épp a fagylalt utat kóstolgatták, amikor láttak egy idősebb bácsit. 

Odamentek hozzá, és udvariasan köszöntötték. 

- Szép napot! Én a Könyv vagyok, ők pedig itt a barátaim, Bicikli és Labda. 

- Szervusztok, gyermekeim! Én a Jó Idő vagyok. Ez itt Édességország! 



152 

- Gondolhattuk volna! - mondták egyszerre, nevetve. - Köszönjük a vá-

laszt. Ön merre tart? - kérdezte a Bicikli. 

- Én az országhatárra tartok, és ti? 

- Remek, mi is! Mehetnénk együtt! - ajánlották fel. 

- Kiváló ötlet, menjünk! - a jó öreg Jó Idő, s tovább mentek. Átkeltek he-

gyeken, völgyeken, míg az országhatárra értek. Azon is átkeltek s tovább 

bandukoltak. Beértek egy furcsa országba. Autók lepték el az utat, ők ilyet 

még életükben nem láttak! 

Bicikli odament egy autóhoz, és megkérdezte, ki ő. Az autó így válaszolt: 

- Császtok! Autó vagyok, ki vagy mi más lennék? - mondta modortalanul. 

Asszem, te ősrégi bicikli, hogy te vagy az elődöm. 

- Micsoda?! Én ilyen ősrégi lennék? - kérdezte elcsodálkozva a bicikli. 

- Ömm, úgy látszik. Na, megyek, ne tartsatok fel! - mondta ismét modorta-

lanul az autó. Csá! 

Megdöbbenve mentek tovább. Találkoztak egy elesett telefonnal. Felsegítet-

ték, és tőle is megkérdezte a Könyv, hogy ő kicsoda. A telefon így válaszolt: 

- Kösz a segítséget. Én a Telefon vagyok. Szuper menő életem van! Ren-

getegen használnak manapság minket - telefonokat, könyv és labda helyett 

és a jó időben sem játszanak a szabadban. 

A Labda, a Könyv és a Jó Idő megdöbbentek, és szomorúan mentek tovább. 

Találkoztak nagy szerencséjükre egy emberrel, aki a jó időben biciklizett, 

könyvvel és labdával a csomagtartóban. A labdát az unokájának vitte. 

A barátok megkönnyebbülten felsóhajtottak, és örömmel töltötte el őket az 

a tény, hogy még ilyen ember is van. Itt a vége, ha nem hiszed, járj utána, 

addig is fuss el véle! 

Harsányi Dorina 

 
 

Babalátogatás régen 

 

A nagymamám, Németh Erzsébet vidéken, egy kis faluban ált. Sokszor eljött 

hozzánk, néha egy-két hétre is, hogy vigyázzon rám. Ilyenkor sokat mesélt a 

régi szokásokról. Nekem nagyon érdekes volt, ami a babalátogatásról szólt. 

Mesélte, hogy régen az asszonyok otthon szültek, nem a kórházban. A 

szülést a bábaasszony vezette le, a vajúdásba és a szülésben elfáradt nők hat 

hétig gyerekágyat feküdtek. Ami azt jelentette, hogy nem végeztek házimun-

kát, így nem is főztek. Ilyenkor mentek babalátogatóba a közeli rokonok, 

szomszédok, ismerősök. De az nem úgy történt, mint mostanában, hogy ruhát 

viszünk az újszülöttnek! Akkoriban nem azt mondták, hogy babalátogatóba 
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mennek, hanem, visznek enni a kismamának, sőt az egész családnak. Össze-

beszéltek, ki mikor fog főzni, hogy minden nap friss ebédet kapjanak. Általá-

ban frissen vágott tyúkból főztek levest. A húst megsütötték, kompótot, főze-

léket főztek hozzá, sőt még kenyeret is vittek. Desszertnek piskótát, amit kü-

lönböző krémmel, lekvárral töltöttek meg. A férj pálinkát vagy bort kapott. 

Ezt már a kora délelőtti órákban elkészítették, hogy délre odaérjenek. A férfi-

ak befogták a lovakat a parasztkocsiba, de előtte megtöltötték sok szalmával, 

mert a kocsi nagyon rázott. Az asszonyok a kész ételt nagyobb fazékba, lá-

bosba, befőttes üvegbe tették. Ezeket a szalma közé rakták, hogy ne lötyögjön 

ki. Nagyon lassan haladtak, és útközbe figyelték, hogy semmi se boruljon ki. 

Amikor megérkeztek, megterítettek a családnak, majd megebédeltek. Ha volt 

a ház körül valami munka, akkor abban is segítettek. Majd elköszöntek a  

gyerekágyastól, és hazamentek. Így a kismama nyugodtan feküdte ki a hat 

hetet. Mikor anyukám és húga született, a nagymamámnak is így vittek enni. 

Anya meséli, hogy szülőfalujában ez a hagyomány még mindig él, csak kicsit 

megváltozott. Amikor ő a testvéremet és engem szült, a közeli rokonok hozzá 

is jöttek, és neki is hoztak enni. De már nem főtt ételt, hanem baromfi húst, 

befőttet, és a cukrász által készített tortát. 

Nekem nagyon tetszik ez a szokás, csak sajnos kihalóban van. Megkértem 

anyukámat, ha lesz a családban kisbaba, mi is vigyünk enni, mert szeretném 

átélni a készülődés és a látogatás hangulatát. 

Hegyi Glória 

 
 

Jelvény 

 

Kedves szüleim 2017-ben költöztek el az Örökkévalóságba. Édesanyám 89, 

édesapám szíve pedig 93 év után pihent meg.  

Emlékezem! A múlt ünnepi jelvényét tűzöm magamra. E jelvény több  

nemes anyagból lett ötvözve: ezüstből, aranyból, gyémántból és vasból. Ezek 

utalnak szüleim jeles évfordulóira: ezüst-, arany-, gyémánt- és vaslakodalmára.  

1974-ben az ezüst fény már ott csillogott szüleim haján. Sok-sok tél felej-

tette ott fehérségét.  

1999-ben az arany, szívüknek egymásiránti és mások felé sugárzó meleg-

ségét jelképezte.  

2009-ben a gyémánt csillogásában felfedezhettem szemük őszinte sugarát. 

A gyémánt igazi drágakő. Csillogását úgy fokozhatjuk, ha csiszoljuk. Szüleim 

gyémántját az élet, az együtt töltött évek csiszolták oly fényesre. 
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2014-ben a vas, a maga szilárdságával, erősségével, a nehézségek ellenére 

is együtt tartotta őket békességben. 

Igen, sorsfordulók jöttek, mentek. Az élet tengerén 68 évet eveztek együtt. 

A világ folyton változott körülöttük. Bizony, sokszor felhők takarták el a 

Napot, a szél tovasodorta az orgonák üde illatát. Még a bombák fülsiketítő 

hangja ellenére is hittek a Jó Istenben, reménykedtek egy boldogabb jövőben, 

és szerettek úgy, hogy szeretetük tüzénél mások is melegedhettek.  

Most még egy jelvényt tűzök magamra. A gyász fekete jelvényét. Hiszem, 

hogy a fekete színt a többiek (ezüst, arany, gyémánt, vas) elvakítják. Az éle-

tünk palettáján – a fekete minden erőlködése ellenére – csodás színek szület-

nek majd újra s újra.  

Hornyák Jánosné Csiszárik Mária 

 
 

Virággal ballagásra 

 

Háromgyermekes család legkisebb fiúgyermekeként nagyon szép a gyermek-

korom: anyám reálos humanista, apám humánus realista, két nővérem pedig 

bűbájos idealista. Cseppet sem meglepő, hogy Bendegúz lettem, és optimista.  

Már keresztelőmtől fogva intenzív multikulturális virtuscsatározásoknak 

vagyok kitéve, amelyekben a magyar apa, horvát nemzetiségű anya, olasz 

keresztapa és roma keresztelőpap nevelésemről - és korom előre haladtával 

egyre inkább nevelhetetlenségemről - alkotott nem éppen ekvivalens elképze-

lései furcsa módon totális összhangban, euklidészi pontossággal rajzolják 

meg kiszámítható és el(!)várható útját fejlődésemnek. Gyermeknevelésről (és 

bármiről!) legyen szó, nem hagyhatom említés nélkül családom tartópilléreit, 

(nem velünk élő) nagyanyáimat, akik a fentebb megidézettekkel, de egymás-

sal sincsenek soha egy véleményen. Nos, ez a fura ellen- s ellentmondások 

alkotta bonyolult kohézió mágnesként tartja össze a famíliánkat. Nem csoda, 

ha nálunk mindig történik valami. 

Négy éves voltam, amikor unokatestvérünk befejezte gimnáziumi tanulmá-

nyait. Természetesen családunk is készült a ballagási ünnepélyre. Anya - ahogy 

lenni szokott, az utolsó pillanatban- megvette az ajándékot, s a rendezvény 

előtti este -ahogy az lenni szokott- keresztanyámnál (virágüzlete van) megren-

delte a virágot: úgy beszélték meg, hogy reggel a busz indulása előtt megyünk 

be érte. Autónk nem volt, anyáéknak nagy gyakorlatuk volt a csomagolásban, 

már ami a három gyereket, s a megfelelő számú pakk szétosztását illeti.  

Ám a reggel - cseppet sem meglepő módon - nem a tervek szerint ala-

kult: későn ébredtünk. A fürdőszoba azon nyomban szó- és papucscsaták 
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helyszíne lett: apa borotválkozott, anya egyik kezében fogkefe, másikban 

hajszárító (a bonyodalmat fokozandó mindannyiunknak - apát leszámítva- 

hosszú volt a hajunk). 

A busz mindjárt ideér, s nincs még itt a virág!- fogalmazta meg a tagadhatat-

lan tényeket izgatottan - mintha csak a nagy Fermat-sejtést vázolta volna- matek-

szakos anyám. S mi úgy néztünk rá, mint akik tisztában vannak saját kognitív 

korlátaikkal a kinyilatkoztatást illetően. Ebben a lélegzetállító pillanatban - mint-

ha csak Isten küldte volna- lépett be nagyanyám (akitől egyáltalán nem volt szo-

katlan, hogy mindig akkor jelent meg, amikor egyáltalán nem számítottunk rá).  

Drága mama, negyed óra múlva indul a buszunk, kint van a kerékpár, ké-

rem, hozza el a virágot! De siessen ám, amennyire csak tud!- szólt hozzá - 

meglepően kedvesen- anyám. (Hogy érzékeltessem a térbeli viszonyokat és 

távolságokat: a buszmegálló a virágüzletet az otthonunkkal összekötő szakasz 

felezőmerőlegese mentén helyezkedik el.) 

Mama nyomatékosan bólintott, jelezvén, hogy megértette a küldetés fon-

tosságát, s elégedett pillantással éreztetve velünk, hogy ismét tőle függünk, 

nyomban el is viharzott.  

Na, déloszi probléma megoldva- gondoltam. Aztán teljes ünnepi díszben és 

immár gondoktól megkönnyebbülten elindultunk, pontosabban szólva kistartol-

tunk a buszhoz. Időben odaértünk, a busz érkezéséig még maradt is néhány per-

cünk eligazítani a futásban kioldódott szalagokat és cipőfűzőket. Ám anyáékon 

ismét kezdett eluralkodni a nyugtalanság: a busz nem jött. Mama sem. Nővére-

immel fogadást kötöttem, hogy ki érkezik meg előbb: mama vagy a busz. Én a 

buszra tettem. És vesztettem: hirtelen feltűnt a távolban egy bicikli, rajta a ma-

mám. Magamban - apa fenyegető tekintete egyértelmű üzenet volt - izgatott szur-

kolásba fogtam, hogy előbb érjen célba, mint a busz. Sikerült: előbb ért.  

És akkor jött csak az igazi meglepetés: virág egy szál se, a csomagtartón 

azonban ott ült álmos, csodálkozó szemekkel nővérem nálunk szinte család-

tagnak számító barátnője, Varga Virág. 

Na, mégiscsak ideértünk! Pedig még aludt, s fel is kellett öltöztetni -

mondta büszkén, tömören nagyanyám.  

A jó Isten áldja meg, mama, a virágüzletből kellett volna elhozni a virágot, 

nem a Vargáéktól a Virágot!- válaszolta - arcán egy többváltozós, negyedrendű 

diophantoszi egyenlet összes kudarcba fulladt megoldási kísérletével- anyám. 

Egy szóval se mondtátok, hogy a csokrot hozzam el!- vágott vissza vitat-

hatatlan igaza tudatában nagyanyám, és sokatmondó pillantást vetett apára. 

Apám mellkasát halk, tehetetlen sóhaj hagyta el.  

Abban a pillanatban begördült a busz, s mi gyerekek, - mind a négyen! - 

ujjongva szálltunk fel. Virággal mentünk mi is ballagásra. 

Horváth Bendegúz  
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A forradalom első napja, ahogy a Nagyapám megélte 

 

Nagypapám sokat szokott mesélni az 1956-os forradalomról, az akkori érzé-

seiről és élményeiről. Mindig lenyűgöz, ahogy mesél róla. Kértem, mondja el 

az első, igazán nagyszerű napját. 

 

„1956-ban 18 éves gimnazista voltam. Október 23-án 15:00-ra éppen angol 

órára mentem a Kálvin térre, amikor hatalmas tömeg fogadott, így anélkül, 

hogy tudtam volna hova és miért, elindultam a sokasággal. (Finci nénit, az 

angoltanárt soha többé nem láttam, mert másnap egy szovjet tank belelőtt az 

ablakba, ahol ő állt, és így meghalt). A tömeggel mentem tovább, elsöprő volt 

a hangulat, végigvonultunk a Kálvin tértől, Múzeum körút, Bajcsy körút, a 

Margit hídon át, a Bem térre, és ott tanúja voltam, ahogy Sinkovits Imre el-

szavalta a Talpra magyar-t. Erre a momentumra nagyon jól emlékszem. 

(Gimnazistaként még nem tudtam, hogy Szegeden előző nap már elkezdődött 

valami, arról sem volt tudomásom, hogy engedélyeztetni akarták korábban 

már a felvonulást. A Petőfi - kör, az írók szövetsége, egyetemisták mozgolód-

tak. Érződött, hogy valami készülődik.) 

Végül akkora lett az emberáradat, hogy hagytak felvonulni. Semmi nem hallat-

szott, csak a hatalmas tömeg közös egyetértésének felemelő érzése, ahogy höm-

pölygött végig a Duna - parton. A hírek úgy terjedtek, mintha mobiltelefonokat 

használtak voltak, mindenki tudta, hogy hova kell menni. Szájról szájra terjedtek az 

információk, illetve azokon a gépkocsikon, amik fel és alá mentek, szállítva a lelkes 

fiatalokat. Én is felkapaszkodtam egy teherautóra, ahol az éppen fontos események-

ről kaptunk híradást. Közben azt kiabáltuk, hogy „Aki magyar velünk tart!”. A 

Bem térről így keveredtem a Rádióhoz, este 8 óra előtt már ott voltam a Rádió 

előtt, be akartam menni én is a többiekkel, hogy felolvassuk a követeléseket. Egész 

Budapest pezsgett. Este 8 órakor beszédet mondott Gerő Ernő, ami nem hogy 

megnyugtatta, hanem felszította az emberek haragját. Rádió előtt hallgattuk a be-

szédet, mert a környező házakban kirakták a rádiókat az ablakba. Egy fenyegető 

diktátor szavai voltak ezek, amitől az egész nemzet fellázadt.  

A Rádiónál voltam a kapuban este 9 körül, akkor még nem lőttek. A rádió 

épületéből dobtak le füstbombákat. Szörnyű füst lett ott, ahol álltam. Ezek 

után elindultunk, és ahogy mentem, belebotlottam egy fiatalemberbe, akinek 

hiányzott a fél arca. Valószínűleg a füstbomba okozta. Talán az első halottja 

volt a forradalomnak. Végül visszafele mentünk a Bródy Sándor utcán a  

Múzeum körút fele, és ÁVO-s katonákat láttam szembe jönni. Ezt a katonai 

sorfalat visszanyomtuk valahogy, akik végül szétszaladtak. Közben már lö-

völdözés is volt, de mi fegyvertelenek voltunk. A következő jelenet, amire 
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emlékszem, hogy körbeálltunk egy ÁVO-s fiatalembert, aki tépte le magáról a 

váll-lapot, és dobta el a sapkáját, könyörgött, hogy hadd, menjen el. Bizony-

gatta, hogy ő csak egy falusi fiú, aki sorkatona. Természetesen elengedtük. 

Este 11 körül mentem haza, úgy éreztem, hogy a forradalom győzött. Arról nem 

is tudtam, hogy éjjel fegyvert osztogattak a Kis-körút és Madách tér környékén. 

Huszonharmadika után pár napig úgy gondoltuk, hogy Magyarország sza-

bad. Gondtalanul és boldogságtól eltelve sétáltam végig az utcákon. Fantasz-

tikus érzés volt, mindenki hasonló érzésekkel járkált városszerte. A betört 

kirakatokban ott voltak az áruk, de senki semmihez nem nyúlt. A bizalom és 

az öröm mindenhol érezhető volt. Úgy emlékszem, tele voltak ezek a napok 

felemelő pillanatokkal. Erre még ma is nagyszerű érzés visszagondolni.” 

 

(Dr. Buday Géza elmondása alapján)   Horváth - Buday Bendegúz  

 
 

A nagy kaland 

 

Egyszer régen, nagyon régen, édesapám meséjében elevenedett meg a múlt. 

Apukám gyerekként sokat játszadozott barátaival a Kapolcson át csordo-

gáló kis patak környékén. A csendes, bővízű Eger-patak valamikor 12 vízi-

malmot működtetett. Növényvilága és állatvilága is gazdag volt. A kristály-

tiszta vízben rákok és pisztrángok úszkáltak. 

Apukám egy szép nyári napon gyerektársaival együtt horgászni indult. Ha-

lacska helyett kifogtak egy jó nagy rákot. Vidáman hazaindultak a prédával, 

hogy anyukája finom ebédet készítsen. Na, de ennek a ráknak a mama nem 

örült! Nem szerette volna, hogy ebéd legyen belőle. Kicsi fia furfangos volt, 

és kicsent egy fazekat a konyhából. Az edényt rejtegetve a kis társaság vissza-

indult a patakpartra. Kövekkel körbekerített területen tüzet raktak, majd neki-

láttak a főzésnek. A rák megfőtt, jót csemegéztek belőle. A késői ebéd után 

még játszadoztak a virágokkal tarkított csendes környéken. Közben észre sem 

vették, hogy rájuk esteledett. Szaladtak haza, nehogy kikapjanak. 

Míg apukám mesélt, pajkos huncutságot hallottam a hangjában. Szemében 

láttam, hogy örömmel gondol vissza a múltra, a pajtásaira, a kedves emlékre. 

 

Egy versikét is őriz emlékezetében: 

 

Kapolcs környékén 

Csurdogáló kis patak mélyén, 

Több száz rák, hal éldegél. 

Cirmos nád, nyugodt páfrány, 

Sok-sok virág, rügyező fűzfák, 

Éveken át lakják partját. 

Huszti Zsófia  
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A legkalandosabb karácsony 

 

Ez a történet majdnem ötven éve történt, 1969 decemberében.  

A nagymamám ekkor volt első éves a Közgazdasági Iskolában, Vesz-

prémben. Nagyvázsonyból eljutni a középiskolába elég nehéz volt, de ez 

semmi ahhoz képest, amikor télen hóvihar söpört végig a környéken. Régen a 

téli hónapokban szinte lehetetlennek tűnt a közlekedés, főleg mert a buszok 

kicsik és fűtetlenek voltak. Az autóbuszokba előre bekészített lapátokkal 

igyekeztek a diákok is az úton elakadt járműveiket kiszabadítani a hó fogsá-

gából. Ilyen zord időjárás közepette jött el a karácsonyi szünet. A legtöbb 

diák beért az iskolába, viszont a vidékiek közül már nem mindenki ért haza. 

Szerencsére a nagymamám talált magának szállást, az egyik veszprémi roko-

nához ment. Mindennap felment a pályaudvarra azzal a reménnyel, hogy 

majd jön egy busz, ami hazaviszi. Már harmadik napja volt Veszprémben, 

amikor találkozott édesapjával és nagybátyjával, akik szintén Veszprémben 

ragadtak. Ők abban reménykedtek, hogy ha gyalog elindulnak, szent estére 

együtt lehet az egész család. Mivel a nagymamámat nagyon fiatalnak találták 

a 21 km-es hóval borított út megtételéhez, ezért a tervezett időpontnál hama-

rabb útra keltek a családtagjai. Mire a mamám felébredt, már nem találta őket 

Veszprémben. Szomorú volt, mert nem ezt beszélték meg, otthagyták a vá-

rosban. Ezért elindult a buszmegállóba, hátha elviszi az egyik busz Nagyvá-

zsonyba, de aznap ugyanúgy sikertelenül járt. Egy hét múlva felcsillant a 

remény. A falubeliek egy katonai dzsippel éppen hazaindultak, és rávették, 

hogy velük tartson. A helyiek szerint az egyetlen járható út a Balaton felé 

vezetett. Abban az időben még nem volt vezeték nélküli telefon, ezért az ott-

hon maradt családtagokról már egy hete nem tudtak semmit. Reggel 8-tól 

délig tartott Zánkáig az út. Monostorapátihoz közeledve le kellett kanyarod-

niuk az útról, mert több méteres hó torlaszolta el. Útközben egy kisebb folyó-

ba ragadt a dzsip, szerencsére egy traktoros sikeresen kihúzta őket. Délután 

négy órakor elérték a falu határát. A család nagyon elcsodálkozott, hogyan 

került haza a legidősebb lányuk, hiszen Veszprémben hagyták, és minden út 

el volt torlaszolva. Az apját és a nagybátyját egy szovjet katonai tank vitte 

haza félútról. Ők is segítettek az úton rekedt embereknek. 

A nagyim úgy mesélte, ilyen boldog karácsonyra nem is emlékszik. Nem 

volt sok ajándék, a három gyermek közös társas játékot, könyvet és pár szem 

narancsot kapott. Azonban az egész család együtt énekelhette a Mennyből az 

angyalt. 

Izsán Vilmos   
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Jár az óra! 

 

48 évvel ezelőtt, esküvőnkre a munkatársaimtól egy faliórát kaptunk ajándék-

ba. Ez az óra egy fakeretes, egyszerű ingaóra, nem túl díszes, de szép. Me-

mentó értékű ajándék volt ez akkor, hisz együtt indultunk egy időutazásra, s 

majd később, már évek múlva, azt találtuk mondani, talán könnyelműen, hogy 

ez az óra a „Mi közös időnket méri!” 

Azóta is a hálószobánkban van a helye, ketyeg egyenletesen, üti a másod-

perceket, nem hangosan, de lüktetése, mindig ad a napunkhoz, az éjszakánk-

hoz egy alaphangot, ami már hozzátartozik az életünkhöz, úgy, mint a szív-

dobogás. Ő kíván reggel Jó reggelt, este Jó éjszakát, ő jelzi, hogy itt az ebéd-

idő, vagy indulni kell valahova. Karóra, ébresztőóra, lehet több is, mégis ez a 

falióra az etalon. Ha nem is a legpontosabb, de ő a legfontosabb. Annyira, 

hogy ha megáll, hiányzik. Olyan ez nekünk, mint ha nem folyik a vízcsap, 

nincs áram, vagy megáll az idő.  

Na, ez az, ha megáll! Mert, hogy 8-10 naponta fel kell húzni. De nem 

mindegy, hogyan! Ha túlhúzzuk, kiakad, lehet, örökre kárt teszünk benne. Ha 

elmozdítjuk függőleges helyzetéből megmakacsolja magát, egy-két lassú 

kilengés után megáll, és nem szól tovább semmit.  

48 éve férjem az, aki kezeli betegségét, meggyógyítja, ha kell. Bizony neki 

is sokszor feladja a leckét, előfordult, hogy csak éppen megmozdította, és 

nem működött tovább. De még mindig bízott magában, hogy meg tudja javí-

tani. Végtelen türelemmel, figyelemmel, soha fel nem adva a reményt, akár 

órákig, napokig, hetekig is kísérletezik vele, míg csak nem sikerül. Ilyenkor 

óriási a sikerélmény: Jár az óra!  

Történt egyszer, hogy még nem ismerve képességeit, óráshoz vitte kedves 

barátunkat. Egy mesterember csak tud valamit, amit én nem! - gondolta Feri. 

Van hozzá eszköze, tapasztalata, látott már egy-két különlegesebb példányt is. 

Egy hét után csalódottan hozta haza, az órás azt mondta, javíthatatlan.  

- Nem tartanak ezek örökké, mint más eszköz sem, kopik és elhasználódik. 

– mondta a szakember. Már kezdtünk beletörődni, kikerült az óra a mel-

léképületbe. Feri azért titokban újra meg újra kézbe vette, és próbálgatta.  

- Nincs lehetetlen!- mondogatta. Megtörölgette, megolajozta, és szuggerál-

ta, hogy ne hagyja cserben. Néhány nap múlva, nem voltam otthon, és fel-

rakta az órát a helyére. JÁRT! Hazamentem, mint aki már nem is bízott 

benne, nem figyeltem az órát.  

- Nem veszel észre valamit? –kérdezte. 

- Mit? - kérdeztem én vissza, de akkora már hallottam az óraketyegést. 

Még sokáig figyelgettük, boldogan, de aggódva, hogy meddig bírja. Szinte 
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egyre hangosabban ütötte a másodperceket, bizonyítani akart, hogy ő ve-

lünk van.  

Sok év telt el, már szinte mindenki tudta, hogy Feri felülmúlva az órásmes-

tert, mindig jó orvosa az óránknak. Volt, hogy pár perc, órák, vagy napok 

múlva, de az óra még mindig hallgatott a jó szóra.  

A közelmúltban egyikünk sem érezte jól magát, az óra is megállt. Eltelt 

több mint egy hét, és nem tudta felvenni a megfelelő fordulatszámot. Elkezd-

tünk aggódni, de mindig ott volt mellette a bizakodás is. Ferinek még mindig 

sikerült megbűvölni! Valami azonban most nem akart összejönni. Éjszaka, ha 

felébredtünk, hiányzott a megszokott lüktetés. Talán nem tudunk egymásnak 

elegendő energiát adni? Mi az órának, ő meg nekünk? Feri a megszokott 

mozdulatokat százszor megismételte, de sikertelen volt minden próbálkozás. 

Bár a hitét nem adta fel. Imádkozni kezdett. Drága jó Istenem! Segíts!  

Olvastam a másik szobában, belemerültem Munkácsy regényes életébe. 

Feri is csendben volt, biztos ő is olvas – gondoltam. Majd jön mosolyogva, 

megsejtettem, hogy miért.  

- Gyere csak! JÁR AZ ÓRA! – mondta boldogan. Már több mint egy órája 

jár!  

Hallgattuk csendben, szép egyenletesen ütötte a másodperceket, egyet sem 

kihagyva. Szabó Lőrinc sorai jutottak eszembe. Óriás? vagy Órás?  

- Te egy ÓRIÁS ÓRÁS vagy! - mondtam férjemnek. Megöleltem, és arra 

gondoltam, hogy jó lenne, ha még sok évig hallgathatnánk ezt az órake-

tyegést! 

Juhász Ferencné Nagy Erzsébet 

 
 

A rongybaba 

 

A langyos nyári estén, a nyitott ablakon át kíváncsian kukucskáltak be a hu-

nyori csillagok. Csend volt, egyedül az óra halk ketyegése emlékeztetett az 

idő múlására a család mélyen aludt, egyedül a fiatal édesanya öltögette szor-

galmasan az anyagba a tűt. Meglepetést készített a kislányának, akinek volt 

egy kedvenc bábfigurája, a vasárnapi televíziós gyermekműsor hőse, akinek 

kalandjai teljesen lenyűgözték a kislányt. Kérte az anyukáját, hogy készítse el 

neki ezt a figurát rongyból. 

A feladat nem volt egyszerű, és az édesanya sok elfoglaltsága is nehezítette 

a megvalósítást. Egy este aztán az anyuka, amikor már mindenki elaludt, bár 

fáradt volt, mégis lelkesedéssel állt neki az óhajtott rongybaba elkészítésének. 

Szétbontott egy régi kockás pulóvert, elkészített két gombot a szemeknek és 
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kiszabta az anyagot. Szorgos öltések nyomán hamarosan elkészült a rongyba-

ba teste, hamarosan a kezei és a lábai is. A feje kis gondot okozott, nehéz volt 

úgy megformálni, hogy hasonlítson a bábfigurára. Végül sikerült, a kezek és a 

lábak is a helyükre kerültek. Hajnali három óra volt már, amikor elkészült a 

rongybaba, amit az édesanya nagy szeretettel fektetett a kislány mellé. Rette-

netesen fáradt volt és hamarosan elaludt. Reggel nagy örömre ébredt, mert a 

kislánya nem tudott betelni a baba látványával.  

- Ez pontosan olyan, mint a valóságban! - lelkendezett a gyermek és bol-

dogan ölelgette az anyukáját. 

Ettől kezdve a kislány legkedvesebb játéka és hálótársa lett a baba. Gombinak 

nevezte el. Mindenhová vitte magával, az anyukája pedig ruhákat varrt a ked-

vencnek, kispárnát és takarót. Múltak az évek, a kislány felnőtt és neki is 

született egy kislánya. A rongybaba nem kallódott el, az egykori kislány a 

szekrény mélyén őrizgette.  

- Anya, nekem adod ezt a babát? - kérdezte Anna, amikor meglátta az 

anyukája régi, kedvenc játékát. 

- Neked adom, ha vigyázol rá, Gombi a neve! - mondta az anyukája moso-

lyogva. 

A baba a kislány kedvence lett. Új ruhákat kapott a nagymamától, mindenho-

vá magával vitte, együtt aludt vele. Amikor Jázmin, Anna két évvel idősebb 

unokatestvére meglátta Gombit ő is vágyakozott egy ilyen baba után. A 

nagymama nem tagadta meg az unokája kérését, egy este amikor már min-

denki aludt, egy régi, piros pulóverből kiszabta a varrnivalót. Késő éjszaka 

volt, amikor a rongybaba elkészült. A mama titokban arra gondolt, hogy hátha 

valamikor ezt a babát is megtalálja egy kicsi lány, akinek elmondja majd az 

anyukája, hogy ezt a babát még a dédi varrta. A lányok mélyen aludtak a 

mamáéknál, Anna mellett ott volt Gombi. A nagymama fáradt volt, de bol-

dog, hogy örömet szerez a kislánynak. Szeretettel fektette Jázmin mellé a 

rongybabát. Reggel nagy volt az öröm, Jázmin a Piroska nevet adta a babá-

nak. Jázmin hálásan ölelte meg a nagymamáját. Aztán Piroskának is varrt a 

mama ruhákat, párnát és takarót. A kislány mindenüvé magával vitte, együtt 

aludt vele. Anna és Jázmin sokszor órákon át játszottak a rongybabákkal.  

Teltek az évek és a nagymama is sok, gyermeki szeretettel készített aján-

dékot és rajzot kapott a lányoktól és a fiú unokájától, amit nagy becsben tar-

tott és tart ma is, mert azok a szeretet ajándékai.  

Jázmin a tizenharmadik születésnapját ünnepelte. Sokat nőtt, már egy fej-

jel nagyobb volt a nagymamánál, ha megölelték egymást már neki kellett 

lehajolnia. 

Egy napon, egy családi összejövetel végén, elköszönt a mama Jázminéktól. 

- Ne felejtsd el odaadni mamának a táskát - szólt Jázminra az anyukája. 
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Jázmin beszaladt a szobába és a mama kezébe adott egy táskát. Ő azt hitte, 

hogy kinőtt ruha van benne Annának, ugyanis Jázmin szép ruháit, ami már 

nem volt jó rá, Anna mindig megkapta. Az autó robogott hazafelé. A nagy-

mama a hátsó ülésen ült Anna mellett. Gondolta, hogy belekukkant a táskába, 

milyen ruhadarabot nőtt ki Jázmin és ekkor szinte megfordult vele a világ. A 

félig elhúzott cipzár mögül Piroska gombszemei néztek vissza rá. A mama 

torkát sírás fojtogatta, de nem szólt semmit. Otthon egy sarokba tette a táskát 

és nagyon bánatos volt. Telt az idő és nem nézte meg mit küldött vissza Jáz-

min, persze sejtette, hogy Piroskán kívül, a rongybaba ruháit rejti a táska, 

amit az évek során varrt az unokájának. 

A nagymamát hamarosan, névnapja alkalmából köszöntötte a család.  

Jázmin gyönyörű poharat adott a mamájának, amit üvegfestékkel díszített.  

A mama onnantól kezdve mindig ebből a pohárból ivott, a szívében pedig 

ott volt a szomorúság, hogy az ő szeretettel varrt ajándékát visszaadta az uno-

kája. Sokáig vívódott, hogy elmondja-e neki mennyire bántó volt számára ez 

a dolog, hiszen nagyon, nagyon szerette minden unokáját, értük mindent meg-

tett volna és nem akarta őket soha megbántani. Vajon elengedje-e szélnek, 

ami történt, vagy elmondja Jázminnak a szomorúságát. Hosszú idő után úgy 

döntött mégis, hogy beszélniük kell.  

- Kicsim, mit éreznél, ha minden ajándékodat, amit eddig készítettél  

visszaadnám neked? - kérdezte a nagymama egy napon, amikor a kislány 

szobájában üldögéltek és sok mindenről szó esett. 

- Miért adnád vissza mama, én azokat szeretetből csináltam neked! -

mondta döbbenten Jázmin. 

- Jázmin kicsikém, én is erre gondoltam, amikor visszaadtad a rongybabát, 

amibe minden szeretetemet, a szívem egy kis darabját is belevarrtam. Ha 

az idő vitte volna el, nem fájna, ez viszont végtelenül rosszul esett nekem! 

Tudom, hogy nem akartál megbántani! - szólt a mama szelíden. 

Mindkettőjükből kitört a sírás. A mama azért, mert soha nem bántotta volna 

meg az ő drága unokáját, mégis el kellett neki mondania, hogy a szív értékeit 

mindennél, az aranynál is többre kell becsülni, az unoka azért, mert megértet-

te miről beszélt a nagymamája!  

- Mama, ugye visszakérhetem Piroskát? - kérdezte.  

- Persze, ott van a táskában, úgy ahogy ideadtad! - felelte a mama. 

Nagy szeretettel ölelték egymást. 

Milyen csodálatos az élet, ki gondolná, hogy egy rongybaba is képes gaz-

dagabbá tenni egy nagymama és az unokája egymás iránt érzett, amúgy is 

végtelen szeretetét.  

Juhászné Vanyó Erzsébet 
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Isten tenyerén 

 

A tágas, sok-ablakos nappalit szikrázó fénnyel öntötte el a márciusi nap, 

megcirógatta az ablakokban a virágokat, felragyogott a fényképekbe zárt régi 

pillanatok üvegén, halvány élet-rózsákat festett az arcunkra és letelepedett 

mellénk az asztalhoz, ahol a száz éves Samu bátyámmal üldögéltünk és az 

élet dolgairól beszélgettünk. 

Szerettem énekelni, jó hangom volt, benne voltam a reformátusok ifjúsági 

énekkarába és később a noszvaji dalárdába is - mondta Samu bátyám 

- Ismered-e azt a nótát, hogy „Domboldalon áll egy öreg nyárfa, Nyárfa 

alatt édesanyám háza…”? 

- Igen, ismerem - feleltem és rövid idő múlva már teljes átéléssel énekeltünk. 

Láttam, hogy Samu bátyám szemében könny csillog és tudtam, hogy régi 

emlékek szakadnak fel a lelkéből. 

- Ezt a nótát sokat énekeltük, amikor fogságban voltam! - mondta elmélázva.  

Rövidke, meghitt csend ült közénk és amíg Samu bátyámat rabul ejtette a 

régmúlt, én ámulattal néztem a korát meghazudtoló fiatalos, értelmes arcát, 

élénk szemeit. 

- 1919 július29.-én születtem. Édesapám hősi halált halt az első világhábo-

rúban, édesanyám is fiatalon elment, akkor én még csak hét éves voltam - 

szólalt meg kis idő múlva Samu bátyám. 

Tavasz volt, az édesanyám fáért ment az erdőre, kimelegedett és elfáradt a 

cipekedésben, ezért amikor kioldotta a kötélből a fát, lefeküdt pihenni a föld-

re. Nem szabad lett volna, mert a föld még hideg volt, a tavaszi nap gyönge, 

megfázott, tüdőgyulladást kapott és hamarosan meghalt. Hatalmas, el nem 

mondható bánatom volt, emlékszem utána akartam ugrani a sírba, úgy fogtak 

le a rokonaim. A halála után elvitt magával Károly bátyám az édesanyám 

unokatestvére, de náluk csak három napig voltam. Elek József asztalos mester 

és a felesége fogadott magához, mivel nekik nem volt gyermekük. 1925-ben 

az első osztályba már ők indítottak el. Jól tanultam, vágott az eszem, mint a 

borotva. Az iskolába csupán egy palatáblát és egy szivacsot kellett vinnünk, 

nem úgy mint a mai gyerekeknek, hogy majd megszakadnak az iskolatáska 

alatt. Az első és a második osztályt összevonták, ugyanígy a harmadikat, a 

negyedik, az ötödik és a hatodik osztállyal. Amíg a tanító be nem jött énekel-

nünk kellett:„ Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik”, vagy a „Te 

benned bíztunk eleitől fogva” kezdetű református énekekkel vártuk a tanító 

nénit. Rend és fegyelem volt.  

A tanítás után segédkeztem az asztalosműhelyben. Elszerettem a szakmát, 

asztalos tanonc lettem, sok mindent megtanultam a mesterem keze alatt és 
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1936-ban megkaptam a segédlevelemet a Járási Ipartestülettől. A mesteremék 

1939-ben fogadtak hivatalosan örökbe. Innentől változott a nevem Nagy Sá-

muelről, Elek Sámuelre. Onnantól kezdve, apukának és anyukának hívtam 

őket. Jók voltak hozzám, mintha az édes fiuk lettem volna. Szorgalmasan 

dolgoztam és később asztalos mester lettem. Sok szép munka kikerült a ke-

zem alól, apuka elégedett volt velem. 

- Fiam, miért nem udvarolsz már, itt lenne az ideje! -nógattak a szüleim, 

mert úgy látták, hogy a munkán kívül semmi nem érdekel.  

Nem tudhatták, hogy a gyalupad mellől, ami az ablak alatt volt, átláttam a 

szomszéd udvarra, a Pataki portára. Ott jöttek-mentek a Pataki lányok, tetszett 

közülük az Etel is a Jolán is, de mivel Etel magasabb volt, úgy gondoltam neki 

fogok udvarolni. Amikor az apjuk, Gyula bátyám észrevette, hogy Etelt jobban 

kitüntetem a figyelmemmel, egy alkalommal szóvá tette a nemtetszését: 

- Ide figyelj fiam, a sarnyút nem szokták hamarabb levágni, mint a szénát! 

Megértettem a célzást, mivel Etel volt a fiatalabb, Jolán az idősebb, Etel volt 

a sarnyú, Jolán a széna. Nem volt ellenemre a Jolánnak való udvarlás sem, 

pláne akkor, amikor Balázs Ernő cimborám megjegyezte: 

- Csak nem annak a hidegvérű Jolánnak udvarolsz, aki meg se hagyja ma-

gát ölelni? 

No, gondoltam magamban, ő kell nekem, van tartása, nem adja magát köny-

nyen! Nem is bántam meg a döntésemet, mert kicsivel később, amikor jobban 

megismertem, beleszerettem. Az udvarlás módja, úgy zajlott, hogy a beszél-

getéseink alkalmával a szülők is jelen voltak, de amikor kikísért, már egyedül 

lehettünk. Akkor aztán megölelhettük és megcsókolhattuk egymást. Közben 

nekem megjött a SAS-behívóm. Jolán azt mondta, ne kívánjam, hogy annyi 

ideig várjon rám, én pedig a katonaság után akartam megnősülni. 

Otthon elmondtam a szüleimnek, mi a helyzet és ők azt tanácsolták, hogy 

nősüljek meg a bevonulás előtt. Megfogadtam a tanácsukat, 1940 júliusában 

megnősültem de három hónapi házasság után, 1940 decemberében el kellett 

búcsúznunk egymástól. A behívóm Kassára szólt, ahová vonattal utaztam. Ott 

azzal fogadtak, hogy az én osztályomat, a hegyi, vagy fogatolt vonat-osztályt 

elhelyezték Máramarosszigetre. Újra vonatra ültem, elutaztam Máramarosszi-

getre, ahol jelentkeztem Molnár szakaszvezetőnél, aki haragudott a késésért, 

hiába mutattam neki, hogy a behívóm Kassára szólt. Abban a laktanyában 

voltak a hegyi tüzérek, a hegyi vonat-osztály, híradósok és utászok. A kikép-

zésünk három hónapig tartott. Este kilenckor volt a takarodó és sokszor már 

tizenegy órakor riadót fújtak és egész éjjel menetelni kellett. A kiképzés alatt, 

sokszor mentünk a Tatárhágóra, ahol bunkerek voltak. A hegyi vonat-osztály 

lóval szállította az utánpótlást a Kárpátokba. A miénk volt a harcos raj, feltű-

zött szuronnyal védtük a szállítmányt az ukrán partizánok ellen, akik elősze-
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retettel csaptak le kisebb csoportokban a szállítmányokra. Középen a lovak 

vonultak nagy kosarakkal a hátukon, amiben az utánpótlás volt, mi pedig két 

oldalt biztosítottuk a szállítmányt. Nem volt veszélytelen!  

Az otthoniaknak, tábori levelező lapokat írtam, így tudhatták, hogy nincs 

semmi bajom. Három év után engedtek haza, de egy hónapig lehettem csak 

itthon, visszahívtak. Összesen ötvenhat hónapig voltam katona, erősen vágy-

tam már haza.  

Egyszer, amikor parancsot kaptunk, hogy az egész hadosztálynak menni 

kell Németországba, -rám tíz kocsiból álló ellátmányt volt bízva-, elegem lett, 

nem akartam messzi idegenbe menni. Elhatároztam, hogy meg fogok szökni 

és elindultam visszafelé. Este, kúpba rakott kukoricaszárban bújtam el, ké-

sőbb egy szénapadláson rám találtak az oroszok. Román lágerbe kerültem, 

ahol tengernyi magyart tartottak fogságban. Szokásom volt, hogy kőbe csa-

vart üzeneteket dobtam ki a lágeren kívülre, mai napig sem tudom hogyan 

történt, de egy ilyen üzenetem hazaért az enyéimhez és így megtudták, hogy 

hadifogoly vagyok. Elfacsarodott a szívem, amikor esténként énekeltük, hogy 

„..csillagos ég, merre van az én szép hazám..” A román családok sokszor 

kikértek a lágerből hadifoglyokat, hogy dolgozzanak a földjükön. Egy reggel 

is kivittek tíz embert, köztük engem is és vártuk, hogy megkapjuk a szerszá-

mokat, amikor elkéredzkedtem az őrtől félre-való dolgomra. Látom ám, hogy 

az árnyékszék oldalán akkora rés van, hogy azon könnyedén kiférek. Ekkor 

fogalmazódott meg bennem, hogy megszökök. Magas deszkakerítéssel volt az 

udvar körülvéve, de sikerült átmásznom rajta. Kúszva mentem a földön, a 

vetésben, nem tudom mennyi ideig, de egy örökkévalóságnak tűnt. Hosszú 

idő után felálltam, már azt gondoltam nem vagyok veszélyben, amikor döb-

benten láttam, hogy egy román zsandár jött velem szemben.  

- Prezioner?-kérdezte.  

Ez annyit jelentett, hogy hadifogoly vagyok-e. Német buggyos nadrág volt 

rajtam és magyar zubbony. Mondtam, hogy nem vagyok hadifogoly. 

- Davaj pasli? Dokument?  

Értettem, azt kérdezte, hová megyek és, hogy adjam oda az irataimat. 

A zsoldkönyvem nálam volt, más íratom nem. Elvette és amíg nézegette, 

arra gondoltam, hogy biztosan visszakísér a lágerbe. A zsoldkönyvemben volt 

Laci fiam fényképe és láttam, hogy nézegeti, majd úgy tett, mintha írna vala-

mit a könyvembe. Rám nézett és intett, hogy elenged, a gyerekem fotójának 

látványa valószínű, hogy meglágyította a szívét.  

- Davaj kamerád! - szólt rám és románul még annyit mondott, hogy erdő 

felé menjek. 

Igencsak iparkodtam, hogy minél távolabb kerüljek tőle. Egy helyen szőlőt 

kapáltak az emberek, láttam, hogy egy kalap és egy kabát fel van akasztva a 
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karóra, amit azon nyomban eltulajdonítottam. Hamar lehajítottam a sapkámat, 

meg a kabátomat, felvettem az új szerzeményt és elszaladtam. Kiabáltak utá-

nam, de én szónak se álltam, futottam ahogy tudtam.  

Szökés közben egy napon láttam, hogy valakik juhot legeltetnek,  

egy domboldalon, mint később kiderült öt testvér és az apjuk vigyáztak a jószá-

gokra. Hát, amikor magyaráznám kézzel-lábbal, hogy merre van Brassó,  

megszólal az egyik, hogy ő magyar, Miskolcon szolgált az első világháborúban. 

Elbeszéltem nekik, hogy katonaszökevény vagyok. Szeretettel vendégül láttak, 

ordát csináltak nekem, ami nagyon jól jött, mert szörnyen ki voltam éhezve. 

Még útravalót is adtak. Megköszöntem a jóságukat és nemsokára útnak indul-

tam. Hamarosan beértem egy erdőbe. Három napig jártam az erdőt, amikor 

kocsizörgést hallottam, két lovaskocsi volt és magyarul beszéltek a rajta ülők. 

Így kiléptem a bokor mögül és szóba elegyedtem velük. Csángó magyarok 

voltak Zajzonból. Ölfáért mentek és javasolták, hogy várjam meg őket, vissza-

felé felvesznek. Vártam őket nehéz szívvel. Egyszer aztán jöttek, megpakolva 

ölfával. Felfektettek az ölfa tetejére a lovaknak felrakott takarmány mellé,  

pokróccal betakartak, nehogy valaki meglásson. Jó, hogy nem a takarmány alá 

bújtattak, mert útközben ellenőrzés volt, szökevényeket kerestek és jócskán 

beleszurkáltak a lovaknak való abrakba. Megmenekültem. Elvittek magukhoz, 

megvendégeltek, adtak borotvát, hogy borotválkozzak meg és óva intettek, 

nehogy Brassó felé menjek, mert ott sok a zsandár. Elköszöntem és elindultam 

Sepsiszentgyörgy felé. Amikor odaértem, javasolta egy odavalósi ember, hogy 

menjek el a Hazatérők Otthonába, amit meg is találtam, ki volt írva a kapujára 

nagy betűkkel. Ott kaptam kenyeret, hagymát, szalonnát. Az intézmény vezető-

je egy kedves asszony volt, akit József Manónénak hívtak. Miután jóllakatott, 

elvitt a rendőrségre, ahol egy Szilvássy nevezetű őrnagytól hivatalos papírt 

kértem, amivel Magyarországra utazhatok.  

- Nem tudok papírt adni! - mondta sajnálkozva az őrnagy. Elszomorodtam. 

Ahogy mentünk az épületből kifelé, az asszonyság elmondta a portásnak, 

hogy nem kaptam foriendumot. A kapus méregbe gurult. 

- Mi az, hogy nem ad egy magyar katonának papírt? 

Mérgesen szaladt fel az őrnagyhoz és néhány perc múlva a kezemben volt a 

dokumentum. Így már védve voltam, vonatra ülhettem. Amikor Poroszlóra 

értem, egy ház előtt borítékos kocsit láttam, amire rá volt írva, hogy Pintér 

Imre Noszvaj. Nagyon megörültem, hogy falubelimmel hozott össze a sors. 

- Megismer-e? - kérdeztem Imre bátyámat. 

- Hogyne ismernélek, te vagy Elek Samu, hazaviszlek szívesen - mondta. 

Innen már sima volt a hazaút. Amikor hazaértem, Jolán nem volt otthon,  

a tehénnek füvet szedett a határban. Hírül vitték neki, hogy itthon vagyok, 
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ledobta a hátit a hátáról és rohant haza. Nagy volt az öröm. Onnantól kezdve 

soha nem váltunk el egymástól.  

Sokat dolgoztunk. Én folytattam az asztalos szakmát és amellett 70-80 

méhcsaládot tartottunk. Szerettem a méheket. Rengeteg mézet el tudtunk 

adni, szinte annak a bevételéből építkeztünk. Négy gyermekünk született, 

Laci, Oszi, Kati és Gyuszi, mind a négy okos, tanult gyerek és el kell mond-

jam, nagyon jó gyerekek. Jolánnal megértük a 70. házassági évfordulónkat. 

Nagyon szerettük egymást, nem ment le a nap a haragunkon. 93 éves volt, 

amikor meghalt. Nehezen viselem a hiányát, mert nagyszerű asszony volt, 

nagyon jó feleség és anya. 

Elhallgatott és láttam, hogy törölgeti a szemét.  

- Samu bátyámat a tenyerén hordozta az Isten, gazdag és hosszú életet ka-

pott ajándékba! - szólaltam meg. 

Bólintott és kedvesen rám mosolygott, és miközben még benne voltunk a 

régmúlt pillanatok meghitt varázsában, ott a tágas nappaliban körülölelt ben-

nünket az ablakokon beáradó tavaszi napfény.  

 

„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, 

oltalmazom, mert ismeri nevemet. 

Ha kiált hozzám, meghallgatom, 

vele leszek a nyomorúságban, 

kiragadom onnan és megdicsőítem őt. 

Megelégítem hosszú élettel, 

gyönyörködhet szabadításomban.” 

Zsoltárok könyve 91, 14-16      

Juhászné Vanyó Erzsébet 

 
 

A család öröme! 

 

„Egymást támasztva dolgozunk, együtt vagyunk, együttesen vagyunk.” 

(Fél 2001, 107) 

 

Az őseim a marcelházi Rancsó Czibor család tagjai. A község Kurtakeszi és 

Marcelháza összeolvadásával jött létre. A községnek a népi kultúrája rányom-

ta bélyegét a mindmáig itt élő lakosságra. 

A földművelés mellett az állattartás és a zöldségtermesztésnek is nagy je-

lentősége van/volt a faluban. A községben elterjedt életforma volt, hogy a 

családok együtt éltek. Amikor portát kezdtek osztani, felbomlott ez az egység. 

Üres portát bárki vásárolhatott, az is, akinek nem volt rá nyomban szüksége. 
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A Rancsó Czibor család hagyományos életmódját a házhely kiosztás sem 

tudta megbontani. A megházasodott ifjak otthon maradtak a szülői házban, 

„velük egy kenyéren.” A családod két dolog tartotta össze: elsősorban az erős 

akaratú szüle, vagy, ahogy ők mondták az „öregasszony”, másodsorban pedig 

a szükség. A család büszke, hogy a községben veszekedés, civakodás nélkül 

tudnak együtt élni. Békességben, egyetértésben élt együtt a 14 tagú család.  

A családot nemcsak a szükség tartotta össze, hanem elsősorban az erőske-

zű édesanya is. Ha a család családfő nélkül maradt, a legidősebb fiú lett a 

család vezetője. Zsiga gyermek fiatalon foglalta el ezt a helyet a családban. 

Az öregasszonyt - ahogy őt hívták - a családban családfőnek tartották, de 

mindössze csak gazdaasszonyi szerepe volt a családban. Első asszony volt a 

családban. A menyeinek ő osztotta ki a munkát, a ház körül serénykedett, és 

nem utolsó sorban fél szemmel mindig az unokáin tartotta a szemét. Vigyá-

zott a család erkölcsi életére, a hagyományok fenntartására, buzgón jár temp-

lomba és viszi unokáit is, majd vissza is kérdi a napi igét. Az öregasszony 

mindig tesz-vesz, serénykedik.  

Az édesapa halála után a legidősebb fiú, Zsiga lett a családfő. Az ő szava a 

családban követendő. Testvérei nem is csinálnak semmit úgy, hogy meg ne 

kérdeznék bátyjukat. Ő osztja szét a pénzt, a feladatokat a gazdaság körül, és 

intézi a hivatalos dolgokat. A családban a többi testvér szerepe azonos.  

1944-ben Marcelházát is elérte a háború. II. világháború számos tragédiát 

hozott, szétválasztotta a 14 tagú családot, gyerekek vesztették el szüleiket, és 

egy teljesen új életmódot kellett felépíteniük. A családnak el kellett szenved-

nie a háborút, a fogságot, a kitelepítést. A család férfi tagjai önként vonultak 

be katonának, még a legidősebb is, de ő már nem mehetett. A fogság sem 

kerülte el a család férfi tagjait. Zsigát nem vitték el katonának, mert már idős-

nek számított, így egyedüli férfiként maradt a családban, a gyerekeknek az 

egyedüli férfi minta lett. A kitelepítés a családot elkerülte, bár nagyon fenye-

gette. Majd a háború egyre inkább nagyobb hatást gyakorolt a családra. A 

család végül szétvált. A szétválás nem csak a háború sanyargatásának volt 

köszönhető, hanem János feleségének – Lídiának - is, aki jobban szeretett 

volna a kis családjával egy külön háztartásban élni. A szétválást követően a 

család mindent 4 felé osztott szét, öreg szüle Zsigáéknál maradt, és itt volt 

még Béla is, akinek édesapja orosz fogságban volt, édesanyja pedig elhunyt. 

De nem mentek messzire egymástól. Mindenki megmaradt a szomszédban, 

mindenki mindenkinek segített továbbra is. A gyerekek továbbra is együtt 

játszottak, együtt őrizték a libákat.  

Szüle idős korára sem „fáradt” el, mindig serénykedett. Egy alkalommal 

korházba került - egy autó elütötte -, még ott sem tudod pihenni, álmában a  
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mennyeinek osztotta a munkát. A szobatársai boszorkánynak nézték. Szüle 

nemsokára elhunyt. A koporsóját 4 fiú unokája vitte: Zsiga, Miklós. Béla, Géza. 

A világ gyorsan változik, állandó mozgásban van. Új idők jönnek új szele-

ket hozva. A legnagyobb változás a szövetkezetek megjelenésével érkezett meg 

a faluba. A szövetkezett a faluba változásokat hozott, megrontotta az embere-

ket. Az állam mindent államosított. A faluban a szövetkezetesítésnek 3 hulláma 

volt. A családot nem érintette jól. Zsiga nem akart beállni, a legutolsó családok 

között volt, aki beállt. Még a csendőrt is kiküldték hozzájuk, hogy tessék beáll-

ni, mert gondok lesznek belőle. Azt vallotta, hogy csak akkor lép be, ha eléri a 

nyugdíj korhatárt. Addig a fiaival együtt munkálta meg a földet, vetettek, arat-

tak, markot szedtek. Zsiga halála után a gyermekei megmaradtak a szövetke-

zetben. A gyerekek fiatal felnőttek lettek, lassan-lassan megnősültek, családot 

alapítottak. A családot el kellett tartani, emiatt maradtak a szövetkezetben, mert 

minden ember számára munkát biztosított. A környéken még nem voltak gyá-

rak és nagyobb munkahelyek. Ifj. Zsiga ott hagyta a JRD-t, számos társaival 

együtt és elmentek inkább a komáromi hajógyárba dolgozni. Itt számos privilé-

giumban részesültek - családi pótlék -, amit eddig a szövetkezetben nem kaptak 

meg. Miután a szövetkezetben is már adtak támogatást a családoknak az embe-

rek nagy része visszatért. Jobban szeretnek otthon lenni, sokkal jobb saját falu-

ban, helyben dolgozni, mint nap, mint nap utazni. Miklós a szövetkezetből vo-

nult nyugdíjba, de szerette volna, ha fiát felveszik helyette. A szövetkezett ígért 

fűt-fát, majd kiadják, amiért megdolgozott. A munkájának egy részét ki is mér-

ték földben, de ennek egy töredékét adta ki. A család egy önálló gazdaságot 

épített fel. A gazdaságban állatokat vettek (anyamalacot, lovat). A földet még 

úgy művelték meg, ahogyan édesapjától látták. Nem használtak gépeket, trak-

tort, hanem ekével fogatoltak. Napjainkra az időjárási viszonyok is megváltoz-

tak. Az eddigi 4 évszakból mára már csak kettő maradt: nyár és tél. Nyáron 

nagyon meleg, nagy a szárazság, télen meg nagy a fagy, kevés a hó, és évköz-

ben is kevés a csapadék. Az emberek manapság nagyon sokat panaszkodnak az 

időjárás viszontagságaira. Télen nincs hótakaró, nincs, ami védje vetést. A nyá-

ri szárazság idején a gabona pedig kiszárad, a termény kevesebb lesz, vagy 

éppen rosszabb minőségű. 

A család érték, vigyázzunk rá! Én nagyban őrzöm családom lelkületét, 

mindazokat a tanításokat, amit nekem tovább adtak, én is tovább adhatom a 

gyerekeimnek, unokáimnak. A család szent, a család kötelez. A Rancsó Czi-

bor név kötelez. Minden lehetséges! Az elkövetkező oldalak lüktető életerő-

vel vannak tele. Egy család mindennapjaival, akik sosem unatkoztak. Az élet 

bár nehéz, de mindig megmutatja a mosolygós oldalát. A Biblia is ezt írja: 

„Örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek.” (Jakab 

1,1) Boldog vagyok, hogy egy olyan család tagja lehetek, akik megküzdöttek 
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az életért. Akik sokat dolgoztak, és akiknek a család a legfontosabb volt. Mert 

az én szüleimet azon normák, szabályok szerint nevelték, amit az előző gene-

ráció átadott a gyerekinek. Büszke vagyok, mikor a faluban azt mondják „ott 

megy a Rancsó Czibor Zsiga leánya” aztán integetnek felém. Minden arc 

mosolyra húzódik, mert mindenki tudja, hogy ki volt a Czibor család a falu-

ban. Büszke vagyok, hogy ismerhetem az őseim, tudom kik voltak, ismerem a 

családban fennmaradt történeteket 

id. Kacz Mária 

 
 

Évgyűrűk 

 

Miként formálnak minket az évek alatt gyűjtögetett és felhalmozott tapaszta-

lataink, az élményeink, és az átélt események?  

A fent feltett kérdésre egy hasonlattal lehetne válaszolni. Biztosan mindenki 

emlékszik, amikor kisiskolás volt és természetrajz órán a tanító néni kivitte őket, 

hogy megnézzék a fákat, azoknak a törzsét és a lombkoronáját. Egy dolgot viszont 

a zöldellő fa nem mutatott meg magából – a korát, az évek számát és azon idő alatt 

történt viszontagságokat, amit át kellett élni a fának. Azt, hogy a tanító néni ezt meg 

tudja mutatni két lehetőség volt. Az első, hogy akkor vágtak ki az iskolaudvaron 

egy fát és így láthattuk a belső keresztmetszetét a fatörzsnek, vagy pedig a biológia 

labor mélyén egy fatörzs több éves és lelakozott keresztmetszeti képe. A legjobb 

volt egy frissen kivágott fát megvizsgálni, és rátekintve feltárult titokra. A titok, ami 

megmondta, hogy a tavasszal még árnyékot tartó fa mennyi idős volt, leolvasható-

vá vált, hogy, mely szövetek építették, formálták a kis magot, amiből egy több 

méteres, óriás fa lett. Azt is láthattuk, hogy milyen külső viszontagságokkal dacolt 

az élete egyes periódusaiban. A láthatatlan évgyűrűk láthatóvá válnak, és már nem 

lesz előttünk titok többé, elénk tárult mindaz a szenvedés, amit fa átélt. A tanító 

néni ilyenkor elmagyarázta, hogy mit láthatunk, mit jelentenek azok a körök a fa 

törzsében és, hogy ebből hogyan számíthatjuk ki, hogy milyen idős a fa. 

A természet az egyik legjobb tanító mestere az embernek. Ahogy a természet 

is – a fák-mélyen magukban megalkotják, az emlékezés rétegeit- mindezt láthat-

juk az évgyűrűkben- úgy az ember is képes is a saját évgyűrűit, rétegeit megal-

kotni és láthatatlanul magán viselni. Az ember számára is nemcsak az évgyűrűk 

száma, de annak minősége is nagyon fontos. A múlt elrejtett eseményei árulkod-

nak a jelenlegi állapotunkról. Néhány görbe, karcos gyűrűt láthatunk, mert az  

élet gyakran megpróbáltatásokkal teli, máskor egyenletesen kisimult az élet szö-

vétneke, jelezve, hogy védett elfogadó környezet vesz körül. Óhatatlanul az em-

berek életgyűrűi összefonódik, aminek segítségével egymás támaszai lesznek és 
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gyarapíthatják egymást. Ezek a közös tapasztalatok a közös fejlődésüket táplál-

ják. Ám időnként érdemes megállni, hogy ezeket a tapasztalatokat, élményeket 

rendszerezze, mielőtt egy őskőzetté alakulnak át és beépülnek, megszilárdulnak. 

Lélekgyűrűink gyakran összemosódnak, nem tudjuk, hogy az évek, évtizedek 

vagy életek egyformaságát rejtik magukban. A pillanatban - amikor megállunk, 

hogy rendszerezzük az átélt élményanyagot segít megtalálni a jövőbeli növeke-

désnek a lehetőségét, hiszen mind a pozitív mind a negatív élményeink ahhoz 

nyújtanak segítséget, hogy mást távlatokból tudjuk szemlélni a múlt elszenvedett 

jelenségeit ezáltal találjuk meg a jövőbeli növekedést illetve annak lehetőségét. A 

növény évgyűrűjében így rajzolódik ki sok- sok határvonal, mint a mi életünk-

ben, ami abban nyújt segítséget, hogy megtaláljuk mi is a titkot és feltárjuk a 

múltat, hogy milyen viszontagságok és nehéz napok voltak az elődeink életében.  

 

Felvidéken talán nincs olyan család, akit ne sújtana a kitelepítés borzalmai és 

annak több mint 70 évvel is a nyomai ott vannak emberek évgyűrűiben. 1946. 

február 27-én írták alá Budapesten a csehszlovák- magyar lakosság egyez-

ményt, ami arról szólt, hogy a két ország az áttelepítés révén szerette volna a 

kisebbségi kérdést megoldani. A megújuló Csehszlovák Köztársaság egy 

homogén szláv nemzetállamot kívánt meg létrehozni, és a kisebbségi nemze-

tiségeket „anyaországaikba” visszakényszeríteni kívánta. Ez volt az egyetlen 

megoldása arra nézve, hogy a hőn áhított szláv nemzetállamot létre tudja hoz-

ni. Viszont a magyarok esetében egy nehézségbe ütközött a Csehszlovák 

Köztársaság, még pedig abba a hibába, hogy az „anyaország” fogalmát hasz-

nálták, mert a bécsi döntés után automatikusan a magyar állampolgárságot 

kapott felvidéki magyarokat a trianoni Magyarország területére kívánta telepí-

teni, holott elfeledkezett arról a tényről, hogy a csallóközi, mátyusföldi, bod-

rogközi magyarok mindvégig a szülőföldjükön voltak, azaz ők nem betelepü-

lők, hanem őslakosok. A kassai kormányprogram szerint egy homogén nem-

zetállam jön létre, ahol nincs semmi keresnivalója a kollektív bűnösséggel 

megvádolt több millió németségnek/ sváboknak és a több százezres magyar 

lakosságnak. Ezen nemzetiségek által lakott területeinek a kulturális és gazda-

sági életébe avatkozott be a kormány. Az általuk megválasztott hivatalnokok 

irányítják a településeket, a hivatalokban szint úgy ők foglalnak helyet. A 

magyarok és a németek elvesztik állampolgárságukat, aminek köszönhetően 

hontalanok lesznek, és ez által a kormány kitilthatja őket a köztársaság terüle-

téről. Megvonta a kormány az anyanyelv használatát, a magyar oktatás, és a 

magánéleti szférában is tilos volt magyarul megszólalni. (Vadkerty, 2014)  

Ennek következtében aztán Clementis és Benes a paritásos, azaz az egyenlő 

arányú lakosságcserét dolgozta ki, azzal indokolva, hogy magyarországi szlovákok 

száma megegyezik a felvidéki magyarok számával. A tervezetben az állt, hogy 
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annyi magyar ajkú lakos telepíthető át Csehszlovákiából, mint amennyi magyaror-

szági szlovák kinyilvánítja a költözési szándékát. A két ország képviselői abban 

egyeztek meg, hogy a magyarok vihetik magukkal az ingóságaikat, a bútorokat és 

minden vagyonukat. (Tarján) Itt kell elmondani azt a ma már tényt, hogy csak azok 

a szlovákok jöttek át Magyarországról, akik önként akartak, illetve annak érdekben, 

hogy minél több szlovák honfitárs térjen haza a nacionalista szervezetek kampá-

nyoltak és ígéretet tettek, egy jobb életre. Ember embernek a farkasa lett. A Sloboda 

című lapban, ami egy magyarországi szlovák lap volt, ilyen felhívás jelent meg: 

„Dél-Szlovákia földje, ahová le akarunk telepíteni benneteket, ragyogó, bőven termő, 

zsíros földű síkság […] Az a föld csak a szlovák ember dolgos kezére vár, aki szere-

tettel művelné meg. Rátok vár! Hív benneteket! Gyertek! Jelenjen meg a ti arcotokon 

is annak az embernek a nyugalma, aki büszkén áll a saját földjén. Sorakozzatok fel a 

jó, nyugodt szlovák parasztok sorába!” (Sloboda c. lap, id. Tarján)  

A magyaroknak a szabad választás joga nem adatott meg, annak kellett 

menni, akit a komisszár kiválasztott. Ezek az emberek / családok általában azok 

voltak, akik nagy vagyonnal rendelkeztek, a kulturális élet vezetői voltak, illet-

ve voltak olyan családok is akik fehérlapot kaptak mindazért mert vastag nyakú 

erős akaratú emberek voltak, akik nem akartak behódolni emiatt pedig nem 

voltak szimpatikusak a kormány embereinek mert nem tudták ezeket a szegény 

parasztokat megtörni, hogy azokat mint a bábukat irányítani tudják. Nagyon 

sokszor ezek az áttelepülők teljes életüket, földjeiket, minden háztájit hátra-

hagytak, hogy egy új életet építsenek fel egy új otthon, ahol újra érezhetik az 

otthon melegét, és megpróbáljanak talpra állni és egyik ágról a másikra vergőd-

ni. A csehszlovák kormány örült az egyezménynek és őt már az sem zavarta, ha 

megszegi a szerződésben leírtakat, mivel nem találtak Magyarországon annyi 

szlovák lakost, aki önként jött volna, mint amennyi magyar lakost akartak kite-

lepíteni. Számukra ez sem okozott gondot, annak érdekében, hogy homogén 

nemzet állam létrejöjjön, az ország kitisztítása volt a feladat. 

Emlékezni kell addig, míg van, aki emlékezzen. Hiszen vannak még köz-

tünk olyanok, akik szem – és fültanúi voltak az 1946-47-es eseményeknek, 

akik maguk is a kezükben tartották a fehérlapot, és akik kíváncsi, érdeklődő 

szempárral néztek a szüleikre, hogy vajon mit is jelent ez a papíros. 

Emlékezni kell azért is, mert sokan nem tudják mi is a kitelepítés, mert 

nem tanították, és mert nem tanítják. Beszélni kell róla, mert csak így lesz 

érthető azoknak, akik nem is sejtik milyen az, amikor a gyermeket elválaszt-

ják a szülőtől, aki eddig a védő, oltalmazó vár volt a számára. Beszélni kell 

róla, mert csak így lehet megérteni a felvidéki magyar nép panaszát.  

 

A Duna vidéki településről- Marcelházáról is, -ami egy tiszta magyar lakta 

faluként került fel a listára és számos család kapott fehér levelet, hogy távozni 



173 

kell. Marcelházáról sok családot elvittek Magyarország keleti területeire fő-

leg. A Lengyel-Czibor családot sem kerülhette el az ítélet, a változás szele. A 

családi házban több generáció élt együtt. Az öreg szülők és annak özvegy 

lánya, mert a férjét a második világháborúban vesztette el és két fiatalkorú 

lánya. A család nem volt sem gazdag, sem az a módosfajta. Volt egy marok-

nyi földjük, amit kétkezi munkával műveltek meg. Az öreg nem tetszett a 

komisszárnak, így azonnal felkerültek a fekete listás névsorra. A családot 

Csávolyra telepítették ki. Egy tehervonat vagonjába pakolták fel a családot, 

de a családnak a vagonon egy másik családdal kellett osztozni. Csávolyon a 

Czibor család egy kitelepített sváb család házába került. Viszont az emlékezés 

során kiderült, hogy a sváb családot még nem vitték el, csak a szomszéd lela-

kott házba került át. A svábok megértettek helyzetüket, tudták, hogy sváb és 

magyar most egymás testvérei, ugyanolyan elhurcolásban vannak. A svábok-

nak volt egy nagyon szép szekrényük, de ők nem vihettek magukkal semmit, 

a bútoraikat elárverezték, akkor a sváb elment a Lengyel papa után, hogy 

adnak, neki pénzt csak vegye meg neki a szekrényt. Ez az egyetlen örökségük 

volt, ragaszkodtak hozzá. Csávolyon az emberek kedvesek voltak, nem nézték 

ki az újonnan jött embereket. Tudták, hogy most már közösen kell küzdeni és 

a mindennapokat élni. Az utcán az emberek nem mentek el egymás mellett, 

hanem szóba is elegyedtek egymással. A közös nyelv a magyar volt, de ami-

kor már harmadiknak egy bunyevác is bekapcsolódott akkor gyorsan váltottak 

a sváb nyelvre. Az oda kitelepített emberek egymás testvérei voltak a hitben 

is. Erős vastagnyakú kálvinisták, akik hittek abban, amit Isten elterezett az 

csak jó lehet. A családnak, hogy a mindennapi kenyerük meglegyen dolgozni 

kellett. A helyi TSZ-be mentek és ott találtak munkát. A lányok is felcsepe-

redtek és dolgozgattak. Otthon, hogy legyen egy kis plusz bevétel elkezdtek 

selyemhernyókat nevelni. Egy ideig, míg olyan kicsik voltak nem is volt ve-

lük gond, a lányok szedték ám neki az akácfa leveleket. Aztán ahogy egyre 

csak nagyobbak lettek azok a hernyók már annyira nem volt kellemes munka.  

A család itthon maradott tagjai mindent megtettek azért, hogy az elvitt csa-

ládtagokat lássák. Lengyeléknek volt még egy leányuk, de mivel már nem 

egy háztartásban éltek ők otthon maradhattak. De a leány szíve vágyakozik a 

szülői ölelés után. A fiatal Mári mindent megtett annak érdekében, hogy a 

szülei keblükre öleljék. A határon nagyon nehéz volt az átkelés illetve szigorú 

határellenőrzés zajlott. A csomagok, pakkok átnézése és a pontos dokumentá-

lása annak, hogy mikor lépte át a határt és mikor kell visszaérni. Egy alka-

lommal Márinak megsúgták, hogy Ipolyságnál a zöld határon menjen át. Át is 

ment, visszafelé viszont elkapták, ezért 60 nap börtönbüntetést kapott. Sze-

rencse talán a szerencsétlenségben, hogy vasutas volt Magyarországon  

a nagybácsi, akinek volt némi ismeretsége és a rendőrt arra kérte, hogy a  
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leánykát helyezzék a konyhára. Ott azért nem volt megerőltető munka. A 

büntetés letöltése után kiengedték, de a család hiánya és a távolságot ezek 

után is legyőzte, hogy míg lehet addig az öreg szülőkkel, testvérével lehessen. 

Marcelházáról nemcsak a Lengyel-Czibor családot telepítettek ki, hanem 

még egy család került Csávolyra. A Kun család is listára került. Ők egy idő-

södő házaspár volt. A családjuk nagy részét marhavagonokban elhurcoltak 

Csehországba munkásnak. Egyedül maradtak Marcelházán, mikor jött a papír, 

hogy menni kell, mert viszik őket Csávolyra. Mielőtt elindultak volna történt, 

hogy az egyik fiatal gyerek – az unokaöccsük- haza szökött Csehországból, 

nem tudott kihez menni, senkije nem volt otthon, így a Kunéknál szállt meg. 

Jött a levél, menni kellett, az öreg, idősödő házaspárral elment a fiatal András 

is, akiben az erő még duzzadt, kis nyikhaj volt. A Lengyel-Czibor és Kun 

család Csávolyon is összetartottak, segítették egymást. Így eshetett meg, hogy 

a két család egyesült. A fiatal András szemet vetett a Lengyelék unokájára az 

félárván maradt Jolánra. Andrást elvitték katonának és az öregek pedig az 

otthoni földbe vágytak. Amikor 56-tól haza lehetett jönni, akkor hazatértek, 

időközben Csehországból is visszajött a család egy része akkor együtt újra 

Marcelházán felépítették az életüket. Andrást eközben katonának vitték, Csá-

volyon már nem kellett a házat fenntartani, a család eladta, azzal a kitétellel, 

hogy amíg a katonai szolgálat nem telik le Andrásnak addig egy szobát fenn-

tartanak neki, ahova bármikor haza mehet. András egyedül maradt, és Jolán a 

családjával lakott. Majd András a házasságot elkezdte sürgetni, mint ahogy az 

anekdota tartja, azért mert nem volt, aki mossa rá a gatyáit. Kellett egy nő a 

házhoz. Összeházasodtak, és a fiatal házasok Csávolyon maradtak, András 

vasutas lett és gyakran járt a komáromi vonatokon. Ilyenkor üzent haza, hogy 

mikor lesz ott, a család kiment a pati Duna partra ő pedig az almásfüzitői 

parton állt és onnan kiabáltak át egymásnak. Ez egy lehetőséget adott szá-

mukra, hogy bár egy országhatár volt köztük, de mégis gyakrabban tudtak 

beszélni, és tudták kivel mi történt, és amikor arra volt lehetőség akkor sze-

mélyesen is találkoztak. 

A fiatal házasok, mikor mér egybekeltek vágytak közelebb az itt maradt 

családhoz. A Duna melletti városokban, falvakban sok telket megnéztek, 

majd Szőnyben találták meg azt a telket, ahova el tudták képzelni a saját csa-

ládi házukat. De a házépítés nem ment olyan gyorsan. 16 év telt el mire be-

költöztek Szőnybe a saját családi lakjukba. A ház csinosítgatása nagyon las-

san ment, mikor volt egy kis pénzük akkor vették meg azokat az alapanyago-

kat, amire szükség volt.’71-ben annyira elkészült a ház, hogy a fiatal turbéko-

ló pár beköltözött a házba, de addigra már a gyerekek is megszülettek. Azt 

tervezték, hogy majd mikor az özvegyasszony nyugdíjba megy, akkor elköl-

töznek leányáékhoz. A nagypapa egyszer elment megnézni a házat meg akkor 
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úgy gondolta, hogy átnéz a marcelházi rokonokhoz. Annyira megtetszett a 

nagypapának, hogy fogta magát hazament Csávolyra eladta a házat, és mire 

mama jött addigra már a ház el volt adva. Így neki a nyugdíjig még itt Szőny-

ben kellett két évet dolgozni, mint takarítónő. A nagymama még Csávolyon 

elhunyt ott is temették el, majd 2017-ben haza hozatták, hogy a nagymama is 

a szülői földbe nyugodjon Marcelházán. 

 

Az 1946-48-as eseményeket, ha megvizsgáljuk, akkor elmondhatjuk, hogy az 

évgyűrűket nagyon befolyásolja. Látszik az évgyűrűkön az elhurcolás nyo-

mai, a hideg vagonban töltött éjszakák, az idegen érzés, az új faluba való beil-

leszkedés. A kitelepítés nyomai mai napig érezhető. Valami miatt nem tudnak 

szabadulni az emberek a lakosságcsere borzalmaitól, pedig már 2018-at mutat 

a naptár. A kitelepítés borzalmai napjainkban is bajt kevert. Rengeteg baj van 

a kitelepítésből. Persze akkor ez senkit nem érdekelt, hogy családokat válasz-

tanak el, családok szakadnak szét, mind azért, hogy a homogén szláv nemzet-

államot létrehozzák. A nemzetállam felállítása nem sikerült, de a család szét-

szakítások a mai napig érezhető. Családok, ahogy tudtak igyekeztek egymás-

hoz közelebb költözni, mint a fenti család történetéből is látszik, hogy Csá-

volyról felköltöztek Szőnybe, hogy minél közelebb lehessenek a családhoz. 

A hatalmat nem érdekelte, hogy családok törtek ketté, de szégyellje magát 

az akkori kormány, a hivatalnokai, a komisszár, aki kiadta a fehérlapokat. 

Szégyellje magát a mostani kormány, aki nem akar kiállni és bocsánatot kérni 

a felvidéki magyaroktól az elhurcolásért, a szétzilált családokért. 

Vajon itt lehet e hagyni véglegesen az épített örökséget, a szülőföldet és 

azokat a kincseket, amit az elődök hagytak ránk?! A magyar a láthatatlan, de 

legyőzhetetlen fegyvert választotta, a nehezebb de nemesebb utat - a hűséget 

a földhöz, a családhoz, a hűséget a többi magyarhoz. A felvidéki magyar nem 

felejt, de előre tekint egy biztatóbb jövőbe! 
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Ómami, mesélj! 

 

A szüleim és a nagyszüleim el kellett, hogy utazzanak egy másik városba rövid 

időre. Nem hagyhattak egyedül, ezért elvittek az ómamámhoz, hogy ő vigyáz-

zon rám, amíg távol vannak a szülők. Ómami látta, hogy unatkozom, botjára 

támaszkodva besétált a hálószobába, és egy régi cipősdobozzal bicegett vissza. 

A doboz tele volt elsárgult fényképekkel. Először nem nagyon érdekelt, de 

megláttam egy osztályképet, amelyről sok lány nézett vissza rám. Megkérdez-

tem, hogy miért csak lányok jártak az osztályába. Elmesélte, régen a fiúk és a 

lányok nem járhattak egy osztályba. Volt, hogy 30-an is voltak a teremben, 

különböző korú lányok. Az osztálytermet kemencével fűtötték télen. Egy 

könyvük és egy palatáblájuk volt, a tábla egyik fele kockás, a másik fele vo-

nalas. Házi feladatot sosem kaptak. Elmesélte még, hogy mivel nagyon sze-

gények voltak a családok, a gyerekek csak egy pár cipőt viseltek. Az egyik 

gyerek hazaért az iskolából, átadta a másiknak a lábbelit, és az ment az isko-

lába. Iskola után a ház körül kellett segítenie veteményes kertet kapálni, álla-

tokat gondozni. Minden kedden kenyeret sütöttek, kettő nagy kenyeret és egy 

cipót, ami elég volt a családnak egész héten. Reggelire általában zsíros kenye-

ret, tejfölös kenyeret, túrót ettek, vacsorára pedig hajába krumplit. Sok tejet 

ittak és sok tejterméket ettek. Abban az időben szinte minden családnak volt 

tehene, kecskéje, birkája. Akinek mégsem volt, annak a szomszéd ingyen adta 

a tejet. Húst egy héten egyszer ettek, vasárnaponként. Évente kétszer vágtak 

disznót, a húst lesütötték zsírban. Így tartósították, mivel nem volt mélyhűtő, 

mert akkoriban nem volt áram sem minden háznál. A legjobban mindig a 

karácsonyt várták és erre az ünnepre készültek. A család férfi tagjai karácsony 

böjtjén mézes pálinkát ittak. Az ómami anyukája az asztal alá szalmát szórt, 

arra tette azt az edényt, amelyben a kenyeret kelesztette, ezt vajlingnak hív-

ták. Arra helyezte a keresztfát, mellé pedig a nyújtófa került. Ez a bő termést 

jelentette. Egy kancsó vizet az asztalra tett, ebbe egy piros alma került, ez az 

egészséget jelképezte. Ebből volt szabad csak inni. Ebéd előtt egy almát annyi 

felé vágtak, ahány családtag volt az asztalnál, ezt mézbe mártották, ugyanígy 

a diót és a fokhagymát is. A böjti ebédre bablevest készítettek vajjal és sós 

bodaggal, (ami egy lapos lepény féle) és mákos gubával. A szemetet aznap 

nem dobhatták ki. Éjféli mise után kerülhetett az asztalra a bő vacsora, ami 

sült húsokból állt, mint kakas, liba, tyúk, de készítettek töltött káposztát és 

üres kalácsot is. A sütemény mákos vekni és hájas kifli volt. A gyerekek kap-

tak csak ajándékot, arany papírba csomagolt diót és almát. A háziasszonyok 

abban az időben kézzel mostak házi szappannal. A házi szappan főzése az 

asszonyok feladata volt zsírból és glicerinből, ezzel mostak és tisztálkodtak.  
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Az ómamám csak négy osztályt járhatott ki. A negyedik osztály után a 

szülei szolgálónak adták egy zsidó cipőkészítő iparoshoz, ahol vigyáznia kel-

lett két kisgyerekre, és az új cipőket kellett szép fényesre tisztítania. Tizenegy 

éves volt akkor, mint én most. Ott tanult meg sok finomságot sütni a gazdasz-

szonyától. A fiatalok szórakozása a tánc volt egy héten egyszer, ahova a lá-

nyok csak kísérővel mehettek, akit gardimamának neveztek. A fiatalok itt 

ismerkedtek egymással vagy mise után. Minden vasárnap kötelező volt meg-

jelenni a misén. Ilyenkor mindenki az ünneplő ruháját vette fel. Ezt a ruhát 

viselték temetéseken és lakodalmakban is. Ómami elmondta azt is, hogy ti-

zenkét éves korában az anyukája elkezdte készíteni neki és a húgának a stafí-

rungját. Jót nevettem az ismeretlen szó hallatán. Kíváncsian kérdeztem, hogy 

az ugyan mi? Elmesélte, hogy a stafírungot csak az eladó lányok kapták, akik 

férjhez mentek. Mivel tartottak libákat is, megkoppasztották őket, válogatták 

a tollat, ebből készítették a párnákat és a dunnákat, ez volt a stafírung. Az 

ómamám hat párnát és két dunnát kapott. A dunna az paplan, amiben toll van. 

Sajnos, nem tudta megmutatni nekem, mert már nem divat. Az ómamám és az 

ótatám, aki már sajnos meghalt, rövid ismeretség után házasodtak össze. Kis 

ideig a szüleik házában laktak, később saját házat vásároltak. Az ómamám 

összesen nyolc gyereket szült, közülük a legidősebb az én imádott mamikám. 

Nagyon sokat dolgoztak, hogy a gyerekeknek meglegyen mindenük. 

1972-ben úgy döntöttek, hogy külföldön próbálnak szerencsét. Először csak 

az ótatám ment Ausztriába, utána pedig az ómamám és a gyerekek is. Nehéz, 

de boldog 55 évet éltek le együtt a dédszüleim. 

Hihetetlen gyorsan elmúlt ez a délután, amit az ómamámmal töltöttem. 

Nem is gondoltam volna, mennyire más volt az élet régen. Örülök, hogy meg-

ismerhettem életének egy részét, és őszintén remélem, hogy még nagyon so-

káig hallgathatom drága ómamám történeteit.  

Kalmár Balázs 

 
 

Dédi története 

 

A nagymamámnak anyáék a tavalyi születésnapjára vettek egy szép, bőrborí-

tású CSALÁDI KRÓNIKÁt . Egyszer anya és én elmentünk nagymamámhoz, 

és megtaláltuk a krónikát, ami üres volt. Így hát ezen a délután együtt kezdtük 

el - anya, mami és én - írni azt. Először a családfát töltöttük ki. Következőnek 

pedig családi történeteket kellet gyűjteni. Megkértem mamát, hogy mondjon 

el mindent, amit tud dédi életéről. Végül ez került a krónikába: 
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Csonka Matilda 

1930-ban az USA-i Detroitban született. Itt élt 6 éves koráig, az alapiskola 

első évfolyamát is Amerikában végezte el. Szülei még Csehszlovákiából ván-

doroltak ki Amerikába, de sajnos már nem lehet tudni, mikor is történt ez. 

Édesapja, Csonka István és testvére, Béla, aki tőle 16 évvel volt idősebb, egy 

környékbeli bányában dolgoztak. Édesanyja sokat betegeskedett, ezért 1936- 

ban hajón tértek haza. Mivel az apja egy Bacska nevű kis faluból származott, 

a család ott telepedett le.  

Az Amerikában bányászattal megszerzett pénzből földet, állatokat, mező-

gazdasági gépeket vásároltak. Kb. 25 hektár földön gazdálkodtak. Ez a 25 

hektár magába foglalta a szántóföldeket, erdőt, legelőket. A mezőgazdasági 

munkálatokat a család tagjai végezték, de voltak kapások és arató munkásaik 

is. Jómódú család voltak. 

Az ország közben kommunista állam lett, megindult a szövetkezetesítés és 

a kitelepítés. A családot megfosztották a vagyonától, Matilda édesapját bör-

tönbe zárták, és az egész családot Csehországba hurcolták, ahol egy Silhavi 

nevezetű gazdánál mezőgazdasági munkát kellett végezniük. Pár év múlva 

visszatértek és újrakezdték életüket. Dédi 1952 februárjában ment férjhez 

Bucsay Lászlóhoz, s nevét Bucsay Matildára változtatta. Első gyereke 1953- 

ban született, és a Magdaléna nevet kapta. Matilda szüleit ebben az évben újra 

Csehországba hurcolták. Velük tartott Matilda és kis családja is. A helyzet 

úgy alakult, hogy visszatérhettek falujukba, ahol a ház már teljesen kifosztva 

állt. Újra kellett kezdeni. A kormány tótokat akart betelepíteni. Ő és egy Tóth 

Juliska nevű asszony seprűvel kergették őket végig a falun. A tótok pedig 

soha többet nem jöttek vissza.  

Nagyon sokat fáradozott, hogy családja boldog életet éljen. 1954-ben 

megszületett László fia, majd 1955-ben Ágota lány. 1968-tól a bacskai óvo-

dában dolgozott mint szakácsnő egészen 1989-ig. Közben 1968-ban hozzá-

fogtak férjével egy emeletes, 9 helyiséges ház építéséhez, miközben gyerme-

keiket is taníttatták. 1970 novemberében beköltöztek a házba, melynek csak 

az alsószintje volt lakható. Továbbra is sokat dolgozott családjával együtt. 

1977-ben férjhez adta Ágota lányát, 1982-ben Magda lányát, 1988-ban meg-

nősítette László fiát. Sorban érkeztek az unokák: 1978-ban Józsi, 1980-ban 

Kati, 1982-ben Tomi, 1983-ban Éva, 1984-ben Panni. Már jelentkeztek 

egészségügyi problémái: magas vérnyomás és epeműtét. Még dédunokái szü-

letését is megélhette. Ők: Matyi, Lili, Dani, Kristóf, Dorka és Kincső. Egész-

ségügyi állapota romlott. Találtak nála cukorbetegséget, eltörött a lába és a 

válla, többször volt kisebb agyvérzése is. Élete során nagyon sok gyógyszert 

szedett. 2004-ben elvesztette férjét, 2007-ben vejét, 2009-ben fiát és unokáját, 

Tamást. 2010-ben már nem sokat mozgott, 2017-től már nem tudott járni, és 
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nagyon keveset beszélt. 2018. május 24-én elhalálozott. A bacskai sírkertben 

temették el.  

 

Dédit én már csak elég idős korában ismertem, de nagyon jó véleményt sike-

rült kialakítanom róla. Mikor még egészen kicsi – úgy hároméves lehettem –, 

dédi minden közös étkezéskor meg akarta enni az ennivalómat. Megtanított a 

kedvenc játékára is, ami az volt, hogy számolta az autókat. Aznap este odaül-

tem mellé – a ház előtt lévő lócára -, és együtt számoltuk az autókat. Később 

már csak velem beszélt, és halála előtti utolsó szavát is nekem mondta. Így 

hát érthető, miért szerettem annyira. 

Nagyon remélem, nektek is tetszett a története, amely szerintem igazán 

szomorú, mert az, hogy elveszik a megélhetését és száműzik otthonából az 

nem igazán vidám, de ugyanez nagyon érdekes is. Én még csak kisfiú va-

gyok, és még sok mindent nem értek ebből a történetből. Például azt, hogy 

hogyan volt szívük a hatalmasoknak egy kis családdal ezt tenni. Földjeiket a 

szegények között osztották szét, így akartak igazságot tenni. De a szegények-

nek lett valamijük, nekik meg nem maradt semmijük. Ez szerintük igazság, 

szerintem viszont nem.  

Én csodálom dédit és családját hogy ennyi rossz után sem adták fel, és an-

nak ellenére, hogy tudták, kinél vannak azok a tárgyak amiket elvettek tőlük, 

semmit sem követeltek vissza. Példaként állhatnak előttünk, mivel háromszor 

kezdték újra a semmiből az egész életüket.  

Nagyszüleim máig Bacskában élnek, így hát, aki nem hiszi a történetem, 

jöjjön el és kérdezze meg a nagymamámat. 

Kaszonyi Kristóf 

 
 

Nagyi életmeséje 

 

Ünnepek és családi események - „Családi Kör” 

A nagymama gyermekkorában nagyobb jelentősége volt a családi és vallá-

si ünnepeknek, közösségi eseményeknek. Az ünnepek nem a drága ajándé-

kokról szóltak, hanem a családról, a tiszteletről. A nagymama magázta az 

anyukáját, a dédimet, én meg tegezem a nagyit. Mennyit változott a világ! 

Karácsony előtt Luca napján ültették a búzát, pénzt tettek a pogácsába, és 

aki megtalálta a pénzt, nagyon örült. Cédulákat is rejtettek a gombócba, ráír-

ták egy-egy legénynek a nevét. Akit utoljára húztak ki a gombócból, azt tar-

tották, ő lesz a leány férje idővel. 
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Közvetlenül karácsony előtt a gyerekek házról házra jártak az ismerősök-

höz, és megkérdezték a háziaktól, meghallgatják-e az angyali vigasságot. Ha 

igennel válaszoltak az ottlakók, akkor karácsonyi énekeket énekeltek a gyere-

kek, pl. a Mennyből az angyalt, - vagy a ház előtt, vagy bent a házban. Min-

dig kaptak a gyerekek valami apró ajándékot. Ezt nevezték kóringyálásnak.  

A téli időszak elkerülhetetlen családi eseménye volt a disznóvágás. Össze-

jött a család apraja-nagyja. A disznótorra 5 kilométert is gyalogosan tettek meg 

az emberek a környező településekről. Disznóvágáskor nem gázzal pörkölték a 

kocát, hanem szalmával, a disznót négyen-öten kihúzták az ólból, és késsel 

leszúrták a férfiak. Általában valamelyik fiatal gyerek tartotta a tálat a disznó 

vérének. Reggelire az asszonyok hagymás vért és sült májat, ebédre paprikást, 

vacsorára töltött káposztát, hurkát, kolbászt, hájas kiflit és krémest készítettek. 

A ciberék, a kántálók beöltöztek maskarába, jelmezbe a disznóvágás napján, 

majd elmentek a disznótorba. Ott eljátszották, hogy a tepsivel, kanállal, villával 

együtt elesnek, de ez csak játék volt, hogy csörömpöljön az evőeszköz, és miu-

tán előadták a műsort, kaptak a háziaktól hurkát és kolbászt.  

Hasonló mulatságos jelenet volt az Aprószentek ünnepe, karácsony után. 

A fiatalok, főleg fiúk, ellátogattak az ismerősökhöz, fiatal lányokhoz, és meg-

kérdezték tőlük, hányan vannak az Aprószentek. Ha azt válaszolták a háziak, 

hogy 144 ezren, akkor helyes volt a válasz. Ha nem tudták a helyes választ, 

akkor jelképesen pálcával rávágtak a vendéglátók fenekére. 

Húsvét előtt böjtöltek a családban, pattogatott kukoricát fogyaszthattak a 

feltámadásig. A tojást a hagyma hajával festették legtöbbször. Húsvétra ka-

pott a nagyi szép cipőt, az ajándéknak nagyon örült. Húsvétkor sonkát, tojást, 

bárányt sütöttek és süteményeket készítettek. Az idősebb legénykék és férfiak 

locsolkodni jártak, a jutalmuk piros tojás, likőr és sütemény volt. 

A fiatalok este 20 órától éjfélig táncra járhattak a hétvégén, a táncos mu-

latságokon ismerkedtek egymással. 

 

„Húsz esztendő… az idő hogy lejár!”  

A nagymama és a nagytata  ̶ mint mindenki más  ̶ nehéz időket élt meg a 

délszláv háború idején. A malom- és tésztagyár, ahol dolgoztak, csődbe ment. 

Egy évig fizetést sem kaptak, csak olykor egy zsák lisztet, vagy egy zsák 

tésztát. Ezeket eladták, és így jutottak egy kis pénzhez. Elmesélte a nagyi, 

hogy pl. délelőtt egy dinár volt a kenyér, délután 2 dinár, másnapra már 3 

dinár. Délelőtt sorban állt a bank előtt, hogy hozzájusson a kis pénzecskéjé-

hez, hogy ne vigye el az infláció. (Nem értettem ezt a kifejezést, úgy magya-

rázták el a nagyszülők, hogy elértéktelenedik a pénz.) Estig várakozott a na-

gyi a bank előtt, mire sorra került, a pénzén már alig tudott bármit is venni.  

Mosóport, lisztet, olajat, cukrot jegyre lehetett vásárolni. Meghatározott 
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mennyiséget kapott egy személy, például 2 kilót. Gyakran sorban álltak az 

üzemanyagért, a palackos gázért, amit a főzéshez használtak. A nagytata az 

anyukámmal több alkalommal is őrizte éjjel a gázpalackokat, mert előre soha 

nem lehetett tudni, mikor érkezik a gáz. Volt, hogy két-három hetet is vártak 

az emberek, hogy hozzájussanak egy-egy gázpalackoz. Egy személy egy pa-

lackot tehetett be a sorba. Három óra hosszáig volt áram, utána három órát 

nem volt. Anya és a nagyi is mesélte, hogy gyakran hajnalban mostak a mo-

sógéppel, vagy végezték el a házi teendőket, ha megjött az áram. Lesütötték a 

húsokat a mélyhűtőből, hogy tartósítsák, mert az áramkimaradások miatt ki-

engedtek a húsok. A nagyi mesélte, hogy Zentán szervezték meg az első bé-

ketüntetést, ez volt Vajdaságban az első nagy béketüntetés, hogy ne vigyék el 

a férfiakat a háborúba.  

 

Ahogy hallgattam a nagyit, az volt az érzésem, hogy jobb volt régen a világ, 

szebb volt az ő gyerekkora. Több idő jutott játszásra, nem voltak különórák, 

nem kellett annyit tanulni, mégis ügyesek voltak a régi emberek is. Most sok 

család külföldön él, és ritkán látogatnak haza. Amikor ezt a sok történetet 

elmesélte a nagymama, rájöttem, hogy mennyire más volt az élet ötven-

hatvan évvel ezelőtt. 

Katona Noémi 

 
 

Egy majd’ százéves történet 

 

Azt gondolom, hogy ma már szinte elképzelhetetlen az eset, amit meg szeret-

nék osztani veletek. 

 

A dédnagymamám, aki 1933-ban született, és sajnos már nem él - bölcsődés 

voltam, amikor felköltözött a mennyországba - az alábbi történetet mesélte el 

Anyukámnak, Ő pedig tovább adta nekem. Anyukámnak ez az egyik kedven-

ce, bár mindig azt mondja, hogy minden történetet imádott (és tátott szájjal 

hallgatta őket végig) amit a nagyszüleitől hallott.  

Az eset egy kis baranyai faluban (ma már nagyközség) történt, és mindig, ha 

végig hajtunk rajta autóval, eszembe jut a történet, és szinte alig tudom elhinni. 

Szóval, akkortájt járunk, amikor a dédim olyan 3-4 éves lehetett.  

Nyári nap volt, a határban sok munkával, az emberek szinte mindannyian 

kint dolgoztak a földeken. Ilyenkor alig akadt egy-két asszony, aki a faluban 

maradt, és Ők, amellett, hogy főztek és ellátták az egyéb napi teendőket, vi-

gyáztak a kisgyerekekre is. 
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Akkor is így történt, a dédim is az udvaron játszott, a többi, hasonló korú 

gyerekkel, és a kutyákkal, macskákkal, csibékkel, ami éppen akadt. Ahogy 

hallottam, a gyerekek annak idején eljátszottak mindennel, amit találtak.  

Dédimék heten voltak testvérek, és a hét lány közül Ő volt a második leg-

fiatalabb, ezért az Ő anyukája is otthon volt velük. 

Egyszer csak – erre persze nem emlékezhetett, ez a történet hozzáadott ré-

sze – Dédikém elindult, hogy felfedezze a világot. Ki a kapun, és itt egészen 

addig nem tudjuk, mi történt, ameddig valaki nem tartott hazafelé a földekről, 

és messziről meg nem látta a végkifejletet. 

Az a valaki aztán szaladt a faluba, és kiabált, hogy 

- Kati néni, Kati néni, jöjjön gyorsan! Ha jól láttam, akkor a falu elején 

Jucika fekszik az úton, benne a keréknyomban.  

Dédikém édesanyja is halálra megijedt, ahogy az a valaki is riadt volt, aki a 

hírt hozta!  

- Mi történhetett, és hogy nem vette észre, hogy a kislánya kiosont a kapun, 

azon a kapun, aminek a nyikorgása a szomszéd falut is felveri néhanap?  

Mindketten el kezdtek sietni, majd futni, hamar odaértek, bár az akkor felet-

tébb hosszúnak tűnt, és tényleg!  

A Dédikém ott kucorgott a porban, alig látszott ki a keréknyomból, és a 

mellette kinőtt gazból. Anyukája lehajolt hozzá, nagyon félt, mert Dédikém 

meg se moccant. Amikor közelebb hajolt, akkor vette észre, hogy a kislánya 

alszik. Békésen szunyókált az út porában, és még akkor sem ébredt fel, ami-

kor felemelte. Most már megnyugodhatott, hála nem történt baj, épségben 

hazaviheti a kislányát.  

A hazaúton csak az járt a fejében, mennyire hálás lehet, hogy nem történt 

baj, és leszaladt pár könnycsepp is a szeméből. Mert bizony jöhetett volna 

arra egy lovas kocsi, de ebbe még belegondolni se szabad.  

Hát, ez Anyukám kedvenc „Dédi meséje”. 

Kauder Aida 
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Milyen volt a petróleumlámpa? 

 

Tudom, néha mosolyogsz majd rajtam, amikor elmesélem neked, hogy mi-

lyen körülmények között éltek az emberek nagyapád gyermekkorában. De, ha 

már kérdezed, elmondom, mert még élénken él az emlékezetemben az a sok 

évtizeddel ezelőtti világ, amely akkor körülvett bennünket abban a bácskai 

kisvárosban, ahol én felnőttem. Nagyon érdekesnek is találtam a kérdéseidet, 

amelyeket hozzám intéztél és picit visszaidézted a szelíd, őszinte gyermeki 

világot, amelyet – így hosszú idő múltán visszagondolva – olyan szép volt 

megélni. A családi otthon melegében, a szüleim állandó gondoskodása mel-

lett, tanítóim, majd tanáraim jóságos szigorával körülvéve bontakozott ki 

későbbi kamasz, ifjúsági és végül a felnőtt egyéniségem. A szépre különben 

is mindig szívesen emlékezik vissza az ember, sőt, mintha szaporábban verne 

a szíve, amikor egy-egy eseményre, élményre gondol, olyanra, amely megha-

tározó volt későbbi élete során.  

Azt kérded, volt-e petróleumlámpa és milyen volt az a világító eszköz? 

Nem is olyan könnyű kérdés. Hogy miért? Azért, mert nagyapádnak most úgy 

kellene válaszolnia, hogy szinte magad előtt láthasd a lámpát, pontosabban a 

lámpákat, mert sok fajtája volt ám ennek a világító szerkentyűnek. Nagyszü-

leimnél, akik tanyán éltek, porcelánból volt a tartálya, szép karcsú henger 

alakú lámpatest, annak a felső részébe öntötték a petróleumot, az egészet egy 

fémből készült pánt vette körül, abban volt a kanóc és arra helyezték az vas-

tag tűzálló üvegből készült lámpaburát. Vagy inkább cilindert, mert felénk így 

nevezték a burát. A kanóc ugyebár beleért a petróleumba, átnedvesedett, s azt 

gyújtották meg, voltaképpen abból „táplálkozott” a lámpa, így lett világosság 

a szobában. Ugye, nem is olyan egyszerű? Aztán volt szobában asztali lámpa, 

a falra szerelt kisebb fényforrás, de egészen pazar kivitelezésű, a mennyezet-

ről lelógó, hatalmas cilinderű „lámpás” is. Nekem az úgynevezett viharlámpa 

volt a kedvencem, mert azt nem a szobában, hanem az udvaron vagy az istál-

lókban, ólakban használták az állatok etetésénél, itatásánál. Azoknak fém 

váza volt, vastagabb fémfedéllel és fogóval (nyéllel) ellátva, így vihették kéz-

ben az emberek, s biztosak lehettek, hogy nem fújja el a szél, de a cilinder 

mögött égő kanóc sem gyújtja fel a szérűn a szalmát vagy az istállóban az 

állatok elé szórt szénát. 

Kisgyerekként nekem a lámpagyújtás szertartása volt a kedvencem. Alko-

nyatkor nagyapa pödört egyet a bajuszán, majd a nagymamához fordult: 

Megpucoltad már a cilinder? – kérdezte, és amikor igenlő választ kapott, 

szippantott egy nagyot rövid szárú pipájából, amelyet azután a kemence felső 

párkányára helyezett, elővette a gyufát, lassan leemelte a lámpaburát,  
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meggyújtott egy szál gyufát és a kanóchoz érintette. Amikor az lángra kapott, 

óvatosan visszahelyezte a cilindert és azt mondta: - No, most már világos van, 

látjuk egymást. Meg a vacsorát sem rakjuk a fülünk mellé…(Ez utóbbi pedig 

nem volt más, mint felszólítás, hogy lassan az asztalra kerülhet a nagyi által 

készített finom vacsora.) Szájtátva figyeltem a nagyapa által elvégzett műve-

letet, néha megkértem, hogy engedje nekem meggyújtani a kanócot. Megen-

gedte, s ez nagy élmény volt akkor nekem, mert a magam fajta gyereknek - 

5-6 évesen - még a gyufa közelébe sem volt szabad mennie. Könnyű nektek, 

mondogatta időnként a nagyapám, bent a városban egyszerűen „felcsavarjá-

tok” a villanyt és ott a világosság! De ez szebb, ugye? Én pedig készségesen 

bólogattam, mert nekem tényleg szép volt.  

A nagyapám, a te ükapád, mesélőkedvű ember volt. A lámpagyújtás után 

magához vette a pipáját, hüvelykujjával megnyomkodta az égő dohányt (már 

ez csodálattal töltött el), nagyot szippantott, majd úgy eregette a füstöt, hogy 

az időnként elhomályosította a lámpa fényét is… Ilyenkor megkérdeztem 

tőle, hogy nem süti az ujját a parázs, meg azt is, hogy miért olyan vastag a 

köröm a hüvelykujján? Elmosolyodott, megsimogatta a fejem, ismét csak 

nagy füstöt fújt a szobába, krákogott néhányat (hát még én, aki nem szoktam 

ekkora füsthöz!), majd belekezdett az időnként lefekvésig tartó elbeszélésébe. 

Minden alkalommal az I. világháborúval, pontosabban Doberdóval kezdte. 

Részletesen elmondta bevonulásának történetét, a kalandos vonat-utat, majd 

felmálházott lovakkal a hegytetőre való feljutást, az árokásást, a hatalmas 

havazásokat, a karácsony környéki „önkéntes” tűzszünetet. Meg azt is, hogy 

nem szívlelte a taljánokat. Azután lassan a tárgyra tért. Jelesül, hogy miként 

alakult ki ez a „csúf nagy” hüvelykujja. Meglőtték az olaszok. Egyik nap 

hatalmas tűzharc alakult ki a doberdói fronton, azután ő is lövést kapott. Hála 

Istennek, ezt mindig hangsúlyozta, hogy csak az ujját találták el… Miután 

megsebesült, hazaengedték a frontról. Itthon „lábadozott”, a seb is begyógy-

ult, meg, hát az sem mellékes, hogy a családjával lehetett. A hüvelykujj vi-

szont eléggé érdekes formát vett fel: megvastagodott, a köröm helyén pedig 

valami hihetetlenül vastag köröm nőtt (ő csak patának nevezte…). Ez volt a 

magyarázat arra is, hogy én mindig árgus szemekkel figyeltem, amikor nagy-

papa elővette a fareszelőt és elkezdte kurtítani hüvelykujján a körmöt. Lassan 

haladt vele, néha fel is szisszent, amikor a reszelő lecsúszott a szaruképződ-

ményről és belevágott a húsába. De amikor befejezte, elégedetten nézett kö-

rül, mosolygott, ismét csak megpödörte a bajuszát és azt mondta: No, most 

még szebben meg tudom tölteni a pipám!  

Azt már csak ráadásként mesélem el neked, hogy az első világháború ide-

jén alig huszonéves nagyapám nem otthon várta ki az akkor még Nagy Hábo-

rúnak nevezett világégés végét. Nem. Valamikor 1916 elején újra behívták, 
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de nem ment vissza az olasz frontra, hanem a változatosság kedvéért a hóföd-

te, végtelen orosz harctéren kellett helytállnia. Helyt is állt szegény, de a Sors 

úgy intézte, hogy ízlelje meg a hadifoglyok keserű kenyerét is. Három éven át 

dolgozott bányában, a földeken, útépítésen. Azután hazaszökött. Akkor még 

nem lehetett ám e-mail-t küldeni, sőt telefonozni sem, hogy kiszöktem a tá-

borból, majd jövök, tegyétek oda a vacsorát… Egyszer csak betoppant a csa-

ládi fészekbe, ott is maradt haláláig. Viszont mindig tudott mesélni a történ-

tekről, a megpróbáltatásairól. Az égő petróleumlámpa mellett. 

Azt is kérded tőlem, hogy milyen játékaim voltak? Olyan időket éltünk az 

én gyermekkoromban, amikor még nem dúskáltunk a javakban, de nem volt 

valami bő választék sem a különböző játékokból. Leginkább építőkockákat 

kaptunk karácsonyra, meg fából készült apró, összeszerelhető járműveket. 

Ezeket nagyon szerettem, mert nem törtek össze, bármennyit is „gyötör-

tük”őket, hiszen nem csak én játszottam velük, hanem átjöttek a szomszéd-

gyerekek is és sokáig rakosgattuk, illesztgettük őket egymásba, közben néha 

össze is vitáztunk, már ahogyan ez lenni szokott abban a korban, amikor még 

nagy az akarat, de nincs kellő önuralom a fejekben. Arra is emlékszem, hogy 

egy kis sárga teherautó volt a kedvencem (mind a négy kereke megvolt), azon 

fuvaroztam az építőkockákat egyik helyről a másikra. Egészen az esti meséig. 

Persze, nem a televízióban sugárzott érdekes történeteket néztük és hallgattuk, 

mert tévé még nem volt, hanem a szüleink meséltek. Nagyon vártam, hogy este 

édesanyám levegye a polcról valamelyik vastagfedelű mesekönyvet, odaüljön 

az ágyam mellé és olvasson nekem. A mesék iránti szeretetem később is meg-

maradt, felnőtt koromban is szívesen olvastam/olvasok szép, tanulságos törté-

neteket. Azt meg különösen kedvelem, amikor évente több alakalommal meg-

hívnak zsűritagnak egyik vagy másik általános iskolába, ahol a gyerekek me-

semondásban versengenek. Látom a kipirult arcokon az izgalom jeleit, de azt a 

törekvést is, hogy minél szebben, jobban adják elő a népmeséket vagy valame-

lyik írónk, elbeszélőnk által írt szellemes kis történetet.  

De nem hagyom ki a felsorolásból, tudniillik nem szeretnék semmit el-

hallgatni, hogy egészen kicsiny legényke koromban a kedvencem az a szürke 

hintaló volt, amelyet egyik karácsonyra kaptam. Szép fekete sörénye volt a 

pacinak, a hátán nyereg, meg járt hozzá egy kis piros nyelű ostor, amely 

majdnem „igazi” volt, hiszen bőrből készült és amikor nagy vágtába kezdtem, 

úgy billegtem a homorú talpán, hogy szinte repült velem a mén, akkor nagyo-

kat csettintettem az ostorral. Arra már nem emlékszem, hogy volt-e neve a 

táltosomnak, de sokáig nagy becsben őriztem ezt a játékot, akkor is miután 

kiöregedtem a lovassági századból… 

Iskoláskoromról. Azt is kérdezed tőlem, hogy milyen volt a tömegközle-

kedés akkortájt? Erre talán a legegyszerűbb válasz az lenne, hogy: nem volt 



186 

sem tömeg, sem közlekedés… Abban a kisvárosban, ahol felnőttem, akkortájt 

csodának számított, ha megjelent egy-egy gépkocsi vagy autóbusz. Kirohan-

tunk az utcára és hosszan néztünk utána. Hogy milyen sebesen halad! A 

macskaköves vagy salakkal borított úttesten tényleg csodaszámba ment a 

20-30 kilométeres száguldozás! Igaz, ez hetente egyszer-kétszer fordult elő, 

így azután nem lehetett veszélyessé nyilvánítani az utcát. Kezdetben a szüle-

im vittek a suliba engem is, miután nem volt tőlünk messze az iskola, így 

könnyen elballagtunk odáig. Néha viszont kerékpárral mentünk, általában 

édesapámmal, aki ilyenkor felültetett a férfibicikli vázára, jó erősen beleka-

paszkodtam a kormányba és robogtunk végig az utcán. Mindeközben lehagy-

tuk a gyalog bandukoló osztálytársakat, akik hangos szóval köszöntek édes-

apámnak, utána pedig nekem is. Akkortájt, ha valaki nem köszönt az idő-

sebbnek, az szégyennek számított. Később, amikor már „felsős” lettem, édes-

anyám biciklijével is mehettem iskolába. Az isi udvarán egymásnak támasz-

tottuk a bicajokat, nem kellett lezárni, utána kikódolni a zárat, hanem segítet-

tünk egymásnak kibányászni a bringákat és indulhattunk haza.  

Igen, viseltem én is „egyenruhát”. Igaz, nem sokáig, mert abban az időben 

szüntették meg nálunk az iskolaköpeny viselését. Az okát ma sem értem. Azt 

tudom, hogy a gyermeknek mindig ciki, ha valamit ráerőltetnek, ilyen a ruha-

viselet is. De hogy hasznos, azt ma is állítom. Az órák közötti szünetben 

ugyanis nálunk is dúltak a focicsaták, gyakran elestünk egy-egy becsúszás 

után, a kapus pedig többet volt a földön fekve, mint a kapuban állva, így az-

után az egyenköpeny koszolódott. De nem a saját ruhánk. Később pedig már 

csak az. ( Nagyapád későbbi életében nagyon sok helyen megfordult, sok 

iskolában is járt, itthon és külföldön egyaránt. Az egyik legnagyobb élmé-

nyem az említett témában a Manchester melletti Macclesfield városkában 

volt. Miért? Mert ebben az angol iparvárosban láttam talán a legszínesebb 

uniformisokat: rengeteg általános iskolás, gimnazista és szakközépiskolás 

tódult ki egyik délután a tanintézmények kapuin, mindegyik más-más egyen-

ruhában, fejükön kis sapkával, jelvénnyel, így különböztetik meg egymást. 

OK, mondanád, de mire jó az utcán is az uniformis? Azt a magyarázatot adták 

az ottaniak, hogy biztonsági okokból is fontos a viselet: ha például valakit 

baleset és ér, vagy ellopnak tőle valamit, netán összeverekszik valakivel - 

mert azért ilyesmi is előfordulhat, például a Manchester United és a Manches-

ter City szurkolók között…-, azonnal tudják, hogy melyik tanintézményből 

való, hívják az igazgatóságot és intézkedhetnek.)  

Úgy jártuk ki az iskoláinkat, hogy még nem volt tízórai, sem ebéd, sem 

uzsonna. Otthonról hoztunk harapnivalót, édesanyánk pedig finom főttel várt 

bennünket. Majdnem elfelejtettem: mi még szombaton is jártunk iskolába,  

s nemcsak délelőtt, hanem felváltva: egyik héten reggel mentünk suliba, a 
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másikon pedig délután. Én nagyon szerettem délután járni, mert utána, kivált-

képpen tavasszal, a városszéli vásártéren leraktuk a táskáinkat, azok voltak a 

kapufák és kezdődtek a nagy focimeccsek. Ehhez persze labda is kellett. Két 

lehetőség volt: vagy magukkal visszük a játékszert az iskolába, vagy gyorsan 

hazaszalad a legközelebb lakó pajtás és hozza bőrt. Mert akkor még – jó ne-

héz – bőrlabda volt használatos. Néztük is az eget szorgalmasan és bíztunk 

abban, hogy nem esik majd az eső, könnyebb lesz cselezni a bőrrel. Tudniil-

lik, ha eleredt az eső vagy netán előbb esett a libalegelőnek nevezett vásárté-

ren, akkor alaposan megszívta magát a labda és amikor belerúg-

tunk…borzalmas fájdalmat éreztünk! Nem voltunk még olyan kényelmes 

helyzetben, mint ti, akiknek ugyebár, koruknak megfelelő focilabdát gyárta-

nak a híres cégek, meg természetesen kényelmes sportcipőket is. Rúgtuk ve-

szettül, amíg bírtuk, azután bicegve hazamentünk. Másnap újra kezdtük. Ké-

sőbb, középiskolás koromban is fociztam, kézilabdáztam, de ez utóbbiban 

már kapusként szerepeltem. Nem lehettem különösebben tehetséges, mert 

beválasztottak ugyan az iskolaválogatottba, ott általában az aranytartalék 

megtisztelő posztját töltöttem be, ritkán jutottam játéklehetőséghez. Nem így 

egyetemista koromban, amikor Németországban tanultam, ott a „külföldiek” 

kispályás focicsapatát erősítettem. Rengetegen voltunk, engem azért szúrt ki az 

edző, mert nagyon sok társammal tudtam beszélni, sokan érkeztek a balkáni, sőt 

az egykori szovjet köztársaságokból is, én pedig a szláv nyelvek némelyikét 

beszélem, a többit értem. Így azután nekem mondta el a tréner, hogy mi a takti-

ka. Néha azért jól elpáholtak bennünket a hazaiak, azaz a német egyetemisták. 

Később, már felnőtt koromban, amikor a svédországi Halmstadban éltem és 

tanultam, egy kispályás magyar kivándoroltakból álló együttesben védtem. 

Nem is rosszul, hiszen az egyik helyi lap még fotót is közölt az egyik „bravúros 

védésemről”, azzal a képaláírással, hogy: Nem tudtunk gólt lőni a magyar ka-

puvédőnek… Körülbelül ennyit a sportpályafutásomról, amelyre rákérdeztél. 

Te már korábban, de most is felső tagozatosként egyre több nyári táborba 

jutsz el, megtapasztalhatod, hogy milyen az igazi társasági együttlét, új fiúk-

kal, lányokkal ismerkedhetsz meg, barátokra is lelsz ezekben a táborokban. 

Nekem elsősorban az tetszik, hogy kiváló sportolóként minden évben részt 

veszel a cselgáncs edzőtáborban, az ott eltöltött idő nemcsak a tested edzi, 

hanem pallérozza a lelkedet is: megtanulod a kitartás, a versenyzés, az előre-

haladás fontosságát, amelyet ugyan az edző segítségével sajátítasz el, de 

nagyfokú egyéni fegyelemmel, ráhangolódással is. Ugyanilyen hasznos a 

rendszeres iskolai nyári közös diáktábor, s a különféle speciális érdeklődést 

kielégítő együttlétek is, mint például a sajtó- vagy a gokart tábor.  

Az iránt is érdeklődsz, hogy miként töltöttem gyerekként a nyarat. Nos, 

még véletlenül sem jártam gokart táborba, mert akkor még nem is hallottunk 
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ilyesmiről. Nagyon egyszerűen oldottuk meg a két és fél hónapos nyári szün-

idő eltöltésének gondját: egyhetes vagy tíznapos iskolai nyaralás volt a „prog-

ramon” – főleg a hegyekben vagy tavak mellett, s ezzel be is fejeződött a 

vakáció szervezett része. Családi nyaralásokra nem igen tellett, így azután 

otthon találtunk ki magunknak értelmes foglalkozásokat. Fentebb már mesél-

tem neked arról, hogy nagyon szerettem a tanyán, nagyszüleim pedig örültek, 

ha velük lehettem. Ennek köszönhetően ismertem meg a tanyasi világot, az 

ottani emberek munkáját, viselkedését, vicceit, meg azt a hihetetlenül egysze-

rű, de a segítőkészségben és jószívűségben felülmúlhatatlan magatartásukat 

is, amelyet csak felnőtt fejjel tudtam igazán felfogni. Szerettem az állatokat, 

különösen a lovakat. Abban az időben még nem traktorokkal szántottak, ve-

tettek, mint manapság, hanem igáslovakkal. Amikor már akkorára csepered-

tem, hogy közelebb engedtek a lovakhoz, akkor szívesen segítettem a csuta-

kolásukban, a felszerszámozásukban. Felülhettem a kocsira, foghattam a 

gyeplőt, néha az ostort is (nagyapa szerint a lovakat nem verni kell, hanem 

hangosabb vagy halkabb szóval noszogatni…), élveztem a környező tanyák-

ról kirohanó kutyák csaholását. Számomra egészen új felfedezés volt, hogy a 

néha 3-4 szabadon tartott kutya, amikor „megtámadta” a fogatunkat, nem a 

lovaknak ugrott neki, hanem felénk vicsorogatta agyarait. Ilyenkor nagyapám 

újfent nagyot szippantott a pipájából, elővette a kocsiderékből az ostort, pat-

tintott egyet – kettőt a kutyák felé, aztán maga elé morogta: Azért a leghango-

sabbakat láncra köthetnék a szomszédok! Mi lenne, ha erre vetődne egy bicik-

lis, leszednék az ülésről. Így poroszkáltunk a dűlőutakon, általában takarmá-

nyért – szénáért, frissen kaszált lucernáért – hajtottunk ki a földekre, s igye-

keztünk vacsorára otthon lenni, mert „a nagyanyád érzékeny a késésre, ha 

kész az étel”, mondogatta az öreg (aki akkor fiatalabb volt, mint most én!) 

A tanyán egyébként igencsak „öntevékeny” voltam. A megmászható fák 

szinte mindegyikét meghódítottam, mint a hegymászók a csúcsokat. Emlék-

szem, állt egy hatalmas orgonabokor a kertben, olyan nagy ágai voltak, hogy 

nyugodtan lehetett ugrálni egyik ágról a másikra. Tudod, minek képzeltem 

magam? Mauglinak, aki az őserdőben él az állatok között és bámulatos 

ügyességgel halad a fákon, az indákon, a liánokon. Akkor már ismertem Ru-

dyard Kipling Dzsungel könyve című művét, nagyon tetszett a történet és 

gyermeki fantáziámmal igyekeztem a tanyasi környezetben az olvasottakat 

megvalósítani. Akela, a farkas ugyan nem járt arra, Balu, a medve sem, Ká, a 

kígyó is elkerülte a topolyai tanyavilágot, így csak képzeletemben idéztem 

meg őket. Volt egy, az atlétikához kapcsolódó, jelentős vállalkozásom is. 

Nagy gyümölcsös kertjük volt ükapádéknak, abban az egyik tisztáson  

létesítettem egy magas – és távolugró pályát! Magam ástam fel az ugrógödrö-

ket, szép fekete bácskai puha termőföldet fordított ki az ásó, megkértem  
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apukámat, a te dédapádat, hogy készítsen nekem egy magasugráshoz használ-

ható állványt, amelyre rá lehet helyezni a lécet. Egy kis hezitálás után meg is 

csinálta. Féltett, ő is, meg édesanyám is. Nehogy eltörjön valamim, mert ak-

kor nagy baj lesz… (Szüleim mindig nagyon féltettek, de később értettem 

meg ezt is: bátyámat még az én születésem előtt elvesztették. S ezt a sokkot, 

majd a fájdalmat, soha nem tudták legyőzni, feledni.) Amikor elkészült a 

„mű”, szépen elgereblyéztem a felásott földet, majd pályaavatót rendeztem. 

Meghívtam a szomszéd kisfiút, aki alig egy évvel volt idősebb nálam, meg-

csodálta a pályát és beleegyezett abba is, hogy versenyre keljen velem. Ennek 

nagyon örültem, mert kicsi duci gyerek volt, gondoltam, magasugrásban le-

győzhetem. Így is volt, ő inkább a léc alatt futott át, minthogy felette szállt 

volna… Az eredményhirdetéskor, merthogy ilyen is volt, szomszédom eggyel 

kevesebb palacsintát kapott a nagyitól, mint én, de nem háborgott, sztoikus 

nyugalommal vette tudomásul az ezüstérmet (később ilyet is készítettem, 

igaz, nem igen volt használatban, mert leginkább egyedül versenyeztem…). 

Nagy volt azonban a meglepetésem, hogy távolugrásban legyőzött. Nem volt 

hosszú a nekifutási lehetőség, a már emlegetett mogyoróbokortól indultunk, 

néha az ágai alá is bebújtunk, csakhogy nagyobb lendületet vehessünk! Hiába 

erőlködtem, ő jobban el tudott rugaszkodni és legalább egy tenyérnyivel hos--

szabbat ugrott. Akkor meg nekem jutott kevesebb baracklekváros palacsinta, 

vagy fánk, amit nagyon jó étvággyal fogyasztottunk. Akkor tanultam meg 

igazán, hogy veszíteni is tudni kell. Később azután az életben is hasznát vet-

tem ennek az érzésnek, pontosabban a rideg valóságnak! 

A tanyasi kertben létrehozott kis sportcentrumomnak volt ám hozadéka is: 

ősszel a testnevelés órán felmérőt készített a tanár bácsi általános erőállapo-

tunkról, s nagy meglepetésre megnyertem a magas- és a távolugró versenyt is. 

Amikor megkérdezte, hogy honnan ez a nagy fejlődés, őszintén bevallottam 

neki, hogy miként gyakoroltam a nyáron a kerti pályán. Megdicsért, azt 

mondta, jó magasugró lehet belőlem. Nem lett. Az általános iskolai atlétikai 

versenyeken hosszútávfutásban indultam, sokszor értem el dobogós helyezést 

is, a középiskolában azonban csak egyszer sikerült másodiknak lennem egy 

mezei futóversenyen. S ezzel gyakorlatilag be is fejeződött az én atlétikai 

karrierem. A később már „csak” fociztam, úsztam, teniszeztem, pingpongoz-

tam s ahogyan múltak az évek felettem, már csak a gyaloglás maradt. Azt 

viszont ma is szívesen teszem, igaz, nem versenyszerűen. Nos, ezzel még egy, 

a sportolással kapcsolatos kérdésedre is választ adtam.  

Igaztalan lennék szüleimmel és nagyszüleimmel szemben, ha nem említe-

ném meg, hogy nyaranta azért elvittek egy-egy kirándulásra is. Egynapos 

kiruccanások voltak ezek, de tele élményekkel. Vonatra ültünk és a közeli 

nagyvárosba utaztunk. Nagyon szerettem a vonat füstjét, meg azt a pillanatot, 
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amikor elindul a hatalmas fekete mozdony: a 6-8 kerék egyszerre vág neki az 

útnak, a sínek szinte felsírnak alatta, sűrű szürkésfekete füst magasan száll a 

szerelvény felett, amely egyre gyorsul és az akkori idők felfogása szerint 

szélvészsebesen halad. Néztem a tovasuhanó tájat, a gondosan megművelt 

földeken a haragoszöld kukoricatáblákat, az aranyló búzamezőket, a tanyák 

körül tüsténkedő parasztembereket. A falvakban lévő vasútállomásokon min-

dig vesztegeltünk, legalább tíz percig tartott, amíg a postavagonból ki- és 

berakták a csomagokat, küldeményeket, felszálltak a fejkendős nénik és feke-

te kalapos bácsik. Ők is a városba igyekeztek. 

Amikor megérkeztünk a nagyvárosba, leszálltunk a vonatról, átballagtunk 

a villamosmegállóhoz. Felkapaszkodtunk a nyitott kocsik egyikére, jött a 

kalauz, megvettük a jegyeket és zakatoltunk tovább az egyik legszebb délvi-

déki fürdőhely felé. Menetközben meg-megálltunk, felvettük a kiránduló 

gyermekeket, fiatalokat, meg a horgászni igyekvő felnőtteket. Ez utóbbiak 

sok galibát is okoztak hosszú pecabotjaikkal, meg az időnként elszabaduló 

pléhvödreikkel, amelyek tele voltak élő csalikkal (kukacokkal), szanaszét 

gurultak, másztak szorgalmasan, az utasok sikongtak, mások epés megjegyzé-

seket tettek a horgászok éberségére, elővigyázatosságára, ők pedig szegények 

irulva-pirulva igyekeztek összegyűjteni az „állományt”. Azután visszaállt a 

rend, így is érkeztünk meg a végállomásra. Mi nem fürödni mentünk, hanem 

az országos hírű állatkertet kerestük fel. Óriási élmény volt látni az egzotikus 

állatokat, amelyeket legfeljebb a könyvekből ismertünk, most meg itt álltak, 

mozogtak körülöttünk, igaz, ketrecbe zárva. Nagy sétákat tettünk a kacskarin-

gós utakon, néhány állatot többször is felkerestünk, elsősorban az elefántokat, 

mert azok voltak a kedvenceim. Ma sem tudom megmagyarázni, hogy miért. 

Ha esetleg cirkusz landol itt a közelünkben és hoznak magukkal elefántokat, 

akkor szívesen elnézegetem őket a ketrecükben. Ilyenkor emlékezem a régi 

időkre, amikor még vonatozni, villamosozni kellett ahhoz, hogy megtekint-

hessem őket. Szóval, az állatkerti kiránduláson gyorsan múlott az idő, lassan 

indulni kellett a vonatállomásra. Ha anyai nagyanyámmal mentünk a ZOO-

ba, ő délután gyakran megkérdezte valakitől, akinek karórát látott a kezén, 

hogy mennyi az idő, mert indulni kell a villamoshoz, utána pedig „vár ben-

nünket a vonat”. A nagyinak ugyanis még nem volt karórája, abban az időben 

az idősebb nők körében ez nem volt szokás. A lényeg, hogy elértük a villa-

most is, a vonatot is, a topolyai vasútállomáson pedig már a szüleim vártak 

bennünket. Jól meglapogattak, azután a szokásos kérdés: No, milyen volt? 

Még akkor is feszültséggel teljes állapotban soroltam a látottakat, az élmé-

nyeket. S jött a következő kérdés: Éhesek vagytok? Erre nem lehetett csak 

igennel válaszolni, mert az volt az őszinte felelet. A nagyi még hozzátette: 

Mint a farkasok! S én elkezdtem az állatkertben látott farkasról mesélni… 
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Szinte mindent elmeséltem neked a gyermekkoromról, válaszolgattam 

azokra a kérdésekre, amelyeket feltettél nekem. Néhányra szándékosan nem 

tértem ki. Nem írtam az egyetemista éveimről, a munkámról, a délszláv hábo-

rú idején történtekről, az utazásaimról sem. Hogy miért nem? Mert az egy 

következő dolgozat témáját képezi majd.  

Örülnék, Levente unokám, ha azt mondanád, hogy: az én nagyapámnak 

tényleg érdekes, izgalmas gyerekkora volt. Meg annak is, hogy ezt most leír-

va megismerhettem. Csak az a kár, hogy a Real Madridnak, nem pedig a Bar-

celonának szurkol… 

Kisimre Ferenc 

 
 

Életmese a családról 

Nagyszülői példamutatás generáción át. 

 

A DMK7, 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.  

                                                      
7 Debrecen Művelődési Központ 
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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 

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 „vérenkez-

tek”. 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 történelemből 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  
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Trianonnal a határ romániai oldalára kerültek. Átnézve látni is lehetett a terü-

letet, 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 fürdővendé-

gekre alapozott szállásadói és panziós tevékenységüket, az udvari külön bejá-

rattal rendelkező házrészt albérletbe adással hasznosították. Szorgoskodtak, 

boldogultak, albérlőket tartottak, fürdővendégeket fogadtak. Nagyapám meg-

kapta 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  

családnak menekülnie kellett. Ezt is saját erőből kellett megoldani, mert  
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vonatközlekedés nem volt. Egy kézi kocsit toltak-húztak szüleink, amin érté-

keik és 4 hónapos kisöcsém foglaltak helyet. Nekem, mint kétéves nagyfiúnak 

gyalogolni kellett. Szerencsére olyan lassan haladtak, hogy mire Hajdúszo-

boszlóra 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 

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 vis--
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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 

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 

 
 

Családi kötelékek 

 

Számomra a család szent és sérthetetlen kis közösség, amit a szeretet ková-

csol eggyé és egésszé. Szeretem a családomat el sem tudom képzelni nélkülük 

az életem, mert olyan szükségünk van egymásra, mint életnek a levegőre, 

virágnak a melengető napfényre. S elgondolkoztató ez a közmondás: „Az 

Isten nem lehet ott mindenhol, ezért teremtette az édesanyákat.” Az én anyu-

kám is onnan való és hálámat leróni felé egy egész élet is kevés, mert az általa 

nyújtott leírhatatlan, kimondhatatlan szeretetet lehetetlen felülmúlni. Valóban 

anya és haza csak egy van. Felemelő és nagyon jó érzés magyarnak lenni, s 

tiszta szívvel csak ide tartozni. Nemzetünk fejlődéséért, boldogulásáért szor-

galmasan tanulni, lelkiismeretesen dolgozni. Reggel a családunk mellett mo-

solyogva ébredni, biztonságban elmenni és megjönni. Küzdve és bízva, a 

néha rögös utakon is egymást szeretettel segítve, előre és fejlődve tovább 

lépni. Szerető családban élni és felnőni a legcsodálatosabb dolog. A legszebb 

és legfontosabb ajándék, amit az élettől kaptam az anyanyelvem és a megértő, 

szerető családom. Az egyik megható családi történet különösen a szívemhez 
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nőtt, ma is nagy-nagy szeretettel gondolok rá. Drága nagymamám mesélte az 

alábbi történetet - akkor lassan már óvodába készültem. 

Karácsony közeledik, s én úgy várom már, mint semmi mást a világon. 

Nem is a sok cukorkát, a karácsonyfát és a játékokat, én a karácsonyi csodát 

várom. A csodát amit a Jézuska fog hozni. Szüleim ígérik, hogy egy csodála-

tos, kicsi kincset fogok kapni. Nagyon töröm a fejem, vajon mi lehet az, talán 

aranygolyó vagy aranyozott babaház? Hát, nem lettem okosabb. Már pedig el 

is terveztem, elviszem azt a csoda kincset az óvodába, megmutatom Katika 

óvó néninek, és a kis társaimnak. Zord hideg volt nagy pelyhekben hullt a hó, 

amikor házunk előtt megállt egy autó. Hurrá! Itt az édesanyám! Még csak pár 

napja ment el, de oly hosszú időnek tűnt. Lábam rohamléptekkel száguld felé, 

repülnék a karjaiba, mint mindig ha ölelésre vágyom. Hirtelen megtorpanok, 

mert nem látom a felém kitárt kezét. Nem értem én ezt, csak állok a jeges 

hóban, és forró könnyeim összeolvadnak a hópihékkel. Arcomon kis pata-

kokban végig csordogálva, talán még égeti is drága nagymamám vállamon 

nyugvó erős kezét. Nyugtalan kételyek költöznek a szívembe. csomagot szo-

rított magához mindkét kezével az anyukám, s amikor közelebb értek, oá… 

oá ezt hallottam. Vigasztalódva lépek előre, mert a kíváncsiságom már erő-

sebb a sértődöttségnél. Hú! Ez egy zenélő kincs, vagy micsoda?  

- Itt a kistestvérkéd - szóltak a felnőttek.  

Csalódott voltam, a csomagban bizony nem volt kincs, sem aranygolyó, sem 

babaház. Vörös arcú, fekete hajú „bőgőmasina” volt csak, még aranyhaja sem 

volt. Örültem is meg nem is, mert mindenki csak vele foglalkozott. Nem ér-

tettem hol van itt a csoda, és miért szaladgál mindenki ilyen lázasan. Nagyon 

megharagudtam a kis bőgőmasinára, mert ráadták az én ünneplő ruhácskám, a 

kedvenc, új kék cumikám is az övé lett. S ez nem volt elég, még az ágyacs-

kámba is befektették. 

- Ez az enyém… az enyém! - kétségbeesve kiáltoztam, de senki sem fi-

gyelt rám.  

A testvérnek nevezett csomag meg csak ordított, már olyan vörös volt, mint a 

rák. A felnőttek gyönyörű virágszálamnak szólították, ezt én végképp nem 

értettem. A Panni, a nagy hajas babám sokkal szebb, és csak akkor sír, amikor 

én akarom. Inkább azt szeretném testvérkémnek! Bárcsak hagyták volna ott a 

kórházban, nekem nem is kell ilyen karácsonyi kincs! Elbújtam az asztal alá 

és onnan hallgatóztam. Végre csend lett, elaludt a „csomag” és megnyugodott 

a családom. Mikor nem figyeltek, odalopakodtam hozzá, megfogtam kicsi 

kezecskéjét, megsimogattam lábacskáját. Suttogva és selypítve mondtam. 

- Szia ticsi baba, te vagy a Tittike? - Kittikét szerettem volna mondani. 

Ekkor valami történt, amint hozzáértem melegséget, és valami furcsát éreztem.  
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T e s t v é r – testvér, ízlelgettem a szót. Már nem láttam csúnyának, meg-

szépült és édes, kicsi lányka lett. Letettem Panni babámat, és csodálkozva, 

megigézve néztem igazi testvérkémet. Az összetartozás édes érzése kerített 

hatalmába, szerettem volna magamhoz szorítani kicsinyke testét. Álmában 

mintha mosolyogna, felém nyújtja kicsi kezecskéjét.  

S én boldog voltam, éreztem belülről valami fenséges csodálatos jót. Ez 

lenne tehát a testvéri érzés? Nem tudtam mi ez, de jó nagyon. Ettől fogva 

elválaszthatatlanok lettünk, én is sírtam, ha ő sírt, etettem, itattam, be is pe-

lenkáztam. A második anyukája lettem, az esti meséjét én soha el nem felej-

tettem. Reggel amikor felébredek, megfogom kis kezét, első puszit tőlem 

kapja, és éjszakára az én mosolyom kíséri az álmok édes világába. Már nem 

szeretném, hogy sírjon, hogy fájjon neki valami, inkább én legyek beteg. 

Amikor pár hónaposan őt a mentő a lázgörcs miatt elvitte, azt hittem a szívem 

meghasad érte. Nyújtottam kezem kis kezem felé, de most ő nem nyújtotta. 

Vézna kis teste görcsösen vonaglott, ökölbe szorított kezecskéje merevnek 

látszott. Rózsa Mónika doktor néni nedves lepedőbe burkolta, s az a csúnya 

szirénázó mentő nemsokára elszállította. Jaj! - azt hittem itt a világ vége. A 

mi kis kicsi kincsünk most elmegy örökre? 

Sírtam, ordítottam, toporzékoltam - hová viszik az én kis testvérkémet? 

Nyugtatgattak, csak kicsit beteg, és hogy nem sokára jön majd haza. Nem 

hittem el, és nagyon féltem. Féltem, hogy idegenek ellopják a mi kis kincsün-

ket.  

Édesanyám fátyolos szeme most könnyes, de mégis biztatva, mosolyogva 

mondja, hogy ne féljek. Felemel és érzem szívének édes dobbanását, szavai-

nak édessége megnyugtat. 

- A kórházban mindenkit meggyógyítanak, mert a doktor bácsik nagyon 

ügyesek. 

S amikor elmentek már nem akartam, nem tudtam okos nagylány lenni. Úrrá 

lett rajtam a keserű és félelmetes valóság. Már az imádott nagymamám vi-

gasztaló simogatása is kevés, ölében kuporogva hangtalanul sírtam. Nyeltem 

sós könnyeimet, belülről valami fájdalmas, nagy teher kínzott. A testvérem és 

az anyukám itt hagyott engem. Nem tudtam enni, aludni, csak a hiányzó sze-

retteimre gondolni. Két kezem összetéve imádkoztam minden este. Édes Is-

tenke gyógyítsd meg pici húgocskámat, és küldd haza az én édesanyámat! 

Istenke meghallgatott, és sok-sok sírós éjszaka után végre hazaérkeztek. 

Örömöm határtalan, mert már anya nem sírt és testvérkém mosolyogva nyúj-

totta felém kicsi kezét. Éreztem testünk-lelkünk minden rezdülését, melegét, 

és eggyé lettünk, mint fatörzzsel a gyenge ága. A világ minden kincséért sem 

engedtem volna el kettejük kezét, és hozzájuk bújva szinte könyörögve mon-

dom, hogy soha ne menjenek el többé.  
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Anya mesélte, hogy a kórházban a testvérkém is ugyanígy szorította az ő 

kezét, olyan görcsösen, hogy szinte már fájt. A szerető, békés és édes nyuga-

lom boldoggá varázsolt. 

Szeretném az egész világot a testvérkémnek adni, nem csak a ruhám, 

ágyacskám és a cumikám! Szeretném, ha sohasem sírna, édes, kicsi arcocská-

ján csak a mosoly ragyogna! Telt az idő, mi egyre közelebb kerültünk egy-

máshoz. Megnyugodott, ha fogtam a kezét, de sajnos keveset evett, sovány 

volt és gyenge. Az oldalbordája mind kilátszott, és én… jaj, a buta, azon ta-

nulgattam számolni. 

- Beteg az a gyerek, sápadt, és sokat sír! - mondták a szomszédok. Ezt 

hallván, én is sírni kezdtem. 

-  „Eltörött a mécses”? - simogatták fejemet.  

Nem értettem mit is jelent ez, hogy jöhet ez ide, most amikor a kis testvérkém 

ilyen beteg. S jött a doktor néni, erősítő szurit adni, és mondta, hogy a kicsi-

kénk sok tejet igyon, kalcium kellene a csontocskájába, de sajnos nem akart 

enni, sem inni. Pedig még a tejcsokim és Panni babámat is odaadtam neki. 

Mindent - mindent adtunk volna, a világ minden kincsét ígértük, csak végre 

egyen valamit. 

Naphosszat meséltünk „Kincsecskének”, s közben igyekeztünk anyával 

egy-két falatot becsempézni a szájacskájába. Ó, milyen boldogok voltunk, ha 

evett és mosolygott! Ha édesanyám fáradt volt, én ringattam, én simogattam 

édes arcocskáját. Suttogva mondom. 

- Csitt-csitt, édes kicsi baba, pihen most a mi anyukánk! Megértette-e, azt 

nem tudom, de csendben maradt, és esdeklően nézett rám, azzal a bűbájos, 

szomorú tekintetével. Letörülöm a könnyeit, mint sokszor már, nagyon 

szeretnék segíteni, kicsi szívét megvigasztalni. De hogyan, mit is segítsek, 

vajon mi baja lehet? 

Újra megfogom kis kezét, szorítom és nyugtatgatom. 

- Ne sírj édes, kicsi testvérkém! 

Kövér könnycseppek pici pilláin már táncot lejtenek, sírva mondja a varázs 

szavát „topi-topi” s mi tudjuk mit jelent ez. Azt jelenti, cumi-cumi. Megnyug-

szik a kicsi kincsünk, főleg ha sokat mesélünk. Szájtátva hallgatja a mesét, 

enni és inni is elfelejtenénk talán, ha nem figyelne ránk a mi imádott, drága 

édesanyánk. 

Emlékszem, az estéket szerettem a legjobban. Amikor leszállt az alkony, a 

kintről beszűrődő lámpák villódzó fénysugarai aranypalásttal vonják be kicsi 

szobánk kopottas falát, és pici húgocskám halovány arcocskáját. A szivárvány 

minden színe egymást kergetve játszik a mennyezeten, mint ezernyi szél fújta, 

bókoló virág. Jóleső és boldog érzések kavarognak bennem. A szeretet hatal-

mas ereje családom és testvérkém iránt, mely olyan erőteljes és meleg, mint a 
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kitörni vágyó vulkán. S én mesélek-mesélek, amíg az álomtündérek ideérnek, 

hogy szép álmot szórjanak Kincsecske pici pilláira. Vajon már az álom tün-

dérbirodalmában jár? Ezzel az angyalian édes mosollyal az arcocskáján. El-

gondolkozva nézem, és nem is tudja, hogy Ő a legcsodálatosabb tündérke. 

Enyhül kezemen a kezének szorítása, egyenletesen lélegzik, elaludt a mi kicsi 

kincsünk. Szép álmokat és jóéjszakát! Szorosan hozzábújok, megölelem, és a 

„jóéjt” puszi után én is csendesen elalszom. Tudom, biztonságban vagyunk, 

mert édesanyánk és apukánk vigyázó tekintete, s óvó kezük mindig itt van 

velünk. Kittikénk, a „kisgyerek” (sokáig így is becéztem őt) nőtt-nőtt, és szé-

pen fejlődött. Büszkén vittem az oviba, majd később az iskolába. Sokan kí-

váncsiskodtak. 

- Hát, ti ikrek vagytok? Nem is igazán értettem, hogy mit és miért kérdez-

ték. Gondoltam jó dolog lehet, mert olyan kedvesen mosolyogva, és simo-

gató kezekkel közeledtek hozzánk. 

A karácsonyi égi csodából, immár igazi földi csoda lett. Hálásan boldog va-

gyok, hogy ebben a családban élhetek, és testvérem Kincsecske az életem 

része. Nagyon-nagyon szeretem, lehetetlen nélküle már a létem. Már értem, 

mi az az „édes teher”, nem nehezék az. Ez a szívből jövő vér szava, ahogy 

suttogva szól, égi tanítóként oktatva, a lég tovatűnő, selymes húrjain át. Most 

is hallom… - igen, a testvérem és én egyek vagyunk. Egymást segítve drága 

szüleinkkel, nagyszüleinkkel és édes Dédikénkkel együtt, mi örökre összetar-

tozunk. A szoros családi kötelékek erőt és reményt adnak, s tova kis lépések-

kel utat nyitnak a biztos, boldog jövőnk álmaihoz. A család olyan hatalmas 

erkölcsi érték, amit nem lehet megvásárolni. Nemes feladatunk és hazafias 

kötelességünk megértéssel és szeretettel táplálni. Családtagjainkat mindenkor 

megbecsülni és segíteni, kis közösségünket együtt erőssé tenni! 

A mi kis családunk ékes kis gyöngye Kittikénk egyre szebb és okosabb 

lett. Csipkerózsika szépségével, bájos mosolyával mindenkit meghódít. „Kin-

csecske” már valódi drágakő, jól tanul, aranyos és kedves, az anyukánkra 

hasonlít. Családunk kis közössége értékesebb lett általa, büszkék vagyunk rá, 

és a sok-sok oklevelére is. S valóban ezt érzem „A testvéri szív színtiszta 

gyémánt, és gyöngédsége határtalan.” (Honoré de Balzac) Örülök és remé-

lem, hogy én is hozzá tehetek valamit családunk boldogulásához. Vallom, 

hogy családban élni csoda jó, mindig feltétel nélkül számíthatunk egymásra, 

egy cél vezérel, és talán még a szívünk is egyszerre dobban. Ma még szerette-

inkkel együtt élünk, így teljes a mi családi életünk. De bármily messze sodor 

is egymástól esetleg a sors, a mi családi kötelékünk örökre erős marad. A 

láthatatlan, őszinte szeretet, az egymás iránti tisztelet örömteli béklyóba köti 

szívünket és kezünket. S ha nem is lesz kéznyújtásnyira a másik, a mi kis 

családi szövetségünk szívben és lélekben együtt marad, mert a szeretet fonala 
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soha el nem szakadhat. A boldog, szorgalmas családok építik és szépítik a 

hazát. Sok-sok családi erős kötelékkel, szorgos és becsületes munkával. Sze-

retném, ha a béke és a szeretet uralná az emberiség jövőjét! Legyenek minden 

családban elégedett felnőttek, és vidáman kacagó gyermekek! 

Hiszem és tudom, hogy a mi családunk köteléke szilárdan erős. Szívünk-

ből soha nem múlik el ez a gyengéd, önzetlenül édes érzés, az egymás és ha-

zánk iránti szeretet és mély tisztelet.  

Koczka Szintia Anna 

 
 

A kisdobosok és az úttörők 

 

Amikor a szüleim, nagyszüleim általános iskolások voltak, minden gyereket 

kisdobossá és úttörővé avattak. Első osztály végén volt a kisdobos avatás, a 

negyedikeseknek pedig az úttörőavatás. 

A szabályaik pontokba voltak szedve. A kisdobosok 6 pontja, és az úttörők 

12 pontja azt sorolta fel, hogy hogyan kell a gyerekeknek viselkedni. Például, 

hogy a szüleiknek és a tanáraiknak engedelmeskedni kell, segítőkésznek kell 

lenni, szorgalmasan kell tanulni, segíteni kell egymásnak, bátornak, fegyel-

mezettnek kell lenni. Az avatáson elmondtak egy esküt, amiben megfogadták, 

hogy betartják ezeket a pontokat. Az esküt mindig két gyerek mondta először. 

Mikor anyukám elsős volt, ezt neki és egy és egy évfolyamtársának kellett 

csinálni. Meg kellett fogniuk a magyar zászló sarkát, és úgy tették le az esküt. 

Az osztálytársaik mondatonként mondták utánuk a szöveget. Ezután a nya-

kukba kötöttek egy kendőt. A kisdobosok kék kendőt kaptak, az úttörők piro-

sat. Ezt minden ünnepségen hordaniuk kellett, az ünneplő ruhájukhoz tarto-

zott, a fehér ing, a lányoknak sötétkék szoknya, a fiúknak sötétkék nadrág 

mellett. Ezen kívül volt sípjuk, kitűzőjük, és egyforma övük is. A nagyma-

mám ezeket sokáig megőrizte és nekem is megmutatta. 

A nagyszüleim idejében volt úttörő igazolvány, amiben a 12 pont, a fény-

képük és az eskü volt benne. Voltak úttörődalok is. Ezeket kirándulásokon, 

ünnepségeken, táborokban énekelték. Két nagy tábor volt Magyarországon: 

Csillebércen és Zánkán. Ezekben a táborokban nyaraltak a nagyszüleim és 

később anyukám is. 

Kormány Tímea 
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Padláskaland  

Viával a Világ 

 

Apunak nagyon jó ötletek pattannak ki a fejéből, kivéve amikor nem, de záró-

jel nélkül megjegyezném, minél kevésbé díjazom én az utóbbi kategóriába 

tartozó „Papi-szikrát”, annál inkább értékeli három éves kis Viám. Így megy 

ez már csak manapság mifelénk! Nem egyszer komolyan el kell gondolkod-

nom, ki is valójában a főkolompos: Via vagy Papi? Azt meg kell hagyni, 

hogy Édesapám a mai padláskaland alapötletéért egy újabb „Szuper-Papi” 

kitüntetést érdemel. Tulajdonképpen már bő két hónapja türelmetlenül vára-

kozik az izgalmasnak ígérkező felfedező túra gondolata, hogy a valós tettek 

mezejére lépve szárba szökkenhessen tényleges programmá kinőve magát. 

Bevallom őszintén, már én is epedve vártam, hogy Via asztmatikus kö-

högőrohamai enyhüljenek és egy kicsit kellemesebb idő köszöntsön ránk 

mindennapjainkban, s végre-végre létrafokról létrafokra mászva meghódít-

hassuk a fejünk felett elterülő porlepte világot. Kislányomat már egy ideje 

amúgy is foglalkoztatja a padlás képzeletbeli képe, mivel „Juditom”-nál, a 

Keresztanyámnál, egy-két hete kiderült, hogy a pince mellett, pontosabban a 

lakrész felett, létezik egy korábban sosem látott különös elzárt világ. A minap 

aztán az újabban rendszeresen műsorra kerülő Peppa malac tovább csigázta 

Via képzeletét, ugyanis a kedves kis mesefigura és családja a padláson ma-

lackodva régi kincsekre lelnek. Na, több se kellett a mi kis Viánknak, azonnal 

reklamálni kezdett! 

Anya, a Juditomnak is van padlása, meg a Peppáéknak is. A Papiéknak 

miért nincs? - fordul hozzám kérdőjellé formálódott, felhúzott szemöldökkel 

Lánykám, s némi rosszalást vélek kiszűrni számonkérő hanghordozásából. 

- Ki mondta hogy nincs? - dobom fel a labdát. 

- A Papinak is van padlása? - kerekednek hatalmasra Via szemei a megle-

petéstől, s azon nyomban látom, igen látom azt az imádni való huncut-

pajkosan megcsillanó fényt meleg barna íriszében. Ó és az a lehengerlő 

mosoly ott a szája szegletében! Az is megér egy misét, az már biztos! Ki-

csit sem vagyok elfogult, nemdebár?  

Mondjuk igaz ami igaz, Viának hihetetlenül kifejező arcjátéka és testbeszéde 

van, az egész kis emberke minden íze és porcikája külön életet él. Sose felej-

tem el; nyolc napos, pontosan nyolc napos volt lánykánk, amikor az egyik 

kedves csecsemős, aki különösen megszerette Viát, sajnos volt rá alkalma, 

ugyanis a megszokottnál valamivel több időt töltöttünk a szülészeten, szóval 

az egyik kedves csecsemős azt mondta: „milyen gyönyörű szemeid vannak te 

kistündér! És ez az arcocska! Fogadnék rá, hogy művésznő leszel!” S én is, a 
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legelső másodperctől fogva, ahogy megpillantottam Viát, magamhoz öleltem 

és belenéztem értelmes újszülött szemeibe, ugyanezt, pontosan ugyanezt gon-

doltam, s azóta is úgy gondolom, művésznő, sőt, továbbmegyek, színésznő 

lesz a lelkem! Erről ennyit, igazán jól értek a vargabetűkhöz. Csoda lesz, ha 

valaha feljutunk arra a padlásra! 

- A Papinak is van padlása? 

- Persze, Kincsem - mosolygok. 

- De ha van, akkor hol kell felmenni? - hitetlenkedik tovább Via. 

- A padlásfeljáróban, azért is hívjuk így. Tudod, ahol a nagyobbik hűtő áll 

és ahol mos a Mami. A mosómasa felett van egy hosszú létra… 

Via meg sem várva, hogy befejezzem a mondatot, azon nyomban felpattan, s 

csapot-papot, gyurmakígyókat és -sütiket, valamint engem faképnél hagyván 

leugrik az etetőszékéből és mint a villám, fut a padlásfeljáróig! Azt hiszem 

ideje felkelteni a Svájcból hazalátogató húgomat, akivel már pár nappal ez-

előtt gondosan előkészítettük a fejünk feletti terepet. Katóval múlt délután 

elrejtettünk jó pár kinccsé varázsolt egyszerű útszéli kavicsot, s húgom, akit 

kimondottan kreatív lelkülettel áldott meg a Sors, egy szempillantás alatt 

helyes kis útmutató térképet gyártott a kincsvadászathoz. Az is az ő határtalan 

fantáziáját dicséri, hogy a kavicsokat a régóta már parlagon heverő köröm-

lakkok segítségével öltöztettük szemet-lelket gyönyörködtető csillogó-villogó 

köntösbe. Míg Viám trappoló léptekkel, mit léptekkel, mindent elsöprő dü-

börgéssel rohan a célpontig, addig én nemes egyszerűséggel bekiáltok ébre-

dező félben levő húgom szobájába: 

- Kató, ébresztő! Kezdődik!  

Nem éppen visszafogott, gyengéd kukorékolásommal egyidőben a folyosó 

másik végén, katt, s Viám feltépi a szóban és kézben forgó ajtókilincset.  

- Jéééééé! Tényleg ott van egy létra! Mindig is itt volt hiszen! Anya, gyere 

gyorsan, nézd meg a saját szemeddel! – hallom a felocsúdás utáni hét ha-

tárra szóló csatakiáltást.  

Megeszem ezt a Gyereket, megeszem, egyszerűen annyira aranyos! Miközben 

magamban nyugtázom, hogy húgom már mocorog, ergo ténylegesen és hiva-

talosan is felébredt, szegényemnek mit volt mit tennie, szóval és tettel somo-

lyogva hátraarcot csinálok, hogy szemügyre vegyem azt a már-oly-sokszor-

látott híres-nevezetes létrát. 

- Nézd, Anya, én mindig is sejtettem, hogy van odafönn valami… Csak 

nem tudtam biztosan… - villantja rám hófehér egérfogak-díszítette moso-

lyát Csörfikém. 

- Látom, látom… Tudod Via, régen a padláson postagalambok laktak.  

Bizony-bizony! A Papi szívesen foglalkozott velük, még gyűrűt is tett a 

lábukra, hogy megjelölje őket, és betanította mindet, hogy mindig  
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hazataláljanak. Csak aztán egyre többen és többen lettek és túl nagy koszt 

csináltak, végül aztán menniük kellett a háztól. Azaz egy-egy leszárma-

zottjuk talán még ma is vissza-visszatér hozzánk, hiszen a Papi fabrikálta 

madáretetők télen-nyáron terített asztalkával várják az éhes cinkéket, ga-

lambokat… Szeretnek is idejárni a nagy vörösfenyőhöz, érzik, hogy ná-

lunk szívesen látott vendégek. 

- Én is szoktam ám etetni őket a Papival, Anya! Ezután is mindig adok ne-

kik szotyit meg kukoricát és egy kis búzát… Majd ültetek is mindenből, 

nehogy elfogyjon, jó? 

- Rendben, igazán kedves Tőled. Gondoskodni is kell a madárkákról… 

- És a padlás? Mikor megyünk? Annyira izgatott vagyok! Jól eltitkoltátok 

előlem, hogy a Papinak van egy padlása… Büdös Anya! Büdös Papi! Mi-

kor megyünk? - tereli vissza a szót Viuskám a jelenbe némi mondva csi-

nált méltatlankodás kíséretében. 

A kérdésre egy ajtónyitás válaszol, amely nyomán sejtelmesen vigyorgó ábrá-

zattal megjelenik Édesapám, kezében valamit féltő óvatosággal rejtegetve.  

- Via, nézd! A Pöttyösnél találtam két friss tojást. Még langyos a héjjuk, 

megfogod? Ezekből aztán a Mami finom süteményt süthet majd neked. 

Odaviszed hozzá? 

Lánykám azonban ügyet sem vetve a tojásokra könyökénél fogva megragadja 

a mit sem sejtő tyúkászt, és már húzza-vonszolja is maga után a padlásfeljáró 

irányába.  

- Papi, most nem érünk rá sütni, majd később! Nagyon fontos dolgunk 

van. Tessék, ott egy létra és képzeld, egyenesen a padlásra vezet. Jól eltit-

koltátok! Ejnye-bejnye! Papi, kalandra fel, gyorsan, gyorsan! 

Mielőtt észbe kapnék Via már fenn is terem a létra első fokán, átgázolva min-

den útjában álló élő és élettelen dolgon, ez alatt értendő egy szemetesvödör, 

egy partvis és egy lapát, valamint Anyája, azaz én. Ha nem kapnék utána két 

kézzel, már minden bizonnyal törtetne felfelé a veszélyes magasságba!  

Még az életben nem sikerült olyan gyorsan megreggeliznünk és felöltöz-

nünk, mint eme jeles nap reggelén, ugyanis készülődésben nem éppen jeles-

kedő aprócska csemetém hajtott minket mint a tatár! Elterelésként, hogy időt 

nyerjünk, bevetetjük a Kati keri alkotta kincses térképet, melyet hatalmas 

üdvrivalgást követően szakértő apró kezecskék vesznek birtokba, szép sorban 

összeszámolva, számba véve a megkeresendő kincseket. Majd igen, igen, 

igen, padlásra fel!  

Örökre bevésődött az emlékezetembe a nem éppen mindennapi libasor: 

vezérként elől menetel a csapóajtót nyitó Papi, szorosan nyomdokában a Vi-

ámnak segítő kezet nyújtó félkómás húgommal, akit izgága porontyom követ 

kitörő lelkesedéssel, majd a sor végét zárva örömteli várakozásban úszó  
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jómagam. Nem telik bele pár perc, s íme, hipp-hopp, kéz a kézben már át is 

lépjük lenti megszokott mindennapjaink és a fenti titkokat rejtő birodalom 

képzeletbeli határát. 

Hogy mi fogad minket odafönn? Mivel az egész család lelkes gyűjtőgető 

és rakosgató hírében álló egyedekből épül fel, s be kell vallanom, méltán, 

ezért nem dobunk ki semmit de semmit az égadta világon, legyen az bármi-

lyen korábban szebb időket látott, de ma már haszontalan dolog. Mi, kérem 

szépen, mindent de mindent hozzáértő műgonddal bedobozolunk, és lelkünket 

megnyugató érzéssel száműzünk a padlásra, „hátha jó lesz még valamire” 

címszó alatt. Ebből az egyszerű tényből kifolyólag aztán a padlásunk roska-

dozik a leírhatatlan mennyiségű és elmondhatatlan emlék-értékű kacattól, 

melyeket hosszú évek során halmoztunk fel a hűtlenül kilakoltatott korábbi 

szárnyas albérlőink főhadiszállásán. 

Néhány másodperc leforgása alatt szemünk hozzászokik a fenti homály és 

a tetőablakon beszűrődő világosság kettős fény-árnyék játékához. Viám le-

nyűgőzve nézi a fénycsóvában keringőt lejtő porszemek különös táncát, az 

ismeretlen világ láttán kicsi keze biztonságot keresve simul bele anyai tenye-

rembe.  

- Húúúú, mennyi minden van itt… - suttogja tengelye körül körbe-

körbeforgó lánykám csillogó szemecskéit körbehordozva a minket körül-

vevő hol(-)mi(?)k láttán. 

Nem csodálom, itt aztán van minden! Az egyik sarokban kompótra ácsingozó 

üres befőttes üvegek hada sorakozik tátongó szájjal, a másikban gyerekkorunk 

letűnt korszakát idéző, egykor oly’ hőn imádott játékaink tömkelege. Amott 

pedig mindenféle deszkák, polcok hanyagul egymásra dobálva, hátha egyszer 

még jól jönnek! A padlás egy sötétebb szegletében doboz doboz hátán pihen, s 

tudom, tudom jól, mit rejtenek: első girba-gurba betűinket tartalmazó emlék-

ként félretett iskolai füzeteket, sikeres versenyek okleveleit, gyermeki fejjel 

kapott szerelmes verseket, illetve nyári szünetek alatt barátokkal váltott él-

ménybeszámoló leveleket. Aztán van itt kérem fél tucatnyi zsák, teletömve 

viccesebbnél vicesebb trapézszárú nadrággal, színesebbnél színesebb törökmin-

tás inggel, de a mindenre elszánt kíváncsian kutató kezek még cuki virágos 

terpeszbetétes „el-sem-hiszem-hogy-valaha-mi-hordtuk” gumibugyikra is lel-

hetnek! Hát az ott meg? Egy kék kis Csepel bicikli, igen, emlékszem, emlék-

szem, a bátyám kapta a hatodik születésnapjára! Hogy irigyeltem érte! Nini, ott 

meg a gyerekkori zöld-fehér rugós kerekű játékbabakocsim, ó édes Istenem, 

milyen büszkén tologattam benne a babáimat a barátnőimmel az utca porában! 

Katinak a szomszédságunkban pontosan ilyen volt, csak éppen piros-fehér vál-

tozatban, mert akkoriban nem tudtunk ám olyan széles skálájú kínálatban válo-

gatni mint manapság! Ejha, ott meg az ezer éve kényszerpihenőre ítélt sárga 
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zománcos tejesköcsögünk, amelyben cirka 35 évvel ezelőtt nap mint nap hord-

tuk a frissen fejt tehéntejet a Marx Károly utcából! Mióta az eszemet tudom, 

mindig is kicsit girbe-gurba volt a teteje, vigyázni kellett rá, hogy ügyesen il-

lesszük fel, nehogy útközben kilocsogjon belőle a langyos tej. Szemem sarká-

ban mindig felfedezek valami régi-új, új-régi limlommá nyilvánított dolgot, s 

kissé szomorkás, mégis felemelő, nosztalgikus hangulatba ringatva magamat 

elmerengve lapozgatok a tárgyak által életre keltett emlékképeimben.  

Viharlámpa, megszikkadt teknők, fél embernyi nagyságú zsírkifőző faka-

nalak, ezeréves húsos ládák… Ej, azok a mennyei disznósültek, amelyeket 

anyai Nagyanyám tett elénk az asztalra minden disznóvágás alkalmával! A 

disznókat maguk tenyésztették éppen úgy, mint az én szüleim, s mi, gyerekek, 

ha csak tehettük etetésidőben ott ólálkodtunk a disznóólak közelében, ugyanis 

engem valahogy furcsa módon vonzott a moslékkeverés tudománya és jelleg-

zetes szaga. Habár sosem voltam hajlandó végignézni a disznók haláltusáját, 

mi több, befogott füllel, szememet és számat szorosan összeszorítva vártam, 

hogy végre elhaljon az a szörnyű, életért rimánkodó disznósikoly, de nem 

egyszer voltam jelen a perzselésnél. Szinte ma is érzem az orromban a pörkölt 

bőr szagát, ha becsukom a szemem… Nagylányként szívesen segítettem fel-

fújni az asszonyok által megtisztított beleket, élveztem, kimondottan élvez-

tem, ahogy egy-egy hatalmas levegővételt követően kigyózó mozdulattal 

fúvódnak fel a törtfehér színű, vékonyka, lufiszerű belek. A munka nagy ré-

szét a férfiak és az asszonyok végezték, de mi is segítettünk, ahol tudtunk. A 

fiúk első sorban odakinn, a hentesterületté nyilvánított garázsban sertepertél-

tek, segítő kezet nyújtva a húsaprításban, a lányok pedig inkább a konyhában 

jeleskedtek. Résztvettem a húsok szortírozásában, a reggeli, ebéd és vacsora 

tálalásában, elmosogattam, betársultam a hurkatöltésbe. Emlékeim szerint 

nagy vidámságban teltek ezek a családösszetartó események, amelyek rend-

szerint bőséges eszem-iszommal és férfias italozással értek véget.  

Lehuppanok egy masszívnak tűnő poros láda tetejére, s emlékezem… 

Anyai nagyszüleimnél, akiket Sági Mamának és Sági Papának hívtunk, min-

dig jutott nekünk valami finomság. Mamánk sütötte a legízletesebb rétest, 

amit valaha ettem. Nem vetettem meg a cseresznyés töltetűt sem, de a ked-

vencem mindig is a tojásos rétes volt. Párja nincs, a mai napig sem, Nagy-

mamám királyfánkjának, főzött krémű dióstortájának, szimbólummá vált 

Erzsébet szeletének, ropogós mákos patkójának, omlós karácsonyi bejglijé-

nek, de még a maga gyúrta egyszerű szilvásgombócnak sem, na és az imádott 

grízes sütijének! Úgy teletömtük magunkat, hogy majd’ kipukkadtuk, s nem 

átalkodtunk még szólni a Mamának induláskor: „na, Mama, pakolhatod a 

sütinket hazára!” Nagyapám, aki maga sem volt rest nekiesni a palacsinta-

sütésnek, mikor ránk, unokákra vigyázott, voltunk hatan, szóval Nagyapám az 
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egyik meggyes kevert tésztát „vendégeknek nem adjuk sütinek” keresztelte el, 

s mondanom sem kell, nem hiába a beszélő név.  

Anyu szüleihez jobban kőtödtem, talán azért, mert gyakrabban tanyáztunk 

náluk, ugyanis két évente születtünk és Édesanyám sok-sok éven át otthon 

volt velünk, s szinte minden nap megfordultunk a Mátyás király utcában. 

Apu, hogy eltartson minket, mert hiszen négy gyerek ruházása, etetése, isko-

láztatása nem volt kis feladat, rengeteget maszekolt kőművesként. Igaz, nya-

ralni csak kétszer tudtunk menni Apu ingyen munkájáért cserébe, de a Kodó 

és Marcal parti fürdőzések, a Parkerdő beli kószálások, az egy-egy napos 

vonatos balatoni kirándulások mellett úgy hiszem, mindent de mindent meg-

kaptunk, amire szükségünk volt. Szép ruhákban jártunk, amiknek többségét 

Anyu saját kezűleg varrta lánykori ruhái anyagát is hasznosítva, s még auto-

mata mosógépünk is volt. Igaz, emiatt aztán egy névtelen jóakarónk fel is 

jelentette a családot, Anyu sokat sírt, mert nyilván nem úgy esett az ölünkbe 

az ő munkáját megkönnyítő szerkezet, hanem Apu alaposan megdolgozott 

érte, nem is beszélve arról az áldozatról, hogy sokat nélkülözte a társaságun-

kat, csak hogy nekünk jobb legyen. Nem csoda, ha már zsenge korunkban is 

tisztán láttuk, hogy a „maszekol” szó tiltólistára került, ugyanis a másodmun-

ka, a kiegészítő kereset akkoriban főben járó bűnnek számított.  

Bár magunk is családi házban nőttünk fel, de Sági Mamáéknál hatalmas ker-

tet vehettünk birtokunkba. Alig vártuk a nyarat, amikor is a vén cseresznyefa 

ágaiba csimpaszkodva degeszre tömhettünk a bendőnket a ropogós lédús gyü-

mölccsel. A hátsó kert kifutópályáján versenyezhettünk kényünk-kedvünk sze-

rint, az idénynek megfelelően málnát, ribizlit, epret, szilvát, ringlót, körtét, al-

mát, szőlőt és ki tudja még mit nem szüretelhettünk egyenesen a kertből, a határ 

a csillagos ég volt! Kilométernyi szakaszon át tornyosuló diófákra mászhattunk 

erőnket és ügyességünket fitogtatva, seb hátán seb tarkította barnára sült bőrün-

ket, mire beköszöntött az ősz. Naphosszat bújocskáztunk a Mamáék kertje vég-

ében húzódó kukorica- és búzaföldek rengetegében, gondtalanul virgonckod-

tunk a szalmakazlakban hömpölögve, halálmegvető bátorsággal ugrálva a nagy 

semmibe. Gyufásskatulyába szöcskéket fogtunk, májusban cserebogarakat 

reptettünk, nagy élvezettel gyűjtöttük össze az amúgy is kártékony csíkos hátú 

krumplibogarakat. Tavasszal zsibavirágból koszorút fontunk, bunkert építet-

tünk az utcánk végében meghúzódó Kis- és Nagyerdőben, gombáztunk, ibo-

lyáztunk, ugróköteleztünk, fociztunk, bilickéztünk és sorolhatnám tovább az 

egyszerűbbnél egyszerűbb, mégis nagyszerűbbnél nagyszerűbb játékainkat. 

Árokszéli papsajtot, fejünk fölött csüngő mennyei akácvirágot majszoltunk, s 

ajaj, szájunk szélét százszor is körbenyalva milyen elégedetten faltuk a vajas-

mézes kenyeret, mellé házi málnaszörpöt hörpintve.  



207 

Sági Nagyszüleim világ életükben keményen dolgoztak, mint akkoriban 

mindenki, aki nem volt kimondottan jómódú. Nagyanyám hajadon korában 

szolgálólányként kereste meg napi betevőjét, majd asszonyként mindamellett 

hogy felnevelt négy gyereket, egy helyi étterem konyháján sütött-főzött. 

Nagyapám korán, pár évesen elárvult, egy tehetősebb gazda fogadta magához, 

akinél már 5 évesen szolgálólegényként dolgozott, s aki nagyon szerette a kis 

árva Dezsőt. Anyuék a mai napig tiszteletüket teszik Csepregben a jólelkű 

férfi és családja sírjánál Mindenszentek alkalmával. Nagyapám és Nagy-

anyám nem voltak könnyű emberek, néha-néha összemordultak, de legkésőbb 

estére mindig kibékültek, s bunkósat játszottak. Valójában snapszereztek, de 

mivel strigulák helyett pöttyszerű hatalmas bunkók kerültek a győztes neve 

mellé, mi csak így hívtuk az akkoriban népszerű kártyajátékot. A férfiak pe-

dig nem egyszer egymás között gyufaszálban vagy 10-20 fillérben játszottak 

egy-egy pohár sághegyi bor mellett. Mamával nem egyszer én is hajba kap-

tam, hiába, az alma nem esik messze a fájától, hogy aztán kibéküléskor sírva 

boruljunk egymás nyakába. Papámat tüdőrák vitte el korán, túl korán, míg 

Nagymamám 91 évet élt. Nem volt könnyű sorsa, férje után hamarosan Péter 

fiát is eltemette, ami nagyon megtörte, de mi mindig mellette álltunk, s lány-

kám, Via is bearanyozta élete utolsó két évét. Dédi szinte egyszerre esett ágy-

nak legkisebb fiával, a mi Karcsinkkal, s azt hiszem, sejtette, szinte biztosra 

veszem, hogy sejtette, hogy Karcsi is súlyos beteg, s talán már nem is akart 

küzdeni a saját életéért. Hálás vagyok a sorsnak, hogy Dédi pár hónappal ko-

rábban távozott, mint Karcsi. Szeretettel gondolok rájuk, s sosem felejtem el az 

utolsó teljes körben ünnepelt dupla Dezső névnapot, mikor is Nagyapám égig 

szálló bariton hangon, térden állva dalolta mellette hűségesen kitartó feleségé-

nek, hogy „Galambom, édes kis galambon”… Azok voltak ám a szép idők! 

Hallom Via csicsereg, elérzékenyülve felállok, s hoppá, valamiben elbot-

lok, mi ez? Hogy került ide ez a műkődésképtelen Eta porszívó, mamma mia, 

mennyi minden! Itt rejtőzik a gyerekkori babaágyunk is, melyet húgom után 

30 év elteltével az én kislányom vett használatba újból, kerek két éven át, s 

tessék, újra visszakerült a padlásra várva a következő unoka érkezésére. Az 

ágyikó mellett pihenő két szánkóra vetődik a pillantásom, de nem akármilyen 

szánkok ám ezek! Négy gyereket kiszolgáltak, s a kisebbik arról híres, hogy 

Édesanyám öccse, Karcsi, ezzel a nemes járgánnyal vitte el egy körre a bá-

tyámat, a Kovács-Miklós család első szülött gyerekét, ennek is immár bő 4 

évtizede. A kör mondjuk csak fél körre sikeredett, mert az éppen csak ülni 

tudó Sanyika a szájhagyomány útján terjedő családi legenda szerint aztán 

hogy-hogy s nem, valahogy elveszett a szánkóról! Kész szerencse, hogy a 

babakék alapon fehér nyuszikafigurás overálban békésen kalimpáló trónörö-

köst nem volt nagy művészet megtalálni a vakítóan fehér hóban, de szó mi 
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szó, némi riadalmat keltett az eset. A szánkókat aztán Papi tavaly felpolírozta, 

lekezelte alapozóval és a tél beköszöntével immáron Via-Télapó szolgálatá-

ban állnak. Na persze az iga-, akarom mondani a szánhúzó szélsebes rénszar-

vas ki más lenne, mint Anya, azaz szerény jómagam! 

- Anya, Anya, nézd csak! - rángat vissza mosolyfakasztó emlékeimből 

lánykám a poros padlás jelenjébe. 

S láss csodát! Via a kezében a bongyor hajú, fekete-fehér pöttyös ruhát viselő 

NégerBabám csicsilgatja. Milyen édes! Mekkora hévvel énekeltem kislányként 

a neve-nincs játékbabának az „Én vagyok a néger bébi” kezdetű gyerekdalt! Jaj, 

és ott az a tintafolt a gyönyörű kisruhán, ami miatt egyszer nagyon de nagyon 

keservesen sírtam, s amit Édesanyám akárhogy is dörzsölt, súrolt, soha nem 

tudott kimosni… Meghatódva figyelem, ahogy Via szeretetteljes mosollyal 

babusgatja az én 38 éves babámat. Papi ölében pedig Jancsi Bóhoc kucorog, az 

idő vas foga rajta is nyomott hagyott ugyan, de repedt arcocskája az én sze-

memben semmit sem von le értékéből, holott réges régen mindig is tartottam 

tőle egy kicsit. Előkerül Natasa is, akit egy elemmel működő, csőrét tátogtató, 

mókásan togyogó távirányítós pingvin és két csodatank kíséretében Karcsink 

hozott nekünk ajándékba a hajdanvolt Szovjetunióból. Ó, s nagy örömükre még 

egy hatalmas zacskó vegyes rágógumit is kaptunk, azon éltünk egy hétig!  

Húgom sem tétlenkedik, csuklóján már egy pisztáciahéjból fűzött karkötő 

díszeleg, hát, ez sem éppen mai darab! Tehát ki babát csicsilgat, ki féltő mozdu-

latokkal csecsebecséket simogat, s talán haladtunk vagy két métert mióta felér-

tünk. Apu kicsit távolabb lép tőlünk, letérdel egy ütött-kopott faládikó mellé, s 

látom, ahogy ujjai begyével, szíve minden szeretetével leheletfinoman végigsi-

mogatja a fénye-veszett zöldre mázolt fatetőt. Édesapjára, Celli Papára gondol, 

aki a II. világháborúban szakaszvezető lovászként megjárta a Don kanyart, s 

csodával határos módon lóháton menekülve tért haza a családjához az Apu 

simogatta katonaládájával együtt. Apu mindig is tisztelettel beszélt a Szüleivel, 

emlékszem, magázta őket. A Nagyapám csendes szavú ember volt, élete utolsó 

éveiben már szinte csak árnyékokat látott, ugyanis egyszer egy szikra pattant a 

szemébe, miközben mozdonyfűtőként lapátolta a szenet, s látása rohamos rom-

lásnak indult. Többnyire hang alapján azonosított be minket. Nem emlékszem, 

hogy valaha is veszekedett volna a Nagymamámmal, sokszor inkább ráhagyta a 

dolgokat. Ennek hátterében az álhatott, hogy bő 20 évig a családja nélkül élt 

egy állítólagos félreértés miatt, s azt hiszem élete végéig hűséges figyelemmel 

törlesztette a hűtlen időket. Nagymamámnak, aki Nagysimonyiból származik és 

kislánykorában libabásztorkodott, hogy segítsen a szüleinek, anyaként sem volt 

könnyű dolga, négy tinédzser korú gyereket kellett felnevelnie egyedül.  

Így esett, hogy ügyeskezű Apám, aki világéletében építészmérnöki álmokat 
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szövögetett magában, végül kőműveslegénynek állt, hogy legidősebb fiúként 

segítsen eltartani a testvéreit.  

Nagyanyám szeretett mesélni, tátott szájjal hallgattuk háborús emlékeit, 

szinte magam is hallottam a vijjogó szirénák és a becsapodó bombák félelme-

tes hangját történetei nyomán. Csüngöttünk ajkán, miden egyes szaván, ahogy 

arról mesélt, hogy a szülei szénnel kenték be az arcát, kendővel fedték el a 

fejét, nehogy csinos fiatallányként ádáz katonakezek áldozatául essen. Aputól 

tudom, hogy micsoda sokkot kapott a család, mikor Marika nénit, Apu nővé-

rét, a felszabadító orosz katonák felkapták az utca porából az egyik ünnepi 

menetben haladó tankra. A fél utca sírva kereste a kis Marikát, azt hitték soha 

nem látják viszont! A kislány azonban pár óra elteltével sértetlenül előkerült. 

Celli Mamáéknál mindig volt finom bodzaszörp, sőt, a férfiaknak bodzabor! 

A kis Öreg sokat tudott a gyógynövényekről, volt egy nagy mindentudó köny-

ve, amit szívesen tanulmányozott. Kákicsból salátát készített, zsibavirágból 

„mézet” sajtolt, mezőn szedett kamillából vagy éppen hársfalevélből gyógyító 

teát főzött, maga sütötte kenyérrel, spartheltben aszalt almával kínált minket.  

Emlékszem, az apai Nagyapám nagyon büszke volt rám, mikor főiskolára 

jelentkeztem, s gyakran kérdezgette, hogy megküldték-e már az értesítőt. Tisz-

tán előttem van annak a reggelnek a képe, amikor Apu sírva közölte velem, 

hogy a Papa meghalt, s igen, aznap, pontosan aznap délelőtt érkezett meg az 

értesítő a sikeres felvételiről. Bárcsak egy nappal előbb jött volna! S bárcsak 

többet törődtem volna a sokat megélt Öregekkel! Nagymamám egy stroke-ot 

követően életének utolsó 10 évét gyenge, beteg testébe zárva rabként élte le, 

örök némaságra ítélve a helyi öregek otthonában. Küzdött a rákkal, naponta 

inzulint kapott magas cukra miatt, s már csak az ég felé mutogatott, ahová fá-

radt, meggyötört teste és lelke megpihenni vágyott. Édesapám és nővére nap 

mint nap látogatták, mi, hűtlen unokák, felnőve már ritkán tértünk be a jobb 

sorsot érdemelt ősz hajú erős Anyókához, Isten nyugosztalja békében…  

- Anya, Anya! Nézzük csak ezt a térképet! – ráncigálja meg ruhámat Via, 

s azt hiszem, azaz tudom, hogy ideje végre becsukni emélkeim zárját, hi-

szen tessék, itt van előttem gyönyörű kis kalandvágyó gyerkőcöm. 

- Na hol vannak azok a gyémántok és zafírok? Kövessen minden kalóz, 

gyerünk! – tereli Kati keri maga előtt csemetémet, aki ezidáig szépen el-

babázgatott húgommal. Kató kitűnő térképet skiccelt fel, Viának nem lesz 

nehéz dolga. 

- A rajz szerint keresnünk kell három zsákot – vállalja magára a kapitány 

szerepét Kati keri, s mintegy észrevétlenül irányítja Viát a rejtekhelyre. 

- Aha! Én már látom is! Itt lesz, ugye itt? – térdel a kis izgatott kalóz a 

zsákok mellé. 

Lázas keresgélés, majd boldog sikoly: 
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- Megvan! Nézzétek! Aranyszínű! Micsoda mesés! Pont ilyen kincsre 

vágytam egész életemben! Ilyet még sose láttam! 

Nem is tudom, hogy örömében föld felett lebegő Viám vagy csodás szerze-

ménye ragyog-e jobban! 

- Ha nem csal a szimatom, lesz még itt más is, legalábbis ha a térkép nem 

hazudik… - száll be a játékba Papi is. 

- Szerintem is! Papi, segítesz? Nekem is jó szimatom van ám, de azért se-

gítesz? - fogja meg Apu kezét Via 

A térkép a kukorica borította sarok felé vezet minket, ahol aztán bezsákmá-

nyoljuk újabb kincseinket, három szépséges „smaragdot”, amiből egyet Via 

rögtön megszavaz Papinak, hiszen a zöld Papi kedvenc színe, s amúgy is jár 

neki a jutalom. 

- Te Papi! Mit csinálsz te ezzel a sok kukoricával? - szegezi a kérdést 

Apunak mindenre kíváncsi lánykám, s még mielőtt elkaphatnám a kezét, 

már térdig gázol a kukoricatorzsákban. 

- Hát, ledarálom és mehet is a pipiknek.  

- És mivel kell ledarálni? 

Jaj nekem, ha jól sejtem… Igen, így legyen lottó ötösöm, egy pillanat múlva 

már elő is kerül a rozsdaette ódon daráló, amely nem is értem hogyan, de még 

mindig működik. Nyerekereg, zörög, kattog, de működik! S kezdetét veszi a 

daralás. Katóval csak somolygunk, lehuppanunk egy zsákra, s hagyjuk érvé-

nyesülni Aput. Lánykám pedig húzza, vonja, tekeri a vénséges szerkentyűt, 

körbe-körbepislantva, hogy látjuk-e, megfelelő lelkesedéssel díjazzuk-e „szu-

per ügyességét”. Hát persze, szúrkolunk mi ezerrel, buzdítjuk a kis kétkezi 

munkást, mi mást tehetnénk! Suttyomban persze jókat derülünk, ahogy Apu is.  

Miután Via kiélvezkedi magát, s büszkén konstatálja, hogy „Via minden-

hez ért”, újra kezünkbe vesszük a térképünket és folytatjuk kalandos felfede-

ző túránkat.  

- Kati keri, valami bogyókat kell keresni, úgy gondolom… Mintha azok 

lennének itt a térképemen… Vajon milyen bogyók ezek? – töri a fejét Vius. 

- Hát, valami piros bogyók, ahogy elnézem a rajzot… – segíti ki Kató Vi-

usomat szorult helyzetében. 

- Igen! Kati keri, Te egy zseni vagy! Meg én is! Biztosan a csipetkebo-

gyóknál kell keresni a kincset. Együtt szedtük ám, még Anya és Mami is 

segített, s nagyon kellett vigyázni a gyűjtésnél, mert rettenetesen bökős 

tüskéi vannak a csipetkebogyónak. A Papi aztán megszárítja a bogyókat és 

minden reggel abból főz magának teát, hogy ne fájjon a torka! Meg hogy 

ne hapcizzon és ne legyen fülgyulladása, tudod? A csipetkebogyó tele van 

C-vitaminnal, ezt a Papi mondta nekem, mert ő nagyon ért ám mindenhez! 

- csacsogja csilingelő hangon az én drága kis tudorkám. 
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A közösen gyűjtött csipkebogyó, ó, ezer bocsánat, csipetkebogyó, egy régi 

kimustrált szitán szétterítve szárad őszről őszre, várva a szíves felhasználást. 

A legkisebb kalóz minden teketóriázás nélkül boldog dudorászás közepette 

bezsebeli a kék színben pompázó mesés kincseket, amelyek már messziről 

virítanak a bogyótermés közé nem éppen elrejtőzve. A szita közvetlen szom-

szédságában hatalmas kupac dió hever a padlás kövezetén, amibe aztán Viám 

kitörő lelkesedéssel bele is magát. Papi a semmiből hirtelen elővarázsol egy 

könnyű kis fakalapácsot, s Viám keze nyomán csak úgy pattognak szerteszét 

az „isteni finom” dióbelet tartalmazó makacsul kemény csonthéjak, ahogy 

újra és újra lesújt a negyven éve általunk is használt diótörő. Nagy kedvenc 

ám felénk a dió! Soha de soha nem kellett vásárolnunk míg Sági Mama élt, 

mert ő bizony fáradságot nem ismerve, hajlott háttal, botjára támaszkodva 

minden ősszel ládaszámra szedte össze a manapság oly’ értékes csemegét.  

S odanézzenek, mit látnak szemeim! Egy-egy fagerendába beütött szegre 

akasztva lyukacsos piros hálóban ringatózik a fejünk felett valami fehér virág-

zatú növény! Kamilla, igen kamilla az, Apu hozománya az is. Ejha, ez az Apu 

csak örökölt némi népi gyógyászati vénát az Édesanyjától! Persze éles szemű 

Viánk is kiszúrja a légmozgás által hintáztatott csomagokat, s alig bírjuk lebe-

szélni, hogy a hálókba kapaszkodva jómaga is aktívan részt vegyen a hintázás-

ban. Elterelésként Húgom Via orra alá nyomja a térképet, s folytatódik a vadá-

szat a gombarészleget keresve. Van némi kis szárított vargányakészletünk 

öcsém révén. Tehát a vargányák között nézelődünk, kutakodunk, s lázas keres-

gélésünk jutalmaként csak hamar rá is bukkanunk a világ legnagyobb ezüstlelő 

helyére. Via örül, mit örül, repked, szinte lepkéket lehetne fogatni vele!  

Ez aztán jó kis móka volt, jöjjünk máskor is, mi vagyunk a legjobb kincske-

reső kalózok az egész világon! – foglalja össze véleményét az én egyetlen Kin-

csem egy lényegre törő körmondatban. Viám nagyon feldobódik különös 

zsákmányait személve, melyeket egy fonott kosárkába pakol be féltő gondos-

kodással, s mi, felnőttek tetőtől talpig porosan, cinkos elégedettséggel kacsin-

tunk össze a legügyesebb kalózlányka ide-odaröppenő aranybarna fürtje fölött, 

s én hálásan megpaskolom Apu és Kató vállát, mintegy némán megköszönve a 

különös kincsvadászat alapötletét illetve a fantasztikus térképet. És a támogató, 

mi több, lelkes részvételt! Míg mi játszottunk idefenn, odalenn lejárt a mosó-

gép, azonban virgonc Lánykámat hét ökörrel sem lehetne levontatni a padlásról, 

így húgommal egyetértésben megszavazunk Viának még egy fél órát, amit régi 

kacatjaink között turkálva tölthet Kató és Apu felügyelete alatt.  

Röpke percek elteltével én már az udvaron állva teregetek ráérősen, komó-

tosan, arcomat az egyre magasabban járó Nap felé fordítva, élvezve éltető 

sugarainak meleg cirógatását a bőrömön. Orromat meg-megcsapja a frissen 

mosott ruhák üde illata, s több mint boldogan gyönyörködöm a tavaszi szellő 
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hátán megkapaszkodó lepedők kecses táncában. Fentről pedig madárcsicser-

gésként szűrődnek le lánykám, húgom és SzuperPapi vidám hangfoszlányai, 

ahogy a padláson éppen Natasával, Paprika Jancsival és NégerBébivel mo-

solyfakasztóan szerepjátékoznak. Az élet szép! Hopp, egy csipeszt ide is, s 

vidáman dúdolom: „Én vagyok a néger bébi, tessék engem jól megnézni…” 

 

Kovács Beatrix 

 
 

Gyermekkori emlékeim szülőfalumban,  

Sitkén, a Rohonc majorban. 

 

Rohonc. Nem tudom, ki mire gondol, ha ezt a szót meghallja. Valószínűleg a 

legtöbb embernek egy ausztriai helység jut az eszébe. Esetleg a szombathelyi 

Rohonci út. Aki viszont sitkei származású, bizonyára emlékszik még a Ro-

honc majorra, amit a Felsőbüki Nagy uraságok építettek cselédeik számára. 

A családi kötödés a majorhoz, ott kezdődött, hogy nagyapám, Kiss Károly, 

Felsőbüki Nagy György kertésze volt. A Rohoncban kapott lakást a többi 

alkalmazottal, cselédekkel együtt. Itt élt az egész család, míg a 6 gyerek el 

nem hagyta a családi fészket. Egyedül édesapám maradt ott nagyapámmal a 

háború után, mikor a nagyanyám,- akit nem ismerhettem- meghalt. Ide hozott 

feleséget és mi hárman testvérek is itt születtünk. Így tehát én születésemtől 

1951-1966-ig éltem a Rohoncban mikor az új házunkba költöztünk. 

A major úgy volt kiépítve, hogy lakások U alakban helyezkedtek el. A be-

járat mellett volt még egy sor épület öt lakással. Egy viszonylag nagy méretű 

földes szobából, egy piros téglával lerakott konyhából, kicsi kamrából és osz-

lopos tornácból álltak a családok lakrészei. Az 50-es években 17 család élt a 

Rohoncban. Ifjabbik bátyám – aki sajnos már nem él – szokta emlegetni, 

hogy a foci csapat nagy része innét került ki. Az egymáshoz „tapasztott” laká-

sokat, vékony tégla falak választottak el egymástól. Volt, hogy mi gyerekek 

átkopogtunk a szomszédokhoz. Az udvar közepén egy gémes kút állt. A csa-

ládok, főleg az asszonyok, vagy a nagyobb gyerekek, innét hordták vödrök-

ben a vizet, főzéshez, mosáshoz, mosakodáshoz. Nagyon előttem van az a 

kép, mikor egy szép szőke tanítónő a Hencz Irénke néni a ruhák öblítését is a 

gémes kút mellet végezte. Egy épületrészben volt a közös kemence. Anyáink 

meghatározott sorrendben sütötték a családnak a kenyeret. Édesanyám egy-

egy alkalommal 6 db. kenyeret sütött. Emlékszem, hajnali 3 órakor kelt és 

mire iskolába mentünk, kész volt a frissen illatozó langalló. A kemence fölött, 

a nyitott kéményben füstölték a sonkát, kolbászt, szalonnát.  
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A közös udvar hátsó részében, sűrűn egymás mellett álltak az ólak. Min-

denki tartott tyúkot, kacsát, mi pulykát is neveltünk. Sokszor nem mertem a 

hátsó udvarba menni, mert felém jöttek, hangos rú-rút-olással. Voltunk néhá-

nyan, akik a” szegények tehenét”, kecskét is tenyésztettünk. Egy alkalommal, 

mikor szüleim nem voltak otthon és már elérkezettnek láttam a fejés idejét, 

próbáltam megfejni a Médit. Rosszul tettem, mert elapadt a teje egy kis időre. 

Halványan emlékszem egy alkalomra, mikor édesanyám és a szomszéd 

Mari néni nagyon sírtak. A major bejáratánál állt egy szekér és ide vitték a 

terményeket –egy zsombornyi-tojásra emlékszem, a többi már elmosódott. 

Később tudtam meg, hogy ez volt a beszolgáltatás. Hiába volt otthon a sok 

éhes száj, le kellett adni amit meghatároztak. Az 1956-os eseményekből is 

maradtak emlékeim. A kamra ablakából lehetett érzékelni az országúton el-

vonuló tankok zaját. Ezt figyelte a család és mi nagyon jók voltunk akkor. Én 

csak a nagy morajlást hallottam és félelem maradt a lelkemben. A Rohoncban 

élő családok mint feszültek voltak. Emlékszem Gőcze néni fia hazajött Buda-

pestről voltak anyák, akik azért sírtak, mert a fiuk katona volt. Voltak akik 

disszidáltak. Emlékszem, mikor a szomszéd Vass Elek bácsi készített rólunk 

egy fényképet utolsó emlékként. Egészen Amerikáig jutott, ott alapított csalá-

dot. Rádli Pali Ausztriából hamar hazajött, pedig a húga már a nyugatról ér-

kező csomagot várta. A szüleim ebben az időben rendhagyó módon sokat 

vásároltak. Emlékszem sót rejtettek el. Több ruhaanyag sok spulni különböző 

színű cérna volt még a szatyrokban. Hűvös, szeles őszi idő ellenére én kisza-

ladtam az utcára az újonnan kapott 2 számmal nagyobb szandálomban. Kap-

tam egy elég ronda tarka, de meleg parget ruhát. A barna kötényruha, vállán 

gombokkal és hozzá a drapp ing nagyon tetszett. 5 éves kislány voltam, ebben 

leltem örömömet a történelmi viharok közepette. 

A Rohonc gazdasági részét széles kőkerítés választotta el a szomszéd csa-

lád udvarától. Ennek is nagy jelentősége volt gyermekkorunkban. A szederfák 

nagyon finom fekete gyümölcsöt teremtek. A kőfalra felmászva könnyen 

elértük és bőven lakmározhattunk belőle. Ebben a zárt udvarban egy külön kis 

„társadalomban” éltünk. Ami ma már szinte elképzelhetetlen, több család 

közösen használt dió és mák darálót, konyhai mérleget és a disznóöléskor 

szükséges eszközöket. Mivel a lakások nagyon kicsik voltak és nagy csalá-

dokéltek bennük, a tornácok nagy jelentőséggel bírtak. Nálunk a tornácon 

kapott helyet egy fásláda, sőt az egyik sarokban egy tyúkól is. Ebben élt 

„Anyám tyúkja”- mi így neveztük – Meg is hálálta a jó világot, mert néha a 

konyhába is bekukkantott és naponta tojt egy hófehér tojást. A tornác egy kis 

földes részén díszlett egy tövis nélküli, rendkívül kellemes illatú rózsaszín 

rózsa. Minden évben anyák napjára nyílott ki. Kislány koromban a konyha 

ablaka alatt leterített pokrócon volt a játszó, majd később az olvasó helyem. 
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Itt a tornácon, a hokedlira rakott fa teknőben történt jó időben a nagymosás. A 

ruhák szárítása is itt történt a kifeszített köteleken. 

Édesanyám mosás közben mindig énekelni szokott: 

Ó édes ibolyám 

Mondd nékem szaporán 

Mért jössz az erdőbe 

Tavasszal oly korán? 

 

Mert én oly kicsi vagyok 

Azért sietek én, 

Hogyha már más virág van 

Nem néznek énfelém. 

 

Ez még mindig nem elég, mert a szoba ablaka alatt kapott helyet a gyalupad. 

Édesapám bognár mester volt. A műhelyét elvették és TSZ-ben dolgozott, az 

oda bevitt saját szerszámaival. Otthon is megteremtette azonban a munka 

lehetőségét. Emlékszem a régi műhelyének falán még egy ideig kinn függött a 

tábla: Kiss Imre bognár mester. A II. Világháborúban harcolt a Don- kanyar-

ban. A II. uryw-i ütközetben 1942. augusztus 7-én súlyos, életveszélyes sérü-

lést szenvedett. A rokkantságát mégsem ítélték olyan mértékűnek, hogy ne 

kellett volna dolgoznia. Mi gyerekek sem kaptunk hadigyámolt ellátást. Édes-

apánk a fontos iratokat, így vérével áztatott háborús naplóját is a „kászliban” 

őrizte. Vasárnaponként, ebéd után a konyha asztalnál olvasgatta őket, de ne-

künk gyerekeknek soha nem beszélt a fájdalmas eseményekről. 

 

Könczöl Lászlóné 

 
 

Férjhez mentem 

 

Még ez év karácsonya körül volt az eljegyzésünk, ami nem volt megszokott. 

Abban az időben ugyanis az arany árusítás és vásárlás igen nehezen ment – 

hiánycikk volt az aranyáru – a vásárlásra csak Debrecenben volt lehetőség. 

Tájékoztatást kaptunk ugyan arról, hogy mikor valószínű az áru érkezése, de 

a hozzájutás és a választási lehetőségre semmi biztosíték nem volt. A korai 

vonattal már beutaztam, az ékszerbolt előtt sorba álltam az üzlet nyitása előtt 

már egy órával. Jelöltem később érkezett motorkerékpárral elfoglaltsága mi-

att, és szerencsére mikor én bejutottam, már ő is ott volt.  

A szüleim izgalommal készültek az eljegyzés megrendezésére, mi viszont 

úgy döntöttünk, hogy nincs értelme a nagyobb összegű és sok munkával  
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járó felhajtásra. Nem beszélve a külön anyagiakról. Ezt elmondtuk és  

karácsonykor felhúztuk a gyűrűinket a szülők tudtával. Esküvőnkre 1955-ben 

került sor, ami ugyancsak kevés költséggel és társaság nélkül zajlott, mivel az 

akkori szokásokban sok ellentmondás volt, és mi nem akartunk problémát. Az 

időpontot a május elsejei szabadnapos ünnepséggel kötöttük össze – úgy em-

lékszem, az három napos volt akkor – a derecskei tanácstól engedélyt kértünk 

debreceni esketésre, ennek időpontját férjem Debrecenben élő testvére és 

barátja lerendezték, ugyancsak a református egyházzal a Nagytemplomban 

történő esküvőt.  

Esküvői tanúink ugyancsak ők voltak az akkori önkormányzatnál, majd az 

egyházi szertartáson is. A debreceni Nagytemplomban az esketést az akkor 

ügyeletes tiszteletes bonyolította le. Esküvői vacsoránkat négyesben az 

Aranybika étteremben tartottuk. Vacsora végeztével ott volt a szállásunk, 

majd következő nap kora reggelén utaztunk Budapestre férjem rokonaihoz. A 

még ünnepi szabadnapokat ott töltöttük, ezt követően visszajöttünk Derecské-

re a munkánkhoz. Elutazás előtt szüleimnek mondtam, hogy valószínű meg-

esküdünk, ha a fiúk le tudják rendezni az időpontot.  

Így, viszonylag az akkori nehéz gazdasági helyzetben kevés befektetéssel 

rendeztük helyzetünket.  

Ezt követően sem volt egyszerű a további életünk. Gondot okozott a la-

káskérdés. Igényünket beadtuk ugyan az akkori önkormányzathoz, de a kiuta-

lás nem volt egyszerű és sikeres. Hiába volt a párom kiváló dolgozó a hirdető 

táblán. Így szükségképpen maradt a szülőknél való meghúzódás. A hálószoba 

bútorunk megérkezését követően, - amit Pesten, az ott tartózkodásunk során 

megrendeltünk – elköltöztünk a nagyanyám volt házába a nagynénémhez. Ez 

körülbelül nyár elején történt. Az élet nem egyszerű. A napi, heti feladatok 

követik egymást. Megoldásuk akaraterőnktől, tetterőnktől, tudatosan tervezett 

megoldások elvégzése során nem könnyen, de általában megoldódik.  

Az „otthonteremtésünk” is munkánk mellett napi feladatot jelentett. A régi 

lakások általában komfort nélküliek voltak. Villanyvilágítás ugyan már volt a 

lakásban, de a vízellátás közkútról, kb. 500-800 méterről történt. A falak me-

szelve voltak, míg a földet mázoltuk, homokoztuk. Mi a padozatot a bútorral 

érkezett hullámpapírral fedtük le és olcsóbb, akkor vásárolható szőnyeggel 

tettük melegebbé. Legnagyobb gondot a téli hideg okozott, mivel kéménnyel 

a mi szobánk nem rendelkezett. Korábban az épület szabad kéménnyel ké-

szült, hosszanti épület volt. Úgynevezett kis– és nagyházból, továbbá pitvar-

ból állt, melynek fele a bejárat mellett padlással rendelkezett a bejárat felől, 

míg a másik fele a nyitott, szabadkémény volt. Általában a meleget a beépített 

kemencék, vagy rakott konyhák adták, ezeken főztek is, aztán később a sza-
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badkéményt lepadlásolták, és az úgynevezett nagyházhoz kéményt nem épí-

tettek, csak az udvari kisházra.  

A szobánk fűtését a hideg hónapok alatt ruhába csomagolt, tűzhelyen me-

legített téglákkal oldottuk meg, ami az ágyunknak volt elég, míg a vályogfal 

egy-másfél méter magasan ragyogott a dértől. Ez nem igazán volt leányálom. 

Ilyen körülmények között született meg 1956. március 22-én Marianna, az 

első gyermekem. Születése városomhoz, Derecskéhez kötődik, az ott lévő 

szülőotthonban született. A szülőotthonból való hazatérésünk után szállásunk 

a konyhában volt, ahol a főzés miatt fűtöttünk ugyan, de a padozat kockakő-

ből állt, és a hőmérséklet nem mindig volt ideális, egyenletes. De átéltük. 

Abban az időben a szülési szabadság tizenkét hét volt, amit egészében a szü-

lés után vettem igénybe. Ezt követően következett a „bölcsőde”. A gyerekek 

felvételével általában nem volt gond, de a három hónapos kort el kellett, hogy 

érje, ami több volt, mint tizenkét hét. Így még az üdülési szabadság igénybe-

vételére is sor került, ami az alapszabadságot csökkentette. A gyerekek étkez-

tetéséhez napi kétszer egy fél órás szoptatási időkedvezményt kaptunk. Ré-

szemről a közeli munkahely és bölcsőde miatt ez megoldódott. 

 

Köszörűs Pálné Porkoláb Margit 

 
 

Tanyaszínház 

 

A törökfalui buszmegállótól ma már aszfaltos út vezet Kavillóba. Gyermek-

korom emlékeiben mégis a mezítlábasan megtett régi, földes út emlékét sze-

retem megidézni. A buszról leszállva beletekintettünk az egyenetlen, hóruk-

kos út kihívásába, amely páratlan kalandot kínált számunkra. Minden egyes 

alkalommal más és más történet részesei voltunk az általunk kitalált történe-

tekben, mesébe illő helyszínek és körülmények a tanyák és a gabonanövények 

parcelláival övezett úton, főszereplőjeként a szűk órácska gyaloglás képzelet-

beli csodaországában. Lábbeli nélkül, a szabadságérzet első löketét adta a pőr 

talpunk találkozása a föld természetes mivoltával. Megnyíltak érzékeink út-

ban a falu felé, és lelkünk számára is gazdag időtöltést jelentett ez a kihívás.  

Száraz időben élveztük az út porát. Az esőáztatta úton azonban nehezeb-

ben tudtunk gyalogolni, és a meztelen talpunkkal cuppogósakat lépdeltünk, 

amíg vastagon tapadt rá a ragacsos sár. Felszabadultan, önfeledten dagonyáz-

tunk, és feledkeztünk bele nevetésünkbe. A testvérem és én. Szülők nélkül, 

útban a nagyszülők felé, a tanyaszínházunk porondja felé. 

Az apai ág rokonságának faluja. A tanya – apu így hívta. Két sor ház. A 

kereszteződésükbe érkeztünk meg a faluba érve. Az egyetlen bolt, a kocsma 
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és a szövetkezet a jószágátvevő hellyel és a valamikori iskola épülete, a foga-

dó központ látványa a megszokott nyugalommal és ismerősökkel. A kocsmát 

követő második ház előtt az ismerős meggyfa és két szilvafa mögötti vert 

falú, téglaformájú házikó állt, két apró ablakkal, fehérre meszelve, alul kék 

színnel elhúzva. Mellette a kiskonyha. A két épület között deszkakerítés és 

kapu. A gyümölcsfák előtt mély gödör az út felé, a labdázások és fogócskák, 

vagy csupán a gödörben hempergés helyszíne. Megérkeztünk. 

A pitvarba való belépésnek is meg volt adva a módja: szőlőlugas, alatta 

kicsiny virágoskert a Nap kedvére a házba nyíló ajtóig, melyet saroglya vé-

dett. Azon túl a gang, amelynek a végében a kamrából friss kenyér illatozott. 

Szerettem a kemencében sült kenyér illatát. Az első szoba hűvös volt. Nyáron 

kellemes búvóhely, télen a dunna járult hozzá a kellemes felmelegedéshez.  

A hátsó szobába pakoltunk le, ez volt valójában a konyha ebédlő és nappa-

li együttese. Nem nagy helyiség, mégis mindig elég nagy volt a családi össze-

jövetelek alkalmával. A holmijaink lepakolása után indultunk felfedezni az 

udvart. Az első út azonban mindig a kiskonyhába vezetett néhány falatért. Az 

ajtó nyitva, csak egy függöny hullott alá a belépőben. Elhessegettük a körü-

lötte ólálkodó legyeket. Bent a kemence folytatásában a tüzelős kályha nyúj-

tózott. Az ajtóval szemben az étkező asztal és két végén egy-egy szék. A fa-

lon kézzel varrott falvédő a következő felirattal: Aki az urát szereti,jó ebédet 

főz neki” , ez felett a vajling volt felakasztva. Az asztal mellett kredenc, fiók-

jaiban mindig rá lehetett lelni valami kincsre - érdekes holmik, néhány gomb, 

még a kukoricafosztó is talált itt menedéket. Az egyik fiókból öreganyám 

elővette a kenyérszeletelő nagykést, ölébe vette a friss kenyeret és úgy szelt 

nekünk. Otthon az asztalon, vágódeszkán kezdtük meg a kenyeret, de ez a 

tanyán sült cipó több napra volt tervezve, hatalmas kenyér volt. Öreganyám 

egyik kezével öléhez szorította, a másik kezével a megszokott mozdulattal 

máris szeletet választott le róla. Házi szilvalekvár került rá, vagy egy kevés 

vízzel való nedvesítés után kristálycukor és már mehettünk is a dolgunkra. 

Indult egy újabb játékos történet a következő udvarrészben. A ház gazdasági 

udvar felé nyúló végét kerítés választotta el az első, belépőtől. A kerítésen túl 

azonban egy másik színpad jelentette a kitalált történeteink bontakozását.  

A daráló, istálló és ólak a sertésnek és baromfinak. A szárnyasok nap közben 

birtokukba vették az udvar ezen tartományát és a gané dombot, góré környékét, 

előszeretettel tojtak a szalmabálák közé és a szárkupacok titkos rejtekeiben, ahol 

mi az indiános történeteinket játszottuk, így időközben azokat is begyűjtöttük. A 

baromfi ürüléke ki-kibuggyant mezítelen lábujjaink közül, de egy-két lépés az 

udvar porában már le is takarította a nagyját és minden folytatódott tovább – este 

úgyis megmosakodtunk, addig meg nem jártunk a tiszta szobában.  
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A jószágok területét újabb kerítésfal választotta el a gyümölcsös udvartól. 

Néhány alacsonyabb szilvafára szívesen kapaszkodtunk fel és annak ágas-

bogas lombjai között is emlékezetes játékokat játszottunk. A gyümölcsösön 

túl, a kiskapun kilépve a rejtelmes bosztányos fogadott. Ez egy teljesen másik 

világ volt határ nélküli. Nem volt további kerítés. A kertvégek találkozásában 

a tanyaszínházasok táboroztak. Vidám hangulatuk bezengte a környéket. 

Gyakorlásuk odacsalogatott minket a közelükbe. Nem zavarta őket kíváncsi 

jelenlétünk, mi pedig élvezettel figyeltük, hogyan készülnek az előadásra, me-

zítlábasan, nagy hanggal, vidáman. Néha a pihenőjükben néztük rájuk, tiszte-

letben tartva azt ugyan, de szunyókálásukat is ellestük és utánozva beépítettük, 

saját meséinkbe. Soltis Lajos, a Tanyaszínház egyik alapítója apukám földije és 

iskolatársa is volt. Jó barátok. Néhány éves lehettem, de még tisztán emlék-

szem, amikor apu a karjába vett, felemelt és odaszólt a színésznek: - Gyere 

közelebb, de ne kiabálj, nehogy megijedjen ez a kislány! Gyere, és hagyd, húz-

za meg a szakállad! Lajos gyorsan oda is jött elébünk, majd nyakát előre nyújt-

va kínálta szakállát. Szégyenlősen, de megfogtam a buja arcszőrzetét és a te-

nyerembe férő tincset picit meghúztam, majd szégyenlősen, elfordultam. Apu-

kám sokat mesélt a színésszel töltött közös iskolai élményeikről és barátságuk-

ról. A későbbiekben is mindig kíváncsian követtem a fellépéseit. 

A színészek az előadások napján szamaras fogatos kocsival járták végig a 

falut és kiáltozva hirdették az esti programot. Minden évben vidám történetek 

mutattak be. Izgatottan és időben el is mentünk a helyszínre helyet foglalni. 

Vittük a kis sámlit, vagy más ülőalkalmatosságot és belemerültünk a színészek 

önfeledt játékába. A történetek persze bennünk mindig tovább értek, és saját 

színpadunkon, a nagyszülők tanyáján újrajátszottuk, vagy folytattuk. Sokat 

nevettünk. A régi iskola mögötti tér a tanyaszínház grundja, a komédiázás szín-

helye. A tanyaszínház helyi megalapítóival, a falusi családi hangulat tisztaságá-

val jelen voltunk és részesei gyermeki korunk tisztaságában Isten tenyerén. 

Emlékezetemben felidézve minden pillanatban ott volt a lényeg: én ma-

gam. A Tanyaszínház ma is szabadtéri, élő színházi élményben részesíti a 

vajdasági tanyavilágot. Az előadásaikat most is érdeklődéssel látogatom, mi-

közben büszkeséggel tölt el, hogy a születésemet követő második évtől indult 

kezdeményezés bontakozását különleges közelségből követhettem, a kertek 

mögötti kulisszák rejtekeiben, és meghúztam Soltis Lajos szakállát.  

 

Lajkó Szilvia 
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Lajos és Márton a rengetegben 

 

Parajd, 1895 

A deszkából készült kerítés megnyikordult, pedig Márton alig érintette 

meg, miközben nagy lendülettel átugrott rajta. Egy bokorban ért földet, és 

megelégedéssel nyugtázta, hogy éppen jó helyen van. 

- Lajos úrfi! - kiáltotta halkan. 

Lajos úrfi mosolygó arca azonnal megjelent az ablakban.  

- Mindjárt jövök! - válaszolta, de ezt inkább a szájáról lehetett leolvasni. 

Mártonnak nem sokáig kellett várakoznia, Lajos pillanatokon belül mellette 

termett. 

- Megyünk? - kérdezte, szemében vidámsággal keveredett sóvárgással. 

- Osztán azétt gyüttem. 

- Akkor siessünk, alig várom, hogy odaérjünk! 

Elindultak. Az ösvény folyamatosan felfelé vezetett, de egyikük sem érzett 

fárdtságot. Pajkosan lökdösték egymást, meg-megbotlottak egy-egy nagyobb 

kőben, ugrándoztak, ahol csak a keskeny út megengedte. Közben beértek az 

erdőbe. 

- Pszt! Itt mán csöndesebben! - tette az ujját ajkaira Márton. Lajos bólin-

tott, mint aki tökéletesen érti. 

Szinte osonva mentek tovább, s hamarosan a csörgedező patakhoz értek. 

- Bújjunk bé a bokorba - javasolta Márton. Behúzódtak.  

A parton patanyomok látszodtak, Lajos azonnal felfedezte őket. 

- Ez tőlük származik? suttogta. 

- Bizony. De ne nagyon legénykedjünk, mert ehejt medvenyomot is látok! 

Lajos rácsodálkozott a hatalmas lenyomatra, és egy kicsit megszeppent. Mi 

lesz, ha a medve is megjelenik? De nem volt ő egy ijedős gyerek, egyébként 

tudta, hogy a medve csak akkor támad, ha bocsokkal van, sebesült, vagy őt is 

megtámadják.  

Csöndben várakoztak tovább, a száraz avarban kotorászva. Márton egy 

megtermett szarvasbogarat húzott elő a levelek alól. Egy letört faágra helyez-

te, s a két gyerek úgy figyelte, mintha színházi előadást néznének. A bogár 

tapogatózva mászott az ágon, aztán visszapottyant a levelek közé. 

- Itt vannak! - jelezte hirtelen Márton. 

Csörtetés hallatszott. Sorjában érkeztek a szarvasok, mintha iskolában tanítot-

ták volna rendre őket. A patak mellett megálltak, s lassan kortyolgatták a 

hűsítő vizet. 

Lajos kikerekedett szemekkel bámult. Még sosem látott szarvast. Megba-

bonázták a gyönyörű állatok, le sem tudta venni a szemét róluk. 
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- Ez csodálatos! - motyogta, csak úgy, magának. 

A legnagyobb agancsú szarvas azonnal felkapta a fejét. Furcsa hangot halla-

tott, s futásnak eredt. A többiek szófogadóan követték. 

Lajos mintha most tért volna magához. Megszorította barátja kezét. 

- Köszönöm! Köszönöm, hogy megmutattad ezt nekem! Te vagy a legjobb 

barátom! 

 

Parajd, 1941 

Hátizsákkal, úri benyomást keltve érkezett meg a frissen söpört térre. Fia-

tal legények és leányok táncoltak a zsidó kocsmája előtt, bajuszos, ünneplőbe 

öltözött férfiak, takaros asszonyok ültek, tereferéltek a zsindelyfedeles házak 

előtt. Mindenki a vasárnapot élvezte. 

- Aggyonisten! - köszöntek rá, ő meg jólesően fogadta. A kis hídhoz sétált, 

ahol annyiszor karikázott a székely fiúcskákkal. Felpillantott a hegyoldal-

ra, az erdőre, amely a temetőre is ráterjeszkedett, s felsóhajtott. Valami 

megmagyarázhatatlan érzés kerítette hatalmába, mintha a szíve egy darab-

ját kapta volna vissza. 

- Márton! - kiáltott fel.  

Megfordult, s szapora léptekkel ment újra a térre. 

- Fábián Mártont keresem. 

Hosszas eligazítás után egy kisablakos házikó előtt találta magát. Látta, hogy 

ott van a favágócsutaknáll, megszokott mozdulatokkal fát aprít. Haja már 

őszülő, homloka becsületes. Bizonytalanul közelített az úr felé, összehúzott 

szemmel nézett végig rajta. S akkor felragyogott. 

- Lajos úrfi!! 

- Nem úrfi, csak Lajos. Neked, kedves barátom, Lajos. Áprily Lajos. 

Kezet ráztak, majd megölelték egymást. Percekig álltak így, miközben mind-

kettőnek könny patakzott a szeméből. Több, mint negyven éve nem látták 

egymást. 

Márton feltette kopott kalapját, botot vett a kezébe. 

- Mennyünk-é? - kérdezte somolyogva. 

- Sze azért jöttem, tisztelt természetoktatóm, az erdő nagymestere! 

És elindultak a megszokott ösvényen, a medvék, szarvasbogarak és szarvasok 

nyomába. 

Boldogan, mint két gyerek. 

László-Fábián Júlia 
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Mesét hallgat a postástáska 

 

Megállt. A hatalmas, barna bőrtáskát lecsúsz-

tatta a válláról, maga mellé, a porba. Ingujjával 

megtörülte izzadt homlokát, újrakötötte megla-

zult keszkenőjét. Tenyeréből szemellenzőt 

formált, s a pad irányába tekintett.  

Elmosolyodott. Ahogy remélte, Biri kinn ült 

a ház előtt. Fölkapta a táskát, és megszaporázta 

lépteit. 

- Na, megjüttél? - húzta fel a szemöldökét Biri. 

- Meg. Gondoltam, egy kicsit leülek. 

- Ejsze a véginél tartsz? 

- Már csak egy pár ház van. 

Egy darabig hallgattak. A hírdető érkezett, azt 

figyelték. Dávid bá látta, hogy ott ülnek, s pont előttük állt meg. Megpörgette 

a dobot, aztán torkaszakadtából elkezdett kiabálni: 

- Figyelem! Figyelem! Holnap öste nyóckor juhpásztor választás lesz a 

kultúrban! Aki érdekelt, jelenjen meg! 

Azzal továbbballagott. Biri elkezdte szemlélni az átellenben lévő ház tetőze-

tét, Lina a körmeit. Közben arra gondolt, hogy a táska is megérdemelné, hogy 

ne a földön heverjen. Fölemelte. Még mindig nehéz volt, habár az újságok 

nagyrészét már kiosztogatta. 

- Még bírad, te Lina? 

- Még igen. Kell segítsek az onokámnak, Biri. 

- Hát igen. Segítségnek még jók vagyunk… esetleg. Eltelt felettünk az idő, 

az a baj. 

- Az. Pedig mi is ügyes fehérnépek voltunk valamikor! Mennyit dógoztunk! 

- Ez igaz. Főleg te, Lina! Nem irigyeltelek. Özvegyen, két gyermekkel, 

sok főddel, sok adóval. 

- Két világháborút is végigéltünk, Biri! Éheztünk, a földeken voltunk  

látástól-vakulásig, mégis mindent elvettek tőlünk. Most csak a kertfőd 

van, az a miénk. Meg amit réánkdobnak, ha meghalunk. 

- Ne beszélj a halálról, Lina! Hol van az még? Látod milyen szépen süt a 

nap? Megint tavasz van. S jövőben is lesz, meg azután is. 

- Jól van, megint igazad van. 

Feltápászkodott. Apró léptekkel indult hazafelé. Néhány levelet, napilapot 

még becsúsztatott a postaládákba, s már otthon is volt. 

- Mámi! Mámi! - szaladtak felé a dédunokái. 
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- Megjöttem! - ölelte át a kicsiket, 

- Mondjál nekünk mesét! Mondd el Düffendurcot! 

- Na gyertek… Hol volt, hol nem volt… 

És mesélt. A nagy, vastag bőrből készült postástáska akkor is mellette volt. 

Mintha ő is hallgatta volna. 

A gyerekek lassan elszenderedtek a halk duruzsolásra. Mámi is. Mire az 

unokája hazaért, mindhárman édesdeden szúnyókáltak. Mosolyogva. Mintha 

a mese folytatását látták volna álmukban. 

László-Fábián Júlia 

 
 

A nagymamám meséje 

 

A nagymamám sokat mesélt nekem a gyerekkoráról, mesélt jót és rosszat is 

most egy szomorú történetet mesélek tovább, amit ő mondott el nekem. 

A második világháború után a magyar politika a hazai német nemzetiségen 

bosszulta meg az elvesztett háborút. Kitelepítésekkel, vagyonelkobzásokkal 

sújtották azokat, akik a háború utáni népszámláláskor német nemzetiséginek 

vagy német anyanyelvűnek vallották magukat. A dédszüleim német anya-

nyelvűnek vallották magukat, ötven holdjukkal, erdőkkel, szőlőkkel, sok ál-

lattal és a falu közepén hatalmas házukkal sváb kuláknak számítottak. Ráke-

rültek a kitelepítési listára, hogy ne kelljen elmenniük Németországba, egy 

Nagyharsányi jó ismerősük padlásán rejtőztek el. Közel fél évet töltöttek ott. 

A nagymamám az egyik nagynéniénél lakott Bolyba, hogy szeptemberben el 

tudja kezdeni az iskolát. A házukba mások költöztek. Hat éves gyerekként 

nem értette, hogy a ruhái és játékai hogy kerültek másokhoz. Sokszor sírva 

ment haza az iskolából és kérdezte a nagynéniét, hogy kerülnek az ő ruhái és 

játékai másokhoz. Igazi választ sosem kapott csak nyugtató, vigasztaló szava-

kat. Mikor a szülei visszatértek egy kitelepített rokonuk házába mehettek 

albérlőnek. Végignézhették amint a betelepítettek leölték az állatokat és meg-

ölték, a ház értékeit elkótyavetyélték és tönkretették. Mikor már fel tudta 

fogni, hogy mindez a németnemzetiségük miatt van. Az iskolában és még 

utána is sokáig nem volt hajlandó németül megszólalni. Dédnagyapám több 

mint húsz éven keresztül halogatta egy új ház felépítését, mondván: „Minek, 

hogy azt is elvegyék?” 

Újra kezdték életüket és újra megszerezték mind azt, amire szükségük 

volt. (Ház, föld, állatok, ruházat, játék) Mind három gyermekük szakmát ta-

nult, családot alapított. 

Nagyon becsülöm őket, mert újra tudták kezdeni az életüket.  

Létai Bíbor 



223 

A palacsintás nagyi 

 

A nagymamám neve Buri Borbála. Mindig is szakácsnő akart lenni, mivel 

dédanyám szakácsnő volt. Ő tanított meg palacsintát sütni, hogy, hogyan kell 

jól felverni a tojást, varrni… 

A természete, mint egy tipikus nagymamáé. Emlékszem, amikor utoljára 

láttam (akkor már nagyon beteg volt, nem is tudott felkelni az ágyból), még 

akkor is azt akarta, hogy egyem meg azt a joghurtot, amit (valószínűleg na-

gyon nehezen) előkészített. Nem voltam éhes, de eleget tettem a kérésének. 

Mindig azt mondta, egyek, mert sovány vagyok. A bátyámat, meg mindig 

etette, mert „nem fogja elbírni az iskolatáskát”. 

Akkor, azon az estén láttam utoljára, persze ezt akkor még nem tudtam. Ha 

tudtam volna, elmondtam volna neki, hogy mennyire szeretem. Anya az az este 

után egy kicsivel, bevitte a kórházba. Oda már nem mehettek gyerekek. 

Azon a reggelen, amikor megtudtam, hogy meghalt, nem sírtam. Nem tu-

dom, talán csak könnyes lett a szemem, de nem sírtam. Akkor szerintem nem 

nagyon tudtam, hogy mit jelent ez. Persze már előtte az egyik papám meghalt, 

de akkor kisebb is voltam, meg nem is láttam annyira sokszor. Nem nagyon 

tudtam felfogni, hogy nem fog többet leszidni, ha meghúzom a testvérem 

haját, nem fog többet palacsintát sütni, nem fog többet átölelni.  

A temetésén sírtam, de ott is halkan, míg tartott a beszéd. Utána még soká-

ig hiányzott. Most is, de valahogy megtanultam élni a hiányával. Még néha 

szomorú leszek, ha rá gondolok, de aztán arra gondolok, hogy miket csinál-

tunk együtt. Ha elvesztünk valakit, akit szeretünk, nem fog eltűnni. Itt marad 

a fejünkben a jó dolgaival együtt. 

Tudom, soha se fogok, olyan finom palacsintát sütni, mint ő. De mindig itt 

lesz a gondolataimban, még akkor is, amikor én fogok az unokáimnak segíte-

ni, az első palacsinta megsütésében. 

Lippai Kinga 

 
 

Nővérem 

 

2018. augusztus 18. A családunk számára egy nagyon boldog nap, mégis, 

mindenki érezte, hogy lezárult egy korszak, ami 26 éven át tartott. A nővérem 

aznap ment férjhez. 

Kriszti mindig is a példaképem volt, amolyan második anya szerepét töl-

tötte be az életemben. Kiskorom óta vele volt a legszorosabb a kapcsolatom a 

testvéreim közül, mindig számíthattam rá és neki mindent elmondhattam. Ő 
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mindig meghallgatott és tudta, hogy hogyan kell felvidítani. Sose mondta, 

hogy zavarom, vagy éppen jobb dolga is van, mint a sírásomat hallgatni. Em-

lékszem, elsős vagy másodikos lehettem, amikor minden reggel felkeltem 

hajnali ötkor, csakhogy együtt tudjunk elkészülni és közben tudjunk beszél-

getni. Az ő véleménye számított nekem a legjobban és tudtam, hogyha neki 

tetszik valami, az tényleg jó. Mindig közösen csináltunk mindent, amit lehe-

tett. Együtt ültünk a bobra, együtt játszottunk Monopolyban, együtt filmez-

tünk, egymás mellé ültünk mindenhol, egy szobában aludtunk, amikor elmen-

tünk telelni, ugyan olyan kaját kértünk az éttermekben, vettünk egyforma 

pólót is, és ugyanazt a könyveket olvastuk (persze csak olyanokat, amiket én 

is olvashattam). Az ízlésem is olyan, mint neki, tőle lestem el csomó praktikát 

és ő mutatta meg, hogy hogyan hordjak egy sima pólót is ízlésesen. Őt is so-

kan piszkálták az öltözködése miatt, így ő átérzi, hogy min mentem keresztül, 

és mindig bátorított, hogy tartsak ki. 

De az idő nem volt kegyes hozzánk… Ahogy teltek az évek, Krisztivel úgy 

távolodtunk el. Lassan elmaradtak a közös filmezések, és már nem is beszél-

tünk annyit, mint azelőtt. Ő elköltözött és új életet kezdett, én pedig beléptem a 

serdülőkorba és már nem volt kedvem nyitni senki felé. Sose voltam annyira 

szomorú, mint amikor azt éreztem, hogy szinte nem is tudok róla már semmit. 

Új barátai lettek, és már más iránt érdeklődött. Úgy éreztem, hogy nekem már 

nem maradt hely az új életében. Sokat sírtam, mert nem csak azt éreztem, hogy 

lassan elveszítem a nővérem, hanem hogy a legjobb barátomat is. 

Emlékszem arra a napra, amikor eljegyezték, karácsony volt és mindent hó 

borított. Mátraházán töltöttük az időnket, mint minden télen, amikor vége az 

iskolának. Aznap reggeli után elmentünk sétálni a hófehér tündérvilágnak 

látszó erdőbe. Ám amikor mi visszafordultunk volna, Levente mondta, hogy 

ők még mennének tovább. Velük akartam menni, de Kriszti nem engedte. 

Miután visszaértek a szállodába, bejelentették, hogy eljegyezték egymást. 

Mindenki nagyon boldog volt, bár már vártuk, hogy mikor történik meg a 

lánykérés, és lehetett számítani rá. 

2018 augusztusában el is érkezett a nagy nap. Mindenki izgatottsággal ké-

szülődött, hogy kimondhassák Krisztiék az igent. Mi már egy nappal hama-

rabb odamentünk Erdőbényére, hogy tudjunk segíteni díszíteni, és hogy min-

den tökéletes legyen. Összeraktuk a virágokat és elhelyeztük a világító boros-

üvegeket is. Éjfélig voltunk a helyszínen, aztán elmentünk aludni, hogy más-

napra ne legyen senki fáradt. Reggel már egyből mentünk a helyszínre befe-

jezni a díszítést és hogy a fodrász és sminkes is eltudjon minket készíteni. S 

bár a nap erősen szikrázott, lehetett látni, hogy délutánra lefog szakadni az ég. 

A szertartás a szabadban lett volna megtartva és a tánctér egy része is kint 

helyezkedett el.  



225 

Tizenkettőkor visszamentünk a birtokról a szállodába majd megebédel-

tünk, és elhoztuk a ruhákat. Életemben nem voltam olyan izgatott, mint ak-

kor. Valahogy az az egész egy álomnak hatott. Minden tökéletes volt: a hely-

szín, a háttérben a zöldellő szőlőbirtok és a palántákkal beborított helyoldal.  

A vendégek érkezését vártuk ötórakor, amikor leszakadt az ég. Minden el-

ázott. A színes papírdíszítés a hatalmas fán, a hófehér párnák a székeken, az 

anyakönyvvezető aszatlára kirakott szintén hófehér terítő. A szél ide, oda 

döntögette a borosüvegeket, és a kipakolt ételek egy része is elázott. Kriszti-

vel a vihar kezdetekor ketten voltunk a lakosztályban, ahol éppen felvette a 

fogadó ruháját. Türkizkék volt, csodásan kiemelte lebarnult bőrét, és fehér 

mosolyát. Mindketten tudtuk, hogy ilyen is csak velünk történhet meg, és 

szerencsétlenségünkre be is következett. A hátsó ajtón felmentünk az emelet-

re (ahonnan kilehetett lépni a teraszra, ami egy hatalmas tér volt. Az egész 

épület a hegy oldalára volt építve), ahol leültünk ketten egy ajtónyílásba  

és Krisztiből kitört a sírás. Akkor láttam elsőnek így megtörve. A világ leg-

rosszabb érzése kerített hatalmába és nekem is kedvem lett volna elsírni ma-

gamat. De tudtam, hogy most ez az egyik olyan pillanat, amikor alkalmam 

adatik visszaadni mindazt a kedvességet, amit ő egész eddigi életemen át 

adott. Nem sírhattam, látnia kellett Krisztinek, hogy tudom, hogy minden 

rendben lesz. Akkor már nem volt olyan közeli a kapcsolatunk, de tudtam, 

hogy most mégis én vagyok az, akire szüksége van. Megsimítottam a vállát és 

azt mondtam, hogy minden rendben lesz és hogy ne sírja le a sminkjét. Rám 

nézett és bólintott. De tudtam, hogy nem beleegyezését fejezi ki, hanem annál 

sokkal többet. Ekkor megérkezett Réka és Kinga is, is így négyen, a lányte-

sók, ott ültünk a földön és a legnagyobbat támogattuk. Mert még a legna-

gyobbnak is van, hogy szüksége van támogatásra.  

Amikor a vihar még erősebben rákezdett, felálltunk és átvonultunk az 

ebédlőbe. Kriszti odaállt az ablakhoz és a párkányról nézte, hogy az eső el-

moss mindent. Éppen egy poharat igazgattam, amikor egy fülsiketítő robba-

nás hallatszódott. Később kiderült, hogy egy villám csapott be a közeli  

mezőbe. Ekkor a fotósok, úgy döntöttek, hogy leviszik a vőlegényt és a 

mennyasszonyt a borospincébe, hogy ne kelljen nézniük, ahogy minden csupa 

víz lesz. Ezért örökké hálásak leszünk nekik. Az eső elállt pár perc múlva és 

mindenki, mintha csak erre várt volna, nekikezdtünk rendbe rakni a helyszínt. 

Felállítottuk az eldőlt világítóüvegeket (csodás módon mind működött, és egy 

sem tört el), vagy éppen leszedni a csurom vizes párnákat a székekről, és 

megfordítani a terítőt az asztalon.  

Mire megérkezett mindenki, minden szebb volt, mint újkorában. Sőt, a nap 

is kisütött és az eső jót is tett, mert nem volt annyira nagy forróság. 
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A sokaság átvonult a mezőre a székekhez, és helyet foglaltak, míg mi a lak-

osztályban még az utolsó simításokat végeztük Krisztin, amikor is apa benyi-

tott. Amint meglátta a legnagyobb gyermekét, a szeme megtelt könnyekkel. 

Hiába próbálta leplezni, mindenki tudta, hogy büszke Krisztire és hogy nagyon 

szereti. Marietta kiment helyet foglalni, mi pedig megfogtuk a csokrainkat és 

beálltunk Kriszti elé. Én és Kinga legelöl, utánunk Réka a gyűrűkkel és végül 

apa és a mennyasszony. Amint haladtunk a helyünkig, úgy éreztem, hogy igen, 

itt az ideje elengednem. Mi a lányokkal leültünk és néztük, ahogy Levit az any-

ja odakíséri, és elengedi egy arccsókkal. Ezután már tényleg nem bírtam vissza-

tartani a sírást, és úgy néztem, ahogy apa odalépdel a Levihez és átadja neki 

Krisztit. Láttuk ám, hogy mindkét férfi szeme könnyes volt, kinek milyen ok-

ból. Apa leült anya mellé és elkezdődött az anyakönyvvezető beszéde. De én 

csak a párt láttam, és úgy érzetem, hogy megszakad a szívem, de közben, ez 

idáig való életem legboldogabb napja. Amint kimondták az igent, és megcsó-

kolták egymást, mindenki elkezdett tapsolni és fütyülni.  

Tudtam, hogy Kriszti jó kezekben van, és ez a tudtad, valahogy megnyug-

vással töltött el. Mert habár a kapcsolatunk nem olyan szoros már, mint volt, 

mindig ő marad a példaképem. 

Lippai Zita 

 
 

Szülők nagyszülők életmeséi 

 

A nagymamám Eszter mesélt egy nagyon érdekes történetet.  

Amikor kicsi volt tüzelős tűzhelyen főztek. Egyszer a szülei a mezőre dol-

gozni mentek. Kis öccsével ketten maradtak otthon. Nagyikám kilen éves 

volt. A kis Nandi két évvel fiatalabb. Dédmamám a tűzhelyre készítette a 

csirkepaprikást. Mamit megkérte ügyeljen az ebédre. Játék közben néha tettek 

a tűzre. A paprikást is kóstolgatták. Addi-addig ízlelgették, míg szárnya, 

combja elfogyott. Az ebdnél dédtatám csodálkozott: 

- Hová tűntek a hiányzó falatok? – kérdezte. 

- A macska vitte el. – válaszolt nagyikám. 

Nagyapám hitte is meg nem is a választ. Jót nevettek és falatoztak tovább. 

 

Magosi Jázmin  
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Kinek kellek 

 

Aznap havazott. A fák csupasz ágait, a bokrok fázós hajtásait, a kicsiny házak 

tetejét mesébe illő, szikrázóan fehér, vaskos, puha hótakaró borította. A meg-

hitt otthonok égre néző kéményei békésen füstölögtek, mint ahogyan egykor a 

pipázó nagyapók hallgatag odaadással eregették a bölcsességet és a nyugal-

mat megtestesítő pipából felszálló bodor füstöt. A hólepte utakon szánkózó, 

csúszkáló gyermekek hada boldogan visongott, ünnepelve a frissen lehullott 

csodát, amelyre oly régen, oly szívrepesve vártak. Csak Katinka volt szomo-

rú. Lelkét mélységbe taszító, kínzó bánat, a végtelenbe kiáltó komisz kétség 

emésztette. 

- – Mi lesz velem ezután, hiszen már senkinek sem kellek? Mit ér az éle-

tem most, hogy már a kutyának sincs szüksége reám? – gondolta, miköz-

ben könnyei között a nemrégen elhunyt, rajongásig szeretett férje, Károly 

falon függő, vastag aranykeretes fényképét nézegette. 

Múlt hét szerda volt az utolsó nap, amikor dolgoznia kellett. Igen, ettől a vég-

zetes szerdától kezdődően végleg nyugdíjba vonult, sutba dobva az elmúlt 

dolgos negyven évet, amit könyvtárosként a Debreceni Egyetem Központi 

Könyvtárában töltött. Tulajdonképpen az utóbbi átszervezésekkel tarkított, 

nehéz gazdasági helyzetre hivatkozó, hektikus hangulatú, bizonytalan évek-

ben várta ezt a napot. Most, hogy elérkezett ez a sorsdöntő fordulat, mégis oly 

sebzettnek, reménytelennek, kivertnek érezte magát, mint a kóbor eb, aki 

mellészegődik egy szimpatikus járókelőnek, akiben megbízva egy jövőbeli 

édes gazdát kezd remélni, ám az őt váratlanul egy vastag husánggal kímélet-

lenül oldalba döngeti. Szerette a munkáját. Számára a munka amolyan szer-

elem, szívbéli választás, igazi hivatás volt. Minden reggel a korai vonattal 

utazva, elsőként érkezett az egyetemre, és az utolsók között volt, akik becsuk-

ták maguk mögött az impozáns épület vastag tölgyfából faragott súlyos ajta-

ját, átadva a tudás fellegvárában évszázadok alatt felhalmozott gondolatokat, 

titkokat az éjszaka sötétjének. Sietve kivillamosozott a Nagyállomásra. A 

toronyház alatti élelmiszerboltban bevásárolta a kései vacsora szükséges kel-

lékeit, s már robogott is Püspökladány felé, ahol az állomás közelében lakott 

egy csinos kis kertes villában az ő Károlyával. Károly is sokáig dolgozott. Az 

ügyvédek elfoglalt emberek, legalábbis az ő férje az volt. Immár csak volt. 

Alig néhány hete, hogy utolsó útjára kísérte a kisváros széli temetőbe. Csak 

állt ott a zokogó felnőtt gyermekeivel s a meggyötört arcú, könnyes szemű 

szipogó unokáival a frissen hantolt sír mellett, s mint valami földön kívüli 

lény fel sem tudta fogni, hogy Károly nincs többé. A nyugtató injekciók, ame-

lyet a férje baráti társaságához tartozó egykori osztálytársa, Mogyorósi Imi, a 
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jó nevű körzeti orvos adott be neki a temetés előtt, megtették a hatást. Nem 

sírt, nem jajgatott, nem borult fájdalmában a koporsóra, mint ahogyan azt 

vidéken megszokták, elvárták volna, csak valami leírhatatlan, felfoghatatlan 

ürességet érzett a lelkében. Most, hogy férje után a másik szerelmét, a munká-

ját is elveszítette, lelkének ürességét felváltotta a Károly utáni vágyakozás. 

Az éjszakát átvirrasztva eszelősen gondolt arra, talán minden gondot megol-

dana, ha kiléphetne a puszta emberi létből, követné egykori nagy szerelmét, 

későbbi élete párját arra a titokzatos útra, ami így is, úgy is előtte, halandó 

ember előtt áll. Ezt nem teheti! Nem tehet ilyet a gyerekeivel, még akkor sem, 

ha nincs is már reá akkora szükségük, mint gyermekkorukban volt. 

Kopogtattak. Az asszony letörölte könnyeit. A tükör elé lépve elrendezte 

őszülő, csapzott tincseit, majd kinyitotta a bejárati ajtót. 

- Nem baj, hogy bejöttem, nagyi? – kérdezte az érkező mosolygós barna 

szemű magas fiatalember, az asszony legkisebbik unokája, Ádám. – Arra 

gondoltam, mielőtt leülök a szakdolgozatom elé gályázni, letolom neked a 

havat a járdáról. Na mit szólsz, nagyi, milyen rendes unokád van? – tréfál-

kozott a kedvenc unoka, majd Katinkára tekintve kissé elkomorodott, s a 

vidámságot tovább mímelve kicsit halkabban megkérdezte: 

- Csak nem megint az egereket itatod, nagyikám? 

- Az igazat megvallva rosszul aludtam. Nem tudok napirendre térni a do-

log felett, hogy nem kell többet a könyvtárban dolgoznom. 

- Én bizony szívesen cserélnék veled, nagyikám! Csak várnám a postást, s 

végre azt csinálhatnám, amit szeretnék. 

- Nincs már énrám szükségetek még nektek sem, pedig valamikor folyton 

rajtam lógtatok, anyádék alig tudtak titeket tőlünk hazaparancsolni! 

- Ami igaz, az igaz, kinőttünk egy kicsit a sárból, pedig te most is olyan 

fürge vagy, nagyikám, hogy akár öt gyereket is képes lennél még felnevel-

ni. 

 

Katinka szíve eme mondat hallatán egyre hangosabban zakatolt. A korábbi 

világvégi hangulatát egyszeriben hirtelen valami különös bizsergés, ismeret-

len izgalom, édes mámor váltotta fel, hatalmába kerítve az asszony teljes 

lényét. Ez a fiú mindig fején találja a szöget – gondolta. – Mi lenne, ha örök-

be fogadnék egy árvát? Egy ilyen árva gyereknek a szó legszorosabb értelmé-

ben szüksége lenne rám. Így legalább én is tehetnék valami értelmes dolgot a 

hátralévő élelemben – gondolta magában anélkül, hogy Ádámra nézett volna, 

mint aki fél attól, hogy az eszes fiú kitalálja kóbor gondolatait. 

Egy ilyen fontos döntést nem szabad elhamarkodni. Egy gyermek sorsa 

végtelen nagy felelősség, – gondolta magában, miközben már pontosan tudta, 

hogy éppen ezért fogja felvállalni egy apátlan- anyátlan árva, egy állami gon-
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dozott gyermek felnevelését. Előzőleg azonban beszélni akart a gyermekeivel, 

hiszen egy kicsit azért mégiscsak rájuk is tartozik a dolog. Szívből remélte, 

hogy valamennyien támogatni fogják döntését. 

Arca kipirult az izgalomtól. Sietősen magára kapta a fogason lógó vastag 

vattakabátot, a norvégmintás saját kötésű gyapjúsapkát és sálat, és belelépett 

az előszobában sorakozó csizmák közül a prémes szélű hótaposóba. 

- Indulás, fiatalember, remélem, nem csak a szád járt, amikor arra utaltál, 

hogy letolod a havat a járdáról? Vagy talán attól félsz, hogy ronggyá ver-

lek a hócsatában, amit már olyan régen halogatunk – mondta vidáman. 

A fiú ismerve nagyanyját, annak hirtelen hangulatváltozásából rögtön tudta, 

hogy: 

- A nagyival most valami nagyon klassz dolog történik! Hogy mi, azt talán 

jobb most még nem firtatni, úgyis hamarosan kiderül. Fő az, hogy végre-

valahára visszatért a régi életkedve. 

 

*** 

 

A Gyermekvédő Intézet jól öltözött, ápolt külsejű, rendkívül magabiztos, 

középkorú igazgatónője, kinek fegyelmezett, tiszta arcán csupán csillogó 

cinkos barna szeme árulkodott a lelkében lakozó önzetlen emberi melegség-

ről, éppen befejezte a napi posta olvasását, amikor kopogtattak. 

- Tessék befáradni! 

- Nem zavarlak, Editkém? – kérdezte az ajtónyílásban megjelent kedves 

ismerős hang. – Komoly dologban szeretnék veled beszélni. 

- Dehogy zavarsz, Katinkám, hisz tudhatnád, hogy számomra te mindig szí-

vesen látott vendég vagy. Bár ha jól emlékszem, itt az intézetben még soha-

sem találkoztunk. Tízkor kezdődik egy fontos konferencia, amin feltétlenül 

ott kell lennem, de addig van egy bő fél órám. Mesélj, mi van veled, hisz 

Károly temetése óta nem találkoztunk. Tényleg nyugdíjba vonultál? 

- Igen, de most hivatalos minőségben kereslek, nem mint a családunk régi 

barátját. Azért jöttem, mert örökbe szeretnék fogadni egy állami gondozott 

kislányt. Szerinted van reális esélyem arra, hogy ezt megtegyem? Az igaz-

gatónő arcára csodálkozással vegyülő meghatottság telepedett. Egyik 

szemöldöke ívét kicsit magasba vonva ünnepélyes határozottsággal meg-

kérdezte: 

- Miért döntöttél az örökbefogadás mellett, Katinka? 

- Mert nyugdíjas létemre is hasznos ember szeretnék maradni. Mint tudod, 

a gyermekeim, unokáim már felnőttek, nem akarom a hátralévő életemet 

elfecsérelni. Szeretnék legalább egy emberen segíteni, aki meg tudná ne-
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kem adni azt az érzést, hogy fontos vagyok a számára, akinek nevelésével 

példát mutathatnék a mai fiataloknak is. 

- Csodálom a döntésedet, és bámulom a bátorságodat, kedvesem. Ám 

egyet azért szeretnék tudni, még mielőtt túlságosan előrehaladnánk a be-

szélgetésben. Hogyan vélekedik a családod az örökbefogadásról? Mit 

szólnak: a lányod, a fiaid s az unokáid? 

- Alapjában véve egyetértenek. A lányom kifejezetten örül a döntésemnek. 

A nagyobbik fiam ugyan kicsit óckodik a gyerek genetikai adottságainak 

ismeretlensége miatt, de a fiai már rég leszavazták. Különösen a legkisebb 

unokám, Ádám, aki valójában az ötletadó, maximálisan támogat. A kiseb-

bik fiam és annak családja is teljes mellszélességgel mellettem áll. Végül 

is az egész családom ígéretet tett arra vonatkozólag, hogyha velem valami 

történne, akkor ők átvállalják a gyermek nevelését. 

- Téged és a családod erkölcsi, gazdasági helyzetét ismerve részemről tel-

jesen rendben lesz az örökbefogadás. Igaz, időben kicsit elhúzódik a hiva-

talos procedúra, de remélhetőleg itt és most egy újdonsült fiatal anyukával 

állok szemben – mondta az igazgatónő, miközben Katinkát átölelve alig 

tudta leplezni meghatottságát. 

- Most már csak gyereket kell választani – mosolygott szipogva Katinka. 

- Hány éves gyereket szeretnél? 

- Szerintem úgy három-négy éves kislány volna ideális számomra, aki tel-

jesen árva, akinek egyáltalán nincsenek szülei, rokonai. 

- Akkor indulhatunk is, hátha megkedveled valamelyik kislányunkat – 

mondta az igazgatónő kedvesen, s megindult az előszoba felé. 

Katinka sugárzó arccal, boldogan követte a kedves ismerőst, közben nem is 

sejtette, hogy egy örökbe fogadandó gyermek kiválasztása minden idők leg-

megrázóbb élménye lehet egy érző szívű ember számára. 

 

*** 

 

A gondozónők a havas udvar sarkában játszadozó gyermekek közé vegyülve 

felügyeltek a kettőtől hatéves kor közötti állami gondozottak hangoskodó, 

nyüzsgő csoportjára. 

Amikor a szigorú, ám szeretetteljes tekintetű igazgatónő alakja feltűnt a té-

li udvaron egy elegáns idősödő hölgy társaságában, minden tekintet feléjük 

fordult. Míg a gondozónők csodálkozását leginkább a kellemes külsejű hölgy 

kora váltotta ki, hiszen az örökbefogadók többnyire fiatal vagy legfeljebb 

középkorú párok, a gyerekek fejében annak egyedüli érkezése keltett csodál-

kozást. A gyerekek sötétkék bélelt egyenanorákja ugyan látszólag viszonyla-

gos hasonlóságot kölcsönzött a felületes szemlélő számára, az életkori és a 
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testi különbözőségek mégis nyilvánvalóak voltak. S akkor még nem is beszél-

tünk a szellemi és egyéb képességek különbözőségéről. Hogy lehet egyetlen 

gyereket kiválasztani, ennyi aranyos csöppség közül? – ült ki a bizonytalan-

ság Katinka arcára. Az asszony szívét fájdalom markolta a sok kis árva láttán. 

Legszívesebben valamennyit hazavitte volna. Az egyiket csinos kis arcocská-

ja, a másikat okos tekintete, a harmadikat elesettsége miatt, s hosszasan foly-

tathatná az indoklást. Most már biztos volt abban, hogy lehetetlen igazságos 

döntést hoznia. A gyerekek az idegen asszonyt körülvéve lelkesen kiabáltak: 

- Engem vigyél haza! Engem vigyél haza! 

Egy szőke hajú kislány, úgy négyéves forma az udvar sarkába húzódva csen-

desen szemlélte a kedves arcú idegen nénit. Egy ideig hagyta, hogy társai 

körülrajongják azt, majd hirtelen elhatározással futásnak eredve az asszony 

karjaiba vetette magát: 

- Engem tessék hazavinni, én már nagy vagyok, én már sokat tudok segí-

teni a néninek! 

Katinkát megrohanják a régen eltemetett fájó emlékek. Egykori önmagát látja 

a kislány aggódó égszínkék szemeiben. Tisztán kivehetően látja önnön so-

ványka gyermek alakját, amint a kisszéken állva dagasztja a hatalmas fatek-

nőben az óriás kenyeret, mert a mama nagyon beteg. Gyerekágyas – mondja a 

papa, aki csak sír, csak sír, és nem segít dagasztani. A tészta pedig könyörte-

lenül ráragad vékonyka kezére, sehogyan sem sikerül onnan levakarni. A 

mama már nem jajgat. A mama már felköltözött az égbe, azzal a kislánnyal 

együtt, aki meg sem született. Már nem lehet többé nekik segíteni. A kenyeret 

sem érdemes tovább dagasztani, mert ők soha többé nem esznek kenyeret. 

Lehajolt a kislányhoz: 

- Hogy hívnak, kislányom? 

- Julikának – feleli a kislány boldogan, mint aki biztos tudja, hogy ő lesz a 

kiválasztott. 

 

*** 

 

Igen, ő volt az a szerencsés gyermek, aki Katinkát egészen tizenhat éves korá-

ig mamának szólíthatta. Ő volt az a kiválasztott kislány, aki Katinka halála 

után annak asszony leánya, Márta házából mehetett férjhez, aki immár boldog 

házasságban él, aki mára diplomás ápolónőként két tehetséges, egészséges 

gyermek szeretett édesanyja. Ő az az asszony, aki négyéves kora óta az Úrnak 

hálát adva idős édesanyja, Katinka nevét imáiba foglalja.  

Majzik Ilona 
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A szülők, nagyszülők életmeséi 

 

Az emlék az egy nagyon jó dolog. Nem lehet szegénynek mondani azt, akinek 

vannak emlékei. 

Nagymamám meséli: Mikor gyerekek voltunk mi is a nagyszüleinktől hal-

lottunk meséket. Valahányra emlékezek. 

Abban az időben nagyon nagy telek voltak. Akkora hó esett, hogy nem le-

hetett átlátni az utca másik oldalára. Az én anyukám és a nagytatám hányták a 

havat. Egész járatot kellett csinálni, hogy átjussanak a másik oldalra. 

Nekem meg a húgomnak apukánk összehordta az utcán a havat, meg ki-

hordta az udvarból, és akkora csúszdát csinált, hogy két ház hosszan csúsz-

tunk le róla. A végéhez létrát támasztott, azon mentünk fel. Minden este meg-

locsolta, hogy másnapra jól csússzon. Tél elején elvesztettem a kesztyűm, és 

csak tavasszal találtam meg, mikor elolvadt a hó. 

Téli estéken mivel még nem volt rádió és televízió, összeültek kártyázni. 

Az én nagymamám nagyon szeretett filkózni. Mivel a makkfilkó a legerő-

sebb, ha nála volt, mindig kifordította, hogy a többiek lássák, úgy örült neki. 

Ha nem kártyáztak, akkor délután apukám bekészített a konyhába két nagy 

kosár kukoricát, körbeültünk és morzsoltunk. Mi lányok is. 

Nekünk volt az utcában először rádiónk. Mikor 1956-ban Magyarországon 

kitört a forradalom, a szomszédok mind nálunk ültek, és hallgatták a híreket. 

Amikor lett televíziónk, a nagyszüleim eljöttek megnézni, hogy a bemondó 

hogy olvassa a híreket. A nagymamám odament, bekukucskálni a televízióba, 

hogy honnan olvassa. 

Anyukám olyan nagylányocska volt a háború alatt. Martonosra is jöttek az 

orosz katonák. Vasárnap délután lóháton vonultak be a kozákok. Amikor már 

lövöldöztek is, a nagyszüleim és a szomszédok bunkert ástak a kertben. Az 

egy nagy és mély gödör volt. Az alját beterítették szalmával, és körbe padokat 

raktak. Oda mentek le. A tetejére szárat raktak, hogy ne látszódjon. Csak azt 

hallották, hogy ahogy lövöldöznek, a birsalmák potyognak le. Reggel a birs-

almák átlyukasztva voltak a földön. 

Az orosz katonák keresték a nőket. Az anyukámat az apja a galambpadlás-

ra bújtatta. Bent a lakásban is szétnéztek, és anyukám kölni vizét megitták. 

Az egyik katona ott hagyott egy almát, és mondta majd visszajön érte. Nagy-

szüleim nem merték kidobni, már egész össze volt aszalodva. Amikor gyere-

kek voltunk anyukám mutatta az emlékkönyvét, amibe oroszul írt egy katona. 

Csak ő később összeragasztotta a két lapot, hogy ne látsszon. 
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Elég kicsik voltunk a húgommal, mikor egy este apukám azt mondta, holnap-

tól nem tegeztek, hanem magáztok bennünket. És annak úgy kellett lenni. Az 

asztalnál nem volt szabad a lábunkkal kalimpálni, mert majd elvisz az ördög. 

Szombaton nem volt tanítás az iskolában. Anyukám kimosta a ruhánkat, 

meg az iskolaköpenyt, és hétfőn ugyanabban mentünk iskolába. 

A nagytatámnak volt lovas szánkója, mindig összeszedett bennünket, gyere-

keket, és a faluban szánkóztunk. Csengő volt a ló nyakában, mi meg sikítoztunk. 

Egyszer a szüleim kivittek engem meg a húgomat a paprikaföldre. Ritkíta-

ni kellett a paprikát. Az én húgom már nagyon unta, és kiöntötte az ivóvizet. 

El kellett menni a kútra. Ezt még megismételte, úgyhogy a szüleink jobbnak 

látták, ha hazajövünk. 

Mikor még földes szobában laktunk, anyukám feltakarított. Apukám vidé-

ken dolgozott, vártuk haza. Én meg a kanna vizet gyönyörűen fellöktem a 

szobámban. Mondhatom kaptam is érte. Amikor apukám jött haza, a húgom 

szaladt elébe, és már a sarkon elújságolta, hogy én mit csináltam. 

Szép emlékek, csak az a baj, hogy idővel megkopnak és elfelejtődnek. 

 

Malatenszki Márk 

 
 

Tulipános tálacska 

 

Szerettem a nyár minden pillanatát. Szerettem, ahogyan a langyos, lágy szellő 

felfrissíti kipirult arcomat. Szerettem az édes, zamatos illatokat. Szerettem a 

patak csobogását. Szerettem az erdő halk morajlását. Szerettem a mező gyö-

nyörű virágait. 

Kislányként szinte minden nyarat nagymamánál töltöttem. Sokszor perce-

kig gyönyörködtem mosolygós, kerek arcában. Hosszú, ősz haját kontyba 

hordta, egyszerű ruháját köténnyel védte. Mindig vidám, jószívű volt, az tette 

boldoggá, ha örömet szerezhetett másoknak. Egész nyáron sütött-főzött rám, a 

kedvemben akart járni. Nagyon hálás voltam neki ezért. A magam gyermeteg 

módján viszonozni is próbáltam a sok törődést. Emlékszem egyik reggel szól-

tam nagymamának, hogy kimegyek a közeli rétre virágot szedni. Azt bizony-

gattam, hogy a pompás ebédtől roskadozó asztalt díszíteni kell szép, mezei 

virágokkal. A nagyi mormolt is az orra alá valami olyasmit, hogy minek 

mennék én a rétre, mikor a kert tele gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágokkal, 

de én nem hallgattam rá. Már akkor tudtam, hogy nem érdekelnek engem a 

virágok, hanem az erdő széli szedrest veszem irányba. A szeder volt nagy-

mama kedvenc gyümölcse. Villával megtörte a már érett gyümölcsöket, és 

kristálycukorral összekeverte. Mindig ugyanabból a tálkából csemegézett, 
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sokszor mondta is, hogy a szedret, csak abból jó enni. Ezért elcsentem azt a 

kis tulipánokkal díszített tálat és teljes titoktartásban elindultam szedret szed-

ni, hogy a sok jót, amit nagymamától kaptam végre én is megháláljam. Egész 

úton félénken szorongattam a tulipános tálat, igyekeztem nem eltörni. Hama-

rosan megérkeztem a rétre, melynek szépsége kissé elvonta a figyelmemet a 

szederről. Csak álltam percekig a szélén, magával ragadott tökéletessége. A 

lágy szelőben szépen ringatóztak a színes mezei virágok. Kis fehér pillangók 

röpködtek egyik virágról a másikra. Olyan szép volt a táncunk. Abban a pilla-

natban szerettem volna én is pillangóvá válni és csatlakozni hozzájuk. De 

ekkor nagyot mekegett mellettem Manci, a szomszédunk kecskéje. Jámbor 

jószág volt, szeretett az emberek társaságában lenni. Sokszor úgy éreztem, 

hogy kérlel a szemeivel, simogassam meg végre. Most azonban fontosabb 

dolgot találtam magamnak. Úgy döntöttem, hogy a gyönyörű virágokból ko-

szorút fonok. Neki is láttam. Egy sárga, egy kék, egy fehér, így készült el a 

fejdíszem, amitől királylánynak éreztem magam. Koszorúval a fejemen és a 

piros, pörgős szoknyámban már csak egy hercegre volt szükségem. Mivel 

senki más nem volt körülöttem, Manci lett a hercegem. Természetesen neki is 

készítettem koszorút, hiszen egy hercegnek szüksége van az ilyesmi dolgokra. 

Azt kell mondanom, hogy Manci egyáltalán nem volt hálás herceg, mert alig 

tettem a fejére a színes virágokkal díszített koronát, ő megrázta a fejét, a ko-

rona leesett és jóízűen elkezdte falatozni. Így herceg nélkül hamar meg is 

untam a játékot.  

Hamarosan megpillantottam Miskát, akivel szegrő-végről rokonságban áll-

tam. Miska magas, nyurga alkatú fiú volt, néhány évvel idősebb, mint én. 

Kihajtotta libáikat a legelőre. Nem szerettem a libákat, olyan szemtelen álla-

tok voltak. Csöppet sem örültem az érkezésüknek. Éppen csak intettem Mis-

kának, és mentem a szedres irányába. Persze a libák utánam. Féltem is tőlük, 

mert ha rájuk jött a bolondóra csíptek is. Miért kellett ennek pont idehozni 

ezeket a jószágokat, morfondíroztam magamban. Úgy döntöttem gyorsan tele 

szedem a tálamat és már indulok is haza. Úgy eltűnök, mintha sosem jártam 

volna itt. Szedegettem teljes gőzerővel a szedret, a libák azonban kerülgettek, 

egyre közelebb, egyre közelebb. Az egyikük hirtelen belecsípett a tálamba, és 

csőrével kilapátolta a már összegyűjtött gyümölcsöt. Adok én neked, gondol-

tam magamban, és ebben a pillanatban úgy megrúgtam, hogy szinte röpült az 

a szegény állat, majd nagyot nyekkenve a földre huppant. Nem mozdult. Ad-

digra Miska is odaért. Némán nézett hol rám, hol a libára. Úgy tűnt, ennek az 

állatnak vége. Mérhetetlen lelkiismeretfurdalás lett úrrá rajtam. Én nem akar-

tam megölni, csak gondoltam móresre tanítom. Úr Isten! Én okoztam a halá-

lát. Miféle kislány az ilyen! Mi lesz most velem? El kell bujdokolnom, így 

nem kerülhetek a nagymama szeme elé. Miattam fog szégyenkezni. Az én 
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tettem kíséri majd végig az egész életét. Ezekkel a gondolatokkal a fejemben 

kuporodtam le a liba élettelen teste mellé, és hamarosan a könnyeim is meg-

eredtek, mint a záporeső. Aztán kisvártatva a liba felpattant, gágogott  

egy nagyot és ment a társaihoz, mint aki jól végezte dolgát. Ezek után a meg-

könnyebbüléstől nem tudtam abbahagyni a sírást. Miska végig egy szót sem 

szólt, csak meghökkenve nézte a jelenetet, majd annyit mondott: Az Istenedet 

te lyány! - és elhajtotta a libákat. Hosszan néztem utánuk. Egyszer arra esz-

méltem, hogy már egy ideje nem is látom Miskát és a libákat, de még mindig 

utánuk merengek. Olyan erőtlennek éreztem magam, közben a gyomrom 

hangot adott annak is, hogy itt lenne az ideje az ebédnek. Lekuporodtam az 

egyik magas, széles fa tövében, amely kellemes, hűvös árnyékot adott. Az 

eddig összegyűjtött szedret az ölembe vettem, majd jóízűen elmajszoltam. 

Olyan édes volt, lédús és puha. A falatozás végén vettem észre, hogy a szép 

piros szoknyámon egy nagy, sötét folt éktelenkedik. Jaj, ne! A mama mindig 

mondta, hogy ne kenjem magam össze gyümölcslével, mert nem fog kijönni a 

ruhámból egykönnyen. Más sem hiányzott, nekem végem van! Addig sopán-

kodtam ezen a dolgon, míg a hosszú pislogásokat követően, csukva maradt a 

szemem. Elaludtam. Ki tudja meddig bóbiskoltam, arra riadtam fel, hogy 

kellemetlenól fúj a szél, borzongat a hideg, és nagyokat dörög az ég. Már csak 

ez hiányzott. Ha még el is ázok, lesz nekem ne mulass! Rohantam végig a 

kocsiúton, amely olyan hepehupás volt, majd kitörtem a nyakam. Közben 

eleredt az eső, oly sűrűn hullt, hogy az orrom hegyéig sem láttam. Ráadásul 

úgy beborult az ég, sötét lett, mintha hirtelen éjszakára váltottunk volna. Na-

gyon féltem, mert eszembe jutottak nagymama boszorkányos történetei. 

Olyan rémisztően tudta őket mesélni, hogy időnként azon vettem magam 

észre, még levegőt sem veszek. Történt egyszer, hogy a bibircsókos Marisról 

mindenki azt beszélte, ő egy boszorkány. Képes volt beszélni az állatokkal, 

mindig gyűjtögette a vadnövényeket az erdőben, azokból gyógyitalokat, so-

kak szerint, egyenesen varázsitalt készített. Az ükanyám egy alkalommal 

elment Marishoz, mert megbetegedett a kocája, és nem szerette volna, hogy 

elpusztuljon az anyaállat, így vele együtt a malackák is. Valami varázsitalra 

lett volna szükség, hogy meggyógyuljon a koca. Megpillantotta Marist, amint 

rozoga viskójába bement egy öl szárított növénnyel. Először megörült, hogy 

meglátta, szaladt utána, hogy segítsen. Még frissen sült pogácsát is csomagolt 

neki, hátha jobban megjön a kedve a segítéshez. Amikor azonban belépett a 

viskóba, már nem találta ott Marist, pedig annak nem volt másik kijárata, 

látnia kellett volna, ha távozik a házból. Ellenben ott volt egy fekete macska, 

aki a száraz növények tetején ücsörgött. Erre az ükanyám úgy megijedt,  

hogy fejvesztve szaladt be a faluba, elmondani mit látott. Ezután hetekig azt 

beszélték, hogy Maris, macskává tud változni. Aztán, hogy úgy volt e vagy 
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sem, azt nem tudhatom. De elegendő volt ahhoz, hogy halálra rémüljek, ami-

kor eszembe jutott ez a történet. Á, már mindjárt otthon vagyok, gondoltam 

magamban, amikor megpillantottam nagymama gömbölyű alakját. Már  

messziről kiabált, hogy csak menjek oda, ad ő nekem olyat, hogy megbánom 

egy életre. Megragadta a kezem és hazáig húzott az esőben, a lábam alig érte 

a földet. Miután rettenetesen leszidott és elmondta, hogy mi történhetett volna 

velem ebben az irgalmatlan ítéletidőben, sarokba állított, hogy átgondoljam, 

milyen felelőtlen voltam.  

Én ugyan belekezdtem a gondolkodásba, de csak egy valami jutott eszem-

be. Hol a tulipános tálacska, amiből a nagymama szedret eszeget!? Jaj, ne-

kem! Végem van! – nyugtáztam egyáltalán nem könnyű sorsomat… 

 

Dr. Manó Sándorné 

 
 

Emlékvirágok 

 

A messze ringó gyermekkorba visz a képzelet. Emlékképek bukkannak elő, 

arcok, kicsi történések, amelyek egykor, nagyon régen egy valaha volt világ-

ban megestek velem. Vár volt a gyermekkor, erős bástya, óvott és védelme-

zett, és immár odalett, elsüllyedt világok része lett, csak a szív érzékeli olykor 

a távolról érkezett üzeneteket.  

Szavak vesznek körül, emlékfoszlányok gyűrűznek körülöttem, megeleve-

nedik, tapinthatóvá válik a múlt… Emlékeim fájáról mosolyvirágokat próbá-

lok leszakítani, bokrétába kötni. 

Ház… A szó idevarázsolja születésem helyét, az édes és szelíd Nyárád 

mentét. Szüleim háza egyidős velem. 1956-ban készült el, és vált életem 

egyik fontos színterévé. Jelenleg nincsen lakója. Először én és a testvérem 

kerültünk ki belőle, majd szüleim költöztek ki a falu fölé magasodó temetőbe. 

A házunk alatt, a kertünk végében folydogáló Nyárádhoz kapcsolódó em-

lékek is közelebb hozzák a gyermekkort. A szó megtalálható szülőfalum ne-

vében is: Nyárádgálfalva. Ebben a faluban születtem, eszmélődtem, ma is ott 

lebeg közöttünk a szeretet finom, ám elszakíthatatlan szála. Magyarnak szü-

lettem, magyarként nevelkedtem,s ezt máig a sors óriási ajándékának tekin-

tem. Nem cserélnék egyetlen más nemzet gyermekével sem. A batyuban, amit 

azóta is magamnál hordok, ott van a belém oltott nemzeti érzés, az ősök tisz-

telete, az anyanyelv szeretete. E tarisznyálás pedig történt egy olyan korban, 

amikor a magyar zászlót szekrények mélye rejtegette, A Székely himnuszt 

pedig a nagy határ mezőben, a világtól távol tanította meg nekem egy, azóta 

csak az emlékezetben fel-felbukkanó nagybátyám.  
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Párhuzamos nevelést kaptunk. Az iskolában a kommunista harcosok törté-

neteit sulykolták belénk, odahaza történelemkönyvek hiányában a nemzet 

hőseiről, legendák alakjairól meséltek nekünk. Mert fontosnak tartották, hogy 

átörökítsék… S boldog vagyok, hogy láncszem lehetek múlt és jövő között. 

Kaptam, továbbadtam. Szépséges foglalkozásomból a magyartanárságból 

adódóan sikerült betöltenem kapocs szerepemet. 

Folytatom az emlékezést. Vallani kezdenek a szavak, gyülekeznek, sodor-

ják felém az immár tovatűnt emlékeket. 

Könyv, könyvtár. Az írott szó varázsát nagyobbnak éreztem gyermekko-

romban a kiejtett szóénál. A könyvbe zárt világok iránti áhítatot olvasni nem 

tudón is éreztem, nagyon vágytam a betűk megismerésére, hogy ezek a titok-

zatos világok megelevenedjenek számomra. Az első könyv, amit az akkor 

létesült falusi könyvtárból kölcsönöztem első osztályos koromban Ion  

Creanga: Karó Dani című mesekönyve volt. Az első elolvasott regény Kinizsi 

Pálról szólt. A magyar történelem iránti rajongásom akkor alakult ki a ke-

zembe került történelmi témájú olvasmányaimnak köszönhetően. 

Gyermekkorom óriási olvasmányélménye volt az Egri csillagok, Gárdonyi 

Géza regénye. Szinte faltam sorait, a hősök megpróbáltatásainak olvasásakor 

hangosan sírtam,végül már szinte kívülről fújtam a sokszor elolvasott sorokat. 

Magyar Balázs, Dobó István, Bornemissza Gergely vittek egyre közelebb a 

magasban létező égi hazához, ahol egyeduralkodó a magyar nyelv. 

Ötödikes koromtól Jókai imádó voltam, kezdtem Az arany emberrel, majd 

elolvastam mindent, amihez hozzájutottam kedves írómtól. Szenvedélyemmé 

vált az olvasás. Natasa Rosztova, Bovaryné, a Buddenbrook család tagjai, 

vagy akár Timár Mihály, Kárpáthy Zoltán, Szentirmay Rudolf több évtized 

távolából integetnek felém. 

Életem talán legmeghatározóbb alakítójává vált ez a hatalmas könyvéhség, 

ez pályaválasztásomat is meghatározta. Hogy magyartanár leszek, azt már 

egy nyolcadikos koromban írt fogalmazásomban is kinyilvánítottam, s ebben 

az elhatározásomban a szó, a nyelv, az irodalom szeretete vezérelt. Nagy-

anyám óriási megdöbbenését váltotta ki az, hogy disznóölés alkalmával elbúj-

tam, és a Jane Eyre című regényt olvastam. Szegény nem gondolta, hogy pont 

a jövőm alakításán munkálkodom. 

Szüleim nem voltak tanult emberek. Mindössze öt osztályt végeztek néhai 

Török Elek tanító keze alatt. Olvasni nagyon szerettek mindketten, s ezt a 

szenvedélyüket rám és testvéremre is átörökítették. Szüleim neve: Fekete 

László és Fekete Irén. Nagyszüleim neve: Fekete Imre, Márkodi Rozália, 

Fekete József, Szombatfalvi Berta. Szombatfalvi László dédapám hét lány 

apjaként fiú örököst is szeretett volna, de ebbéli igyekezete hét lány megszü-

letését eredményezte csupán. A hagyományos világban óriási szégyennek 
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számított a lányanyaság. Az általam nem ismert dédapa azt sem bánta volna, 

ha - a családi anekdoták tanúsága szerint - valamelyik lánya leányként fiú-

unokával, nevének továbbvivőjével örvendezteti meg. E vágya nem valósult 

meg, ki is halt a Szombatfalvi név Nyárádgálfalván. 

Elődeim ott pihennek valamennyien a gálfalvi temetőben. Ők hagytak  

rám szinte mindent, ami lényeges bennem. Általuk vagyok székely magyar és 

unitárius, őáltaluk kötődöm mélyen e földhöz,a Nyárád mentéhez, Erdélyhez, a 

hűség és kitartás mint jellemem fontos alkotói is őtőlük erednek. Földi létük 

befejeződése után is biztonságérzettel vérteznek fel. Tudom, hogy ki vagyok, 

tudom, hogy hová tartozom, tudom, hogy mit kell tennem hátralévő életemben. 

Édesanyám lelke ott lebeg minden felém áramló szépségben, templomi 

fényben, áhítatos szóban, szárnyaló zenében. Gyermekkoromban rengeteget 

mesélt, beszélt a rokonság tagjairól, felmenő őseimről, boldog lánykoráról, az 

egykori szomszédságával való mély összeforrottságáról. A názáreti Jézus 

szenvedéseinek ecsetelésével sokszor fakasztott sírásra, a bibliai történetek is 

az ő meséi nyomán vésődtek lelkembe. Nagyon szerettem a kiterjedt rokon-

ságomról szóló történeteket, s nagyon fájlalom mindazokat, amelyek az ő 

elmúltával alámerültek a feneketlen időben. 

Gyermekkora nem bővelkedett úgy anyagiakban, mint a mai gyermekeké. 

Két tanító oktatta mindössze a falu összes gyerekét, s a legtöbb nebuló nem 

kerülhette el a nádpálcával való verést. A táncba nem engedték be a gyerme-

keket, a csűr mögött ropták a konfirmáción át nem esett fiatalok a táncot két-

három számmal nagyobb lábbelijükkel rátaposva táncospárjuk lábára. 

A fiatalkoráról mindig nagy szeretetettel mesélt, a bálokról, a színdarabta-

nulásokról, udvarlóiról. Élete egyik legboldogabb eseményének a magyar 

világ bekövetkeztét jelölte meg. A falu egyetlen recsegő rádióját hallgatva 

értesültek a gyönyörűséges hírről, majd gyalogosan mentek be Marosvásár-

helyre, hogy fogadják a honfoglaló katonákat. Anyám a magyar honvédekkel 

táncolt Vásárhely főterén, ezt óriási élményként őrizte haláláig. Szörnyűséges 

élményei közé tartozott a második világháború átélése, amikor megszállta a 

falut az orosz hadsereg. Néhány orosz szót idős korában is tudott, ezeket az 

orosz katonáktól tanulták, akikkel a háborús helyzet ellenére barátságot kötöt-

tek, és akiket inkább sajnáltak, mint gyűlöltek. Legmesszebb a falutól Ko-

lozsváron járt az én egyetemista koromban. 

Édesapám 18 évesen beállt magyar katonának, „berukkolt”, ő már jóval 

messzebbre elkerült a falutól, messzebbre szólították őt a háború harcterei. 

Egész Budapestig. A kollektivizálás tartozott még sötét emlékeik közé, ami-

kor örökölt és nagy nehezen összevásárolt kis földjeiktől fosztotta meg őket a 

szocialista rendszer. Viharos és nehéz volt az életük, miként viharos volt az a 

század is, amelyen végigszáguldott életük vonata. Szüleim kevés iskolát vé-
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geztek, de korán könyvet adtak a kezembe, és rám örökítették a kultúra, az 

irodalom iránti vonzódást, a szellemi értékek tiszteletét. 

Hogy az általunk használt nyelv fölött egy nála hatalmasabb nyelv helyez-

kedik el, azt nagyon korán észlelni kezdtük. Románul beszéltek a színmagyar 

falu rendőrei, román megnevezésekkel voltak ellátva a különféle árucikkek. 

Bennem, gyermekkoromban úgy tudatosult, hogy van egy anyanyelv, és van 

egy államnyelv, azt hittem, ez az egész világon így van, azt hittem, hogy a 

hivatalos nyelv mindenhol különbözik a hétköznapok nyelvétől. Emlékszem, 

nagyon csodálkoztam, amikor egy Magyarországról származó csokoládé 

csomagolópapírján magyar feliratot láttam. Megmagyarázták, hogy van egy 

ország, ahol mindent magyarul írnak és mondanak. 

Titokzatos beszélgetések, magyarázgatások során tudtam meg, hogy Er-

délyben nem volt mindig román világ, s hogyan jutott szülőföldünk két vesz-

tes világháború után a románok kezére. Megtudtam, hogy külön himnuszunk 

van, de ennek sorait nem szabad sehol kiejtenem a számon, ezt csak titokban 

lehet énekelni. A szüleim nagy rajongással beszéltek vitéz Nagybányai 

Horthy Miklósról, istenítették őt, mert - így mesélték -, ő adta vissza Észak-

Erdélyt a magyaroknak. Lelkünkre kötötték, hogy az ő nevét se ejtsük ki ide-

genek előtt, pláné ne az iskolában. Különös kétlakiság alakult ki. Az iskolá-

ban tanult hősökről tudtuk, hogy ők nem az igaziak, az igaziak azok, akikről 

lehalkított, titokzatos hangon beszélnek családtagjaink. 

A másik dolog, amiről az iskolában nem lehetett beszélni a templomba já-

rás volt. Ma is emlékszem a legelső énekre, amit vallásórán tanultam: 

Mindenható én Istenem, 

Vedd füledbe dicséretem, 

Téged dicsér egész világ, 

Néked köszön a kis virág. 

Csodaszépnek találtam. A Jóisten előtt bókoló kicsiny virág keltette ámu-

latba most is beleremeg a lelkem. A vallásórás, konfirmációs felkészítős al-

kalmak jelentették a vallásos elvek megismerését, de ugyanakkor alkalmat is 

szolgáltattak a csintalankodásra. Felmásztunk a toronyba, szószékre, kipróbál-

tuk az orgonát a tiszteletes úr érkezése előtt. 

Rengeteget barangolunk gyermekkoromban. Miénk volt a széles határ, a 

Nyárád vize, miénk volt az áldott szabadság. Nem ellenőrizték minden lépé-

sünket, de nem is leselkedtek ránk veszélyek, legalábbis mi nem tudtunk ró-

luk. Ám a nagy szabadság közepette is betartottuk a közösség törvényeit, 

tanultunk egy tartást, ha pedig megfeledkeztünk ezekről, akkor figyelmeztető 

szóban nem volt hiány, a falu, a közösség is beleavatkozott a nevelésünkbe, 

nemtetszésünk ellenére is. 
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Eddig tartott az emlékezés. Ennyit sikerült felszínre hoznom lelkem mély-

rétegeiből. 

Virágcsokrot kötöttem. Emlékvirágokból, mosolyvirágokból. Jó volt em-

lékezni, barangolni a gyermekkor elmosódó tájain, jó volt találkozni életem 

fontos szereplőivel… Jó volt. 

 

Máthé Gyöngyi  

 
 

Jó tett helyébe jót várj! 

 

Még most is úgy emlékszem erre a napra, mintha csak tegnap történt volna, 

pedig azóta már 20 év telt el. Igen téli hideg reggel köszöntött ránk 1999 ja-

nuárjában ezen a napon, csak úgy röpködtek a mínuszok a levegőben. Az 

ablakon kitekintvén nagymamám szavai jutottak eszembe, amit akkor mon-

dott, ha rosszabbra fordult az időjárás, mint most.  

- Édes gyermekeim ne menjetek sehová sem ebben a rossz időben, ilyen-

kor még a kutyát sem verik ki a házból.  

Sajnos nem voltam a kutya helyében, de most az egyszer szerettem volna 

nagyon. Semmi hajlandóságot nem éreztem ugyanis az iránt, hogy kitegyem a 

lábaimat a lakásomból. Vonzott az ágy és a szobám melege, ezzel ellentétben 

kevésbé az, hogy dolgoznom kell menni, kis fiamat pedig óvodába vinni. 

Szerencse, hogy munkahelyem és az Ő óvodája egy és ugyanaz volt. Némi 

önsajnálkozás és magam győzködése után végül is alaposan felöltözvén elin-

dultunk úti célunk felé. Az utcán az emberek kabátjukba burkolózva igen 

sietősen közlekedtek, csak a bolt előtt álldogáló hajléktalan nem sietett  

sehová sem. Sapkája a földön hevert benne pár forinttal, kopasz fején még 

meglévő hajszálait borzolta a hideg szél. Lyukas kesztyűs kezével néha sze-

méből elsimítva azt könyörgött az arra elhaladóknak.  
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- Kérem, szépen szánjon meg egy kis apróval, tegnap óta egy falatot sem 

ettem, éhes vagyok! 

Volt, aki dobott némi pénzt a földön heverő sapkájába, de többen megvető 

tekintettel haladtak csak el mellette. Kedvem lett volna ezen embereknek a 

szemébe mondani, hogy embertársi szeretetből nálam nullára vizsgáztak, de 

nem tettem. Helyette pénztárcámból elővettem egy ezrest és oda nyújtottam.  

- Tessék jó ember, vegyen magának valamit enni! - mondottam. 

- Az Isten Áldja meg a jóságáért asszonyom, köszönöm! - válaszolt Ő. 

Ezek után illendően elköszöntünk egymástól, de alig tettünk meg pár métert, 

amikor meglepő nem várt esemény történt. Az addig kezemet fogó fiacskám 

kirántott kezét kezemből és visszafutott a hajléktalanhoz. Nem tudom, hogy 

mit mondhatott Neki, mert a következő pillanatban azzal a lendülettel, ahogy 

visszaérkezett hozzám szinte betuszkolt a boltba. Szalámit, kiflit és üdítőt 

vetettet velem mondván, hogy a bácsihoz hasonlóan Ő is éhes. A pénztártól 

való távozás után könyörgött, hogy Ő vihesse a szatyrot, megengedtem. A 

bolt ajtaján kilépve, némi tanácstalanságot mutatván, megállt majd elindult a 

hajléktalan felé. Átnyújtotta annak a szatyrot és a következőket mondta. 

- Tessék bácsi Neked hoztam! Én már nem bírtan ezeket megenni így 

gondoltam Neked adom, hogy ne éhezzél, tessék, vedd el!  

A hajléktalan és én is megdöbbenten tekintettünk is fiamra a meghatódottság-

tól néhány pillanatig kínos csend következett, melyet végül egy mentőautó 

szirénájának hangja és fiacskám szava tört meg.  

- Vedd el nyugodtan, ne félj, anya nem fog haragudni emiatt! - mondotta. 

- Persze vegye csak el bátran! - győzködtem. 

Az élelem átvétele után a férfi belenyúlt kabátja zsebébe szemmel láthatóan 

keresett valamit. Egy kinder figurácskát bányászott onnan elő és oda nyújtotta 

kis fiamnak e szavak kíséretében. 

- Köszönöm a jóságodat kis fiam, jó tett, helyébe jót várj! Fogadd el Tő-

lem hálám jeléül ezt a kis játékot. 

- Köszönöm, Te egy kedves aranyos bácsi vagy. - mondotta gyermekem, 

miközben megsimogatta annak kezét. 

Nem tudom igazán szavakba önteni, hogy mit érzetem akkor, de jó eső érzés 

volt, megfoghatatlan, nyugalmat árasztó és lelket melengető. A néhány perc 

alatt lezajló esemény után búcsút intettünk a hajléktalannak és folytattuk to-

vább utunkat. Akkor nap este nehezen jött álom a szememre, megálltam kis 

fiam ágya mellett, aki a kezében szorongatta a kapott figurácskát és békésen 

pihent. Akarva akaratlan újra átfutottak az agyamon délelőtt átélt események 

pillanatai. A hajléktalanra gondoltam vajon mi lehet vele?  
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Többé sohasem találkoztunk, de később megtudtam, hogy akkor nap az 

égiek magukhoz szólították, megfagyva találtak rá az utcán. Senkim sem volt, 

csupán csak embertársam, de megsirattam. 

Mészáros Ágnes 

 
 

Szolgálólány voltam… 

Visszaemlékezés a szolgálati időkre 

 

Édesanyám nagyon sokszor mesélt a gyerekkoráról, sőt azoktól az évekről is, 

amikor úgymond „süldő lányka” volt. Ez a mai kamaszlány fogalomnak felel 

meg. Az alapiskola elvégzése után nem mehetett továbbtanulnia, mert a csa-

lád anyagi helyzete ezt nem engedte meg. A helyi lehetőségek hiánya miatt a 

múlt század 40-es éveiben a fiatal lányok elszegődtek szolgálónak. 

Így történt édesanyámmal is, aki nem szeretett volna idős szülei nyakán 

otthon ülni, ezért 15 évesen elment szolgálni. 

A munkától nem félt, csak attól, milyenek lesznek a munkaadói, meg fog-

e felelni a feladatnak. Ebbéli töprengéseiről így mesélt: 

„Malomszuglában laktunk egy közös udvarban. A ház első részében Cza-

nik keresztanyámék laktak, az utánuk levő házrészben Piros néném élt, aki 

apám testvére volt. Ő egyedül nevelte egyetlen lányát, Ilit, aki Budapesten 

született, majd viszontagságok után hazakerült. Mi hátul laktunk a szülőkkel, 

a szülémmel és hat testvéremmel. Emlékszem, bátyáim, akik 10-12 évvel is 

idősebbek voltak nálam, mindig bolondot csináltak belőlem. Ha evés volt, 

alig jutott valami, ahogy a tálba nyúltam, máris rákoppintottak a kanállal a 

kezemre. Azt se tudtam, hova dugjam. Mindig éhes voltam. Én voltam az 

utolsó előtti gyerek, sokszor bántottak a nagyok. Nos, a közös udvar, a renge-

teg megaláztatás bizony nem egy virágos gyerekkort adott nekem.  

Amikor már nagyobb lettem, az járt az eszemben, én is elmegyek másho-

vá, csak el a nélkülözésekből. Tanítónk, Szűcs Lajos meghallgatta panaszom, 

s megígérte, szerez nekem családot, ahová elmehetnék.  

Elmúlt a nyár, jött az ősz, s még mindig nem jelentkezett a tanító úr. Én 

meg csak tipródtam, mi lesz velem, anyámék nyakán nem maradhatok. Már 

én is szerettem volna szebb ruhát magamnak. A sétatéren a többiekkel sétálva 

a legényeket lestük, fájt a szívem erre-arra. 

Anyám látva, milyen kedvetlen vagyok, egyik alkalommal megengedte, 

hogy elmenjek Piros nénémmel Pestre szajrézni. Ez ugye azt jelentette, hogy 

akinek volt felesleges libája, eladhatta a piacon. Mi is felpakoltunk 3 libát, s 

vonaton elutaztunk Pestre. Anyám azt mondta, ha eladjuk, vehetek magamnak 
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harisnyát. Ez nagy szó volt akkor, s a sikeres vásár után el is jutottunk a Tele-

ki piacra. A kis pénzecském a nyakamba volt akasztva kis bugyellárisban. A 

sok piaci kofa láttán csak ámultam, néném is nézegetett, mikor az egyik 

standnál egy asszony éppen harisnyákat árult. Mikor megkérdeztem, mutassa 

meg, mi az ára, az asszony a kabátja ujjából húzta elő a harisnyát, de alig 

láttam. Ő meg közben húzódott oldalra, a sikátorok közé. Egy darabig követ-

tem őt, mert nagyon fájt a szívem a selyemharisnyára, szinte láttam magam 

előtt, milyen jó lesz végigmenni vasárnap délután a barátnőkkel a főutcán. Az 

ám, de időben észbe kaptam, s megfordultam, hogy merre lehet Piros néném. 

Akkor döbbentem meg, hogy sehol se látom őt. No, ennek már a fele se tréfa, 

egye fene a harisnyát! Gyerünk el innét, hisz még a vonatot is el kell érnem! 

Így lemondtam a divatos holmiról, s nekiindultam abba az irányba, amerről 

jöttünk. Sajnos, rokonomat nem találtam meg. Egyedül kóboroltam a villamos 

sínek mentén. Annyi eszem volt, hogy megkérdezzem, merre van a Nyugati 

pályaudvar. Szerencsére útbaigazítottak, sőt egy asszonyság még az épp ott 

álló villamosra is fel akart tenni, hogy ez a pályaudvarnál áll meg, de én a 

falusi liba eszemmel nem hittem neki. Hiába érvelt, hogy gyalog nagyon 

messze van. Bizony, mire kiértem, a vonat már éppen indulásra készen volt, s 

az egyik ablakból a nevemet hallottam kiabálni. - Mariska, ide gyere, itt va-

gyok! Az ijedtség mellett az öröm melege járta át a szívem, hogy mégis meg-

találtam nénémet. Amikor felszálltam a vonatra, kaptam is rögtön egy nyak-

levest, amiért nem figyeltem. Így történt elveszésem a Teleki piacon. 

Otthon azonban rövidesen kellemes hír várt, találtak nekem helyet Galán-

tán. 1945. december 5-én, Mikulás napján kezdtem. Boldogan csomagoltam, s 

indultam az első szolgálatra. Blaskovics József tanár fogadott fel, akinek két 

kisgyerekére kellett vigyáznom. A felesége cseh származású volt, ő csehül 

beszélt a gyerekeivel, nekem magyarul kellett szólnom, hogy az apjuk nyelvét 

is megtanulják.  

Reggelente fél hatkor keltem, magam körül elintéztem a dolgom, majd a 

reggelit készítettem el, hogy mire a gyerekek felkelnek, minden rendben le-

gyen. Iskolába is tettem nekik enni. Míg az iskolában voltak, takarítottam, a 

konyhán segítettem. Emlékszem, Blaskovicséknál hallottam először a „knéd-

li” szót. Majd megismertem, megkóstoltam. Ízlett is, s asszonyomnak kö-

szönhetően meg is tanultam az elkészítését. Jól éreztem magam náluk, sajnos 

csak öt hónapig voltam ott, mert a tanár urat áthelyezték Prágába. Oda már 

nem mehettem velük. 

Emlékszem, egyszer elmentünk az idősebb szolgálókkal Pestre. Én a kis 

naiv, szájtátva hallgattam a lányok csevegését. A séta közben német katoná-

kat is láttunk. Vilma, a legidősebb lány rászedett, hogy mondjam nekik han-

gosan azt, hogy ich liebe dich, Deutch. No, én ezt el is replikáztam, mire azok 



244 

odaintettek: - No, komm her! Én bizony megijedtem, s elfutottam. Utána 

mondták meg a lányok, hogy mit jelent ez a mondat. Nagyon szégyelltem 

magam. El nem felejtem soha. 

A második család, akiknél szolgáltam, a zsidó származású Adler család 

volt, itt másfél évet dolgoztam. Röviddel odakerülésem után szeptemberben 

született meg a fiúgyermek, akire vigyáznom kellett. Ugyanis a családfő még 

abban az évben meghalt. Tehát az asszonyomnak dolgoznia kellett, így rám 

maradt a gyereknevelés. Sokszor a gyermek édesanyja kifejte az anyatejet, én 

meg azzal tápláltam napközben a gyermeket. Másfél év után a család Palesz-

tinába költözött, később annyit hallottam a fiúról, hogy ottani harcokban 

hunyt el. Jó dolgom volt náluk, sajnáltam a kisbabát. 

Mivel már elég jól ismertem Galántát, tudtam, hol keressek új helyet. Ta-

láltam is a Sternéknél. Az asszonyság sokat dolgoztatott. Mindig az ártézi 

kútra küldött vízért. Ez bizony fáradságos munka volt, mert messze volt a 

házuktól a kút. Az asszonnyal sem nagyon találtuk meg a közös hangot, nem 

tetszett a dirigálása. Ezért az első adódó alkalommal felmondtam. 

Legszebb emlékeim a Blum családról vannak. A családfő, Blum Jenő 

szénkereskedőként kereste a kenyérre valót. Felesége, Edó, jókedélyű asszony 

volt. Házuk Galántán az egykori Vasút utcában, a községházával szemben 

volt. A házban három szoba, konyha és spájz volt, az egész épület belmagas-

sága kb. 4 m volt. Hatalmas kapualjból nyílt a kapu. A kertben egy óriási 

sárgabarackfa állt, olyan finom barackot még életemben nem ettem, mint 

náluk. Egy leánygyermekük volt, Ágnes, rá kellett vigyáznom. Igaz, hogy a 

család nem tartotta annyira szigorúan a zsidó vallást, de ünnepekkor minden-

nek tökéletesnek kellett lennie. A padláson voltak a kóser edények, akkor 

azokat kellett használnunk. Húsvétkor ágakból az udvaron sátrat csináltunk, s 

ott étkeztünk. Emlékszem, erős húsleves volt az egyik fogás. Blum úr nagy 

darab ember volt, megvoltak a maga bogarai. Az egyik, amire még emlék-

szem, a munkából hazaérve levetette a kabátját, s az ágyra huppant. Az ágy-

nak tökéletesnek kellett lennie, a lepedőnek úgy kellett feszülnie, mintha most 

vasalták volna. Ez az óhaja már a feleségének is sok volt. Egyszer összebe-

széltünk Edóval, meg a mosónővel, hogy megleckéztetjük az urat. Az ágyat 

előkészítettük úgy, hogy a középső matracot kivettük, a lepedőt meg jó ke-

ményre kikeményítette a mosónő, félig nedvesen kivasalta, hogy abban nem 

volt hiba. Olyan sima és feszes volt, mint újkorában. 

Estére az úr fáradtan jött haza, bement a hálószobába, levetette a ruháját, 

majd szokásához híven az ágyra zuttyant. Én meg a mosónő az ajtónál hallga-

tóztunk. Egyszer csak hallottuk a nagy huppanást! A felesége meg bent nézte, 

milyen képet vág az ura. Nos, az bizony mérges lett. A várt puha ágy helyett a 

sodronyra esett. A meglepetéstől felocsúdva rögtön behívatott a szobába, 
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hogy milyen csalást követtünk el ellene. Edo aztán megmagyarázta, hogy nem 

mi vagyunk a hibásak, ő tervelte ki, mert már nem nézhette, mennyit szekíroz 

engem a sima lepedővel. Jót nevettünk, s használt is a lecke. 

A családot végül koncentrációs táborba hurcolták, onnan később szeren-

csésen visszatértek. Mikor már férjhez mentem, még akkor is meglátogattam 

őket, s Ágival továbbra is tartottam a kapcsolatot. Nagyon szép lány volt, 

később kiment Palesztinába. 

1947-ben Túriéknál szolgáltam, tél volt, nagy volt a hó odakint. Csak a rá-

dióban hallottam a kitelepítésről, levelet már régóta nem kaptam otthonról. 

Féltem is, hogy mi lehet a családdal. Végül aztán jött egy levél, hogy gyorsan 

menjek haza, mert ki akarnak minket telepíteni Csehországba. Én mentem vol-

na, de a család alig akart elereszteni. A vonatok nem jártak, de Galántán az 

állomáson mégis nagy volt a nyüzsgés. Gyalog indultam haza a hóval, hideggel 

szemben. Egész úton féltem, hogy mi vár otthon, de végül beértem a faluba. 

Alig lehettem otthon egy keveset, amikor jött a hír, hogy lefújták a deportálást. 

1948-1949-ben Trencsénben szolgáltam Schlezinger Gizellánál, aki, mivel 

kitelepítették a családját, öt kutyával élt a hétszobás, gazdag díszítésű, hatalmas 

házban. Én egész nap a porcelánokat csillogosítottam. Az asszonyom nagyon 

művelt volt, négy nyelven beszélt és sokat mesélt nekem a Monacóban tett 

kirándulásairól. A munka nem nagyon tetszett, viszont a jó fizetés miatt marad-

tam. Gizellánál sokszor kártyapartik voltak, ahol szőlőt, fagylaltot és kávét 

kellett felszolgálnom. Hétközben egyenruhában (fekete ruhában zsinóros gallér-

ral és fehér kötényben) jártam. 1950-ben kilakoltatták az asszonyt, így nekem 

sem volt maradásom. Az egyenruhámat elvihettem magammal. 

A szolgálati idők alatt hol jobban, hol rosszabbul fizettek. Néha borravalót 

is kaptam. Az öt év alatt összegyűjtött pénzt mind magamra és a stafírung 

összekészítésére költöttem. Amikor elhagytam egy családot, annyiszor száz 

koronát kaptam, ahány hónapot szolgáltam ott. Ezeknek az éveknek a nagy 

részét még a nyugdíjba is beszámították. 

Sok mindent megtanultam ezek alatt az évek alatt, nemcsak a főzést, a ta-

karítást, a rendezkedést is, és hát felkészültem a saját önálló életemre, de ez 

már egy másik történet.” 

Mészáros Magdolna  

  



246 

Betakarítás 

A körtöltésen kívüli tanyavilág aranyló sárga színben pompázott az őszi nap-

sütésben. Körös-körül, amerre a szem ellátott hatalmas kukoricatáblák ra-

gyogtak. Lelógó száraz levelei és beérett csövei unottan hintáztak a szeptem-

ber végi pajkos szélben. A csövek egy része saját súlyuk alatt fejjel lefelé 

himbálóztak, végítéletre várva. A rozsdásra színeződött és összeaszott kukori-

cahajak alig pár héttel korábban még pompás zölden fedték a kukoricacsövek 

csúcsait és vonzották a gyereklányok tekintetét, hogy melyikükből lehet 

szebb, hosszabb hajú, nagyobb kukoricababát csinálni. Aztán egyik napról a 

másikra kifutottak a babázási időből, nedveiktől megfosztottan, türelemmel 

vártak arra, hogy a betakarítás megkezdődjön. 

A tanyasi gazdáknál nagyon nagy esemény volt a termény betakarítása, hiszen 

az adta az állatnak a téli eleséget és biztosította az embernek a megélhetést. 

Ilyenkor összejött a család apraja-nagyja, kijöttek a városi rokonok és 

együttes erővel végezték a munkát. Segítettek a jó szomszédok is, a kölcsö-

nösség jegyében, sorban együtt végezték a kukoricatörést. Előre megbeszél-

ték, hogy akinek lábasjószága volt, azé lett a szár, a rajtahagyott csuhéval 

együtt. 

Az idős nagyik és nagynénik általában a konyhában sürgölődtek, hogy en-

nivalóval lássák el a földeken dolgozó családtagokat és a szomszéd segítőket.  

A tanyasi iskolákból a szülők kikérték a törés idejére a gyerekeiket, hisz 

minden kézre szükség volt. A nagyobbak a felnőttekkel együtt törték a kuko-

ricát, a kisebbek a csomókat hajigálták össze, illetve a szállító járműre. 

Én sem mentem aznap iskolába, egész nap a felnőttekkel dolgoztam. Jó kis 

móka volt, az biztos! Lóti-futi voltam a nagyok között. Volt, amikor a csomót 

dobáltam összébb, valakinek vizet vittem, volt, akinek éppen a gyufája fo-

gyott el és azért ugrasztott. Nem volt unalmas a nap egyáltalán, és gyorsan el 

is telt. Este fáradtan dőltem az ágyba. 

Másnap a hatalmas halom kukoricacsöveket kellett a góréba hajigálnunk. 

Mi eleve szárán fosztva törtük és az aranyló kukoricacsövek gyönyörű lát-

ványt nyújtottak úgy, ahogyan a kocsiról lekerültek egy halomba. Gyerekként 

jót szórakoztam azzal, ahogyan beástam magam, mintegy csapást tisztítva 

magam előtt a „kukoricahegy” belseje felé. Csak akkor hagytunk fel a mun-

kával, amikor a mama szólt, hogy kész az ebéd. Jól esett megállni, felegyene-

sedni és pihenni egy kicsit. Bezzeg ebéd után! Tele hassal már nem esett jól a 

hajlongás! De be kellett fejeznünk, mert másnap már a szomszédékét men-

tünk törni. Este későn végeztünk, de megcsináltuk! 

A következő reggelre leszállt a köd, és hűvös is volt kissé. Anya azt mond-

ta, ne menjek még, csak ha felmelegszik az idő és a köd is feloszlik. De én 
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menni akartam velük, hiszen a szomszédban volt a legjobb barátnőm. Náluk 

is összejöttek a rokonok, még a vidékiek is megjelentek és elfoglaltuk a kuko-

ricaföldjüket. 

Lényegesen gyorsabban haladtunk, többen is voltunk és náluk nem lett 

fosztva törve a tengeri, csak lecsavarták a szárakról és már dobták is a cso-

mókba. „Sok kéz hamar kész.” – Tartja a mondás és volt is benne valami, 

mert estére kelvén ott állt az udvarukban hosszú, széles halomban a csuhés 

kukorica. 

A korai vacsora után mindenki vastagon felöltözve, kisszékekkel, felfordí-

tott krumplisládákkal és vödrökkel felszerelkezve végigültük a kukoricahal-

mazt és nekiálltunk levetkőztetni a csöveket. Beindult a kukoricafosztás. 

Az őszi hold kíváncsiskodva figyelte minden mozdulatainkat. Néha elbújt 

egy-egy tovakúszó felhő mögé, de aztán ismét szemmel tartott bennünket. A 

munka vidáman haladt. Az idősebbek az életük emlékeiből osztottak meg a 

társasággal egy-egy történetet. Előkerült néhány vicc és anekdota is. Nem 

maradt el a közös éneklés sem. Apukámnak volt egy csikófejes citerája, amit 

gyorsan áthozott, hiszen a tanya ahol laktunk, alig volt ötven méterre.  

Pihenésül és az örömzenélés kedvéért citerakísérettel énekeltünk néhány 

nótát. Mindenkinek volt kedvenc dala, amit szívesen közreadott. 

A szomszédék fia épp akkor volt katona, csak otthon volt „eltávon,” hogy 

a szüleinek ő is segíteni tudjon. Egyszer csak megkérdezte aputól: 

- El tudja játszani a „Látod édesanyám” című dalt? 

Apa megpendítette a húrokat. Elénekeltük neki mindannyian, együtt. Az édes-

bús dallam szállt a holdas éjszakában, megtöltve a szíveket-lelkeket érzések-

kel és a szomszéd néni szemét könnyekkel. 

A lefosztott kukoricacsövek is szépen szaporodtak és mi, ifjoncok hordtuk 

a góréba kasszámra rendesen. Amikor elfáradtunk tartottunk egy kis pihenőt. 

Olyankor Jucika kutyusa és a cirmos volt a játékszerünk. Kis hancúrozás után 

folytattuk a munkát egészen addig, amíg az óriási kupac a felére nem apadt. 

Akkor a felnőttek takarodót fújtak és mindenki elvonult aludni. 

Másnap egész napon át folyt a munka és mire a hold felkúszott az égre és 

megnézte, hol tartottunk, már csak a csuhékupac árválkodott az udvaron. A 

kukorica a helyén volt a góréban. A betakarításnak nagy része véget ért, az 

utolsó simításokat a reggel kieresztett baromfik látták el, amikor a csutkáról 

lehullott szemeket örömködve felkapkodták. 

Bár a tengernyi tengeri a helyére került, de a kukorica teljes betakarításá-

nak csak akkor lett vége, amikor a kukoricaszár is a tanya gazdasági udvarába 

lett szállítva. 

Ehhez már általában csak a jószágtartó család tagjai jártak ki a lecsupaszí-

tott szárakhoz a szárvágókkal és ledarabolták, kévékbe kötözték a zörgősre 
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száradt kukoricaszárakat. Azokból kúpokat raktak, majd szekérrel behordták a 

tanyájuk udvarába. Jó falat volt a teheneknek egész télen. A lekopaszított 

ízíkszárakkal időnként befűtötték a búbos kemencét és finom túrós lepényt 

sütöttek. Bizony, finomat! Azóta sem ettem sosem olyat, mint akkor, gyer-

mekkoromban. 

Fáradtságainkat néhány napon belül kipihentük, de a kukoricahántás szép 

emlékeit sok-sok év óta őrizzük. Az akkori felnőttek már nincsenek közöt-

tünk, de mi, akik abban az időben gyerekek voltunk, rájuk is szeretettel emlé-

kezünk. 

Misán Erzsébet 

 
 

Nagymamám mesélte 

 

Hosszú téli estéken sokat járok nagymamámhoz társasozni, beszélgetni. 

Ilyenkor jut idő a nosztalgiázásra is, és nagyi felidézi a régmúlt emlékeket. 

Anyai nagyapámat nem ismertem. 47 évesen ragadta el a szörnyű betegség. 

Dédim egyedül nevelte fel őt. Csecsemő volt még, mikor a háború volt. Mi-

kor az orosz katonák bevonultak a faluba, az asszonyok a pincékbe bujdosva 

várták sorsukat. Elmesélték, hogy bizony nehéz idők jártak, a negyvenes évek 

derekán sokat nélkülöztek, bujdostak, mások viszont szövetkeztek a katonák-

kal. Hasznos volt jóban lenni velük. Kézzel-lábbal magyarázkodtak, főztek 

rájuk, csak hogy biztonságban tudják magukat. Az akkoriban még még csak 

karonülő nagyapám értetlenül bámult az idegenekre. A kerti pince odújában 

húzták meg magukat, míg el nem csendesedett a lárma. 

Dédnagyanyámtól elragadták dédnagyapámat, kérdés nélkül elhurcolták a 

frontra, a határon túlra, így nagyi egyedül maradt két árva gyerekével. Még 

elbúcsúzni sem volt ideje. Soha többé nem látta. A kilencvenes években egy 

táviratot kapott, melyben közölték, hogy Cseljabinszk határában elesett… 

filmszakadás… még csak el sem temethette… 

Két árván maradt gyermekéből merített erőt, akiket gondosan nevelgetett. 

Akkoriban nem voltak gyárak, üzemek. A megélhetést a helyi szövetkezet és 

a megművelt föld biztosította. Szinte a semmiből kellett újat teremteni. A 

háború végeztével mindenki igyekezett talpra állni. A férfiak sem tétlenked-

tek. Látástól vakulásig dolgoztak. Meszet égettek, napszámba jártak, kaszál-

tak, állatokat tartottak, megművelték a földet. Az asszonyok a helyi fonóba 

jártak, miközben történeteket meséltek egymásnak. Stafírungot készítettek a 

leendő gazdasszonyoknak. Fejkendőben kapáltak naphosszat.  
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Nagy meglepetésemre nagyanyámnak nem volt pénztárcája sem, csak egy 

rongydarabkája, amibe belerakta a fillérjeit és gumival átkötötte. Mindig ne-

vetgélt, mikor megszólítottam, hogy mért szatyorkában hordja a pénzét. Ő ezt 

bugyellárisnak hívta. Nem okozott gondot az áramszolgáltatás és a fűtés sem. 

Tévénézés helyett meséket szőttek vagy dalra fakadtak, táncra perdültek. A 

tűzhely melege átjárta a szíveket, ott pislákolt a lángja a szoba sarkában, mi-

közben a legkisebbek a hamuba rajzolták a betűket, amiket a nagyobbaktól 

ellestek. Nagycsaládok voltak, a gyerekekkel együtt játszottak és dolgoztak az 

udvar körül. A falu kútjára jártak vízért. A szép hagyományok átöröklődtek a 

fiatalabbakra. Mindenki a darabka földjén gazdálkodott a betévő falatért. Is-

kolába gyalog jártak, a mezőre lovas szekéren. A háztartás és a gyermekneve-

lés teljesen lekötötte az asszonyokat, hiszen a férfiak csak sötétedéskor értek 

haza a napszámból. Ma már csak múzeumi daraboknak számít a kézi kasza, 

szövőszék, tekenő vagy sparhelt, egy azonban biztos: mindenki megfogta a 

munka végét, fiatal és idős egyaránt. Őszintén örültek egymás boldogságának. 

Bár a mai modern eszközök kiölik az emberiségből a tiszteletet és megbecsü-

lést, ezért szívesen visszamennék a múlt századba, hogy én is átélhessem a 

gépek nélküli csodát. A hagyományokat nem csak őrizni, de ápolni és to-

vábbadni kell, hogy a felnövekvő generációnak mintául szolgáljon. 

 

Mogyoródi Szabolcs 

 
 

Búzától a kenyérig 

 

A mamám mesélte, hogy gyerekkorában a nyári szünidőket falun töltötte az ő 

nagyszüleinél, akik földművesek voltak. 

Amikor eljött az aratás ideje, kimentek a határba, lekaszálták a búzát, ma-

rokra szedték, majd a kévékbe kötötték, és lovas kocsival hordták a faluba. A 

házuk előtt a kévéket kazalba rakták, és várták, hogy jöjjön a cséplőgép. A 

faluban csak egy cséplőgép volt, és be volt osztva, hogy melyik nap, melyik 

házhoz megy csépelni a búzát. Ilyenkor összefogtak a rokonok, szomszédok 

és mentek egymáshoz segíteni. Ezt kalákának hívták. A kicsépelt magot fel-

hordták az előzőleg szépen feltakarított padlásra, és ott tárolták. Később a 

kicsépelt búzát zsákokba szedték, és szintén lovas kocsival elvitték a malom-

ba, ahol megőrölték. Az így kapott lisztnek egy részét eladták, a többiből 

sütötték egész éven át a kenyeret. Kenyeret egy héten egyszer sütöttek, általá-

ban hét végén. Ez egész napos munkának számított. A gazdaasszony előkészí-

tette a lisztet, amelynek kellő hőmérsékletűnek kellett lenni. Elkészítette a 
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kovászt, majd ezzel megkelesztette a tésztát. Szakajtó segítségével cipót  

formált, néha négy – ötöt is, attól függően, mekkora volt a család. A gazda 

befűtött a kemencébe szárízíkkel. A gazdaasszony először lángost sütött. 

Azért lángos, mert lángon kellett sütni. Legfinomabb a tejfölös lángos volt. 

Amikor kivette a péklapáttal, még rotyogott rajta a tejföl! Ebből ettek csak 

igazán jóízűt! Aztán feltolták a parazsat, és szép sorjában betették a cipókat. 

A gazdaasszony a levegőbe cuppantott egyet, hogy szép magasakra süljenek. 

Utána feltette a kemence száját, és hagyta sülni a kenyereket. Mikor kész lett, 

kiszedte, vászonruhába tekerte, és elrakta a kenyérkosárba.  

A kenyérsütés hajdanán fontos szertartásnak számított. Sok időnek és 

munkának kellett eltelnie a búzától a kenyérig, azért is tudták jobban becsülni 

akkor, mint most. 

Mucsi Dávid 

 
 

Pöttyös nyakkendő 

 

Eljárt felettem az idő, kár tagadni. Az évtizedek folyamán összegyűjtött tár-

gyi, vagy írott emlék, ami egykor nagyon is becses tárgy volt számunkra. 

Egy-egy könnycsepp-foltos fénykép, vagy egy foszladozó kifakult textildarab 

rég elfeledett emléket hoz a felszínre. 

Főleg amikor rádöbbenünk, rajtunk kívül nincs már élő ember, akinek 

mondana valamit az „olcsó kacatként”, fiók mélyén lapuló relikvia. 

Napjainkban az első világháború kitörésének centenáriuma alkalmából 

számos visszaemlékezés napvilágot látott. 

Édesapám használati tárgyaiból csak a díszesen faragott csontnyelű borotvá-

ját, és egy fekete alapú fehér pettyes nyakkendőjét tudtam megőrizni, - bárhova 

sodort az élet - néhány megsárgult töredezett szélű fénykép társaságában. 

Az a bizonyos „fehér pöttyös fekete nyakkendő” még a „boldog békeidő-

ben” készült a monarchia fővárosában, Bécsben. 

Apámat 1913 őszén nagy megtiszteltetés érte, a községi elöljáróság válasz-

táson községi képviselőnek jelölték. Ami bizony nagy szó volt a község életé-

ben, mivel ezekre a posztokra mindig „javakorabeli gazdákat” jelöltek és vá-

lasztottak. Ő pedig csak 26 éves, nőtlen fiatalember volt, igaz, édesapja beteges-

kedése miatt apró mostoha testvérei felnevelésének a gondja nyomta a vállát. 

Iskolai végzettségét is csak hat elemi jelentette. De a tudásszomja olyan erős 

volt, hogy önszorgalomból szerzett műveltsége, tájékozottsága a község min-

den lakójából elismerést, tiszteletet váltott ki, és jelölték a falu vezetőségébe. 
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Ám az, hogy a testület titkos szavazással őt választotta a falu bírójának, az 

mindenkit meglepett, de leges-legjobban a bíró-jelöltet. 

Ám a meglepetés nem volt olyan erős, hogy bár tisztelettel - a tekintélyes 

testület iránt -, de határozottan ne utasítsa vissza a felkérést. (Ahogy az elkö-

vetkező harminc évben számos alkalommal). 

Rövid, de lényegretörő beszédében elmondta: nagyon szereti szülőfaluját 

és szívén viseli földijei sorsát, - ahogy ősei is több száz éve - de ő viszolyog 

minden nyilvános szerepléstől. 

A vezetőség munkájában boldogan részt vesz, segíti munkájával, tanácsai-

val a község boldogulását, de csak úgynevezett „szürke eminenciásként”, aki 

csendben figyel, gondolkodik, és cselekszik, de a nyilvános szereplést meg-

hagyja másnak. 

Mondanom sem kell, ezzel megerősítést nyert a falu szemében, nagy tájé-

kozottsága ellenére megőrzött szerénysége, és ez a hozzáállása végigkísérte 

az elkövetkező évtizedekben. Mindig tagja lett a testületnek, keményen kiállt 

az igazság, humánus döntések mellett, de a bíróságot - a nyilvános vezető 

szerepet - a későbbiekben sem vállalta el. 

Ezen az első jelölést követő ülésen viselte először azt fehér pöttyös, fekete 

nyakkendőt, amit a húszéves József testvérétől kapott. Öccse a császárváros-

ból hozatta egykori iskolatársának édesapjával a díszes dobozba csomagolt 

tiszta selyem nyakravalót. Emblémája szerint a forgalmazója a császári ud-

varnak szállítója volt.  

 

Egyetlen egyszer viselte apám a szép nyakkendőt, amikor a községi képvise-

lőként esküt tett. (Bármilyen kicsi település, de szigorúan tartották a hagyo-

mányos formaságokat, és lelkiismeretesen teljesítették is kötelességüket.) 

Mikor a következő községi választás történt, Péntek Eleket újra választot-

ták, de a fehér pettyes nyakkendőt nem viselte, akkor sem, és soha többé. 

Ugyanis, akkor már szeretett testvére - Péntek József tüzér őrvezető - már 

a galíciai hegyek között aludta örök álmát. 

Éppen száz éve, alig egy hónappal a hadüzenet után - amikor még az első 

levelek sem hulltak le (ahogy apostoli királyunk ígérte hazatérésre) - a galíci-

ai Tarnapol város ostrománál hősi halált halt. 

Mint drága emléket édesapám haláláig őrizte, bár soha többé nem viselte. 

Ezt mesélte nekem az a selyem nyakkendő. 

N. Péntek Zsófia 
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Rokon vagy nem rokon… 

 

Hűvös téli reggel volt, zimankó kocogtatta az ablakot és, aki a szabadba me-

részkedett, annak a fogait vacogtatta, már ha volt neki, mert ugyebár az sem 

törvényszerű, főként, ha az ember közeledik a nyolcadik X-hez. 

Bizony, bizony! 79 év! Hűha! Ebben a korban már elég nehéz meglepetést 

szerezni a sokat látott és tapasztalt idős embernek. 

Hát, mit volt mit tenni összedugtuk a buksinkat, vajon mivel is lephetnénk 

meg a Papát. Mert hát ugye, ő nem akárki ő, A PAPA, csupa nagybetűvel írva 

79 éves lesz. 

Özönlöttek is a jobbnál jobb ötletek a családtól. Takaró? Nem jó! Ha  

összekötnénk a mostanában vásárolt takarókat, minimum kétszer körbeteker-

hetnénk a Földet, felgyorsítva ezzel a globális felmelegedést.  

Papucs? Milyenre gondoltál? Csíkosra? Lássuk csak… kb. 3 pár. Kockás? 

Talán… Abból azt hiszem „csak” kettő van. 

Pizsama? Ha jól meggondolom, akár egy butikot is lehetne nyitni „ Papa 

Minek az Pizsamái” cégérrel. Ötlet elvetve. 

Álltunk ötlettelenül, szülinap előtt egy hónappal, nyakunkon a karácsony-

nyal és kongó tarsollyal. Fejenként két puszin és a kölyökpezsgő pukkanásán 

kívül, ami természetesen elmaradhatatlan kelléke a szülinapnak, de nem hogy 

ötlet még egy aprócska villanás sem az agyban, zéró, nulla. 

A 79. szülinap! Most mi lesz?  

Gyors leltár az ötletekből: 1 üveg kölyökpezsgő, egy finom vacsi, egy kis 

sütike, 2*4 puszi, az ugyebár annyi mint nyolc puszi, összegezve: puszik+ 

vacsi, hát nem sok, de a semminél több… 

Mégis csak kellene valami, valami kolosszális! Valami, ami egyedi és fe-

lejthetetlen… 

PAPA - csupa nagy betűvel - Lentiszombathelyen született. Sajnos oda 

egészségi állapota miatt nem tudtuk elutaztatni… 

Hát akkor, ha hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez. 

Írok az ottani Polgármesternek – gondoltam, addig még van egy hónap. 

Talán szerencsém lesz. 

Bőszen neki is fogtam tíz ujjas vakírással, a nem mindennapi kérésnek: 

 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

Egy nagyon furcsa kéréssel fordulok Önhöz. Apósom az idén tölti 79. életévét. 

Kérem, ha ideje engedi, nagyon boldoggá tenne egy 79 éves súlyos beteg  

embert azzal, ha egy köszöntő képeslapot küldene neki, mint szülőfaluja  

polgármestere. Egészségi állapota miatt sajnos már nincs szállítható állapotban.  
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Mostanában azonban rendkívül sokat mesél a gyermekkoráról, szülőfalujáról 

Lentiről. Végtelenül boldoggá tenné őt egy képeslappal. 

Tisztelettel: egy szerető család” 

 

Még ültem néhány percig a levél felett, azután bátorságot vettem és „küldés” 

gomb… A levél elment. 

Teltek múltak a napok. A születésnap elérkezett. Megköszöntöttük  

PAPÁT a magunk puritán módján. A kolosszális ajándék sajnos elmaradt. 

Levelemre válasz nem érkezett. Még annyi értesítést sem kaptunk, hogy 

valaki egyáltalán elolvasta volna a fent említett levelet. 

Közben a fák virágba borultak, zöldellt a fű, és fekete rigók kórusa ébresz-

tett reggelről reggelre. 

Azon a napon fáradtan érkeztem haza. Papa csillogó szemekkel fogadott, 

akár egy gyermek, aki hőn áhított játékához jutott. 

- Marika! Nézd! Lentiből írt a Polgármester! Nekem írt! Személyesen en-

gem köszöntött a születésnapomra! - örvendezett PAPA és felejtette, hogy 

már régen elmúlt január 6-a, ugyanis arra a napra esett születése napja. 

A levélben ez állt: 

 

„Tisztelt Nyakas István Úr! 

Kérem engedje meg, hogy 79. születésnapja alkalmából szívből gratuláljak! 

Ajándékként fogadja az immár hagyományos Lenti Város és Vidéke „meditá-

ciós naptárunkat” illetve „Lenti múltja és jelene képekben” cím könyvünket. 

Végiglapozva a naptárat, a zalai táj dimbes-dombos lankáiban, vadregényes 

erdőségeiben, patakokkal szabdalt rétjeiben való gyönyörködés visszavezet 

bennünket egy mindnyájunk által áhított harmóniába, oda, ahol a természet 

madaraival és vadjaival színpompás virágaival az ember és környezete igazi 

egységben élt. 

Illetve remélem, hogy a könyvet lapozgatva a múlt emlékei megszépülnek és 

örömét leli benne. 

Sok erőt, jó egészséget, családi életedben sok örömet és boldogságot kívánok!” 

 

- Biztos valami rokon. - állapította meg - Csak valami rokon lehet… - gör-

dítette a szálat. - De vajon honnan tudta, hogy az idén 79-et töltöm? 

- Jajj Papa! - hárítottam a kérdést - Honnan tudhatta volna! Biztosan náluk 

is van anyakönyv. Aki ott született, és ilyen szépkorúvá válik, a gép jelzi, 

és azt megköszönti a Polgármester. 

Még egy ideig próbálta felgöngyölíteni az ügyet, azután elfogadta a magyará-

zatot. 
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Én pedig szóhoz sem jutottam. Csak álltam a kis dobozka felett, mely fel-

becsülhetetlen kincseket rejtett. Ami sokkal több volt egy ajándéknál, maga 

volt a képekbe zárt boldogság.  

A polcon fő helyen, nagy becsben, tartotta ezt az ajándékot. Amikor csak 

tehette, mindenkinek elmesélte, hogy őt bizony Lenti polgármestere megkö-

szöntötte személyesen. Biztos valami rokon lehet, hiszen honnan is tudhatta, 

hogy ő 79 éves. Talán az az anyakönyv, de nem, mégis inkább rokon lehet… 

PAPA már Angyalként vigyáz ránk, és remélem nem neheztel azért, mert 

így kell megtudnia, hogy a köszöntőt mi kértük szülinapjára, hogy felejthetet-

lenné tegyük a betöltendő 79. életévet. 

N. Suszter Mária 

 
 

Nagymamám életmeséje 

 

Egyik vasárnap a nagyiéknál ebédeltem. Apai nagyanyám 75 éves, a neve 

Nagy Abonyi (született: Kalmár) Valéria. Láttam, hogy beszélős kedvében 

van, ezért megkérdeztem, milyen volt a gyerekkora, és mesélne-e róla. 

- Szívesen-mondta. 

És bele is kezdett: 

A második világháború alatt születtem 1943-ban. Nagy szegénység volt a 

háború alatt és után. Mindent pontra lehetett vásárolni sorban állással. Én is 

sokat álltam sorban a boltok előtt. Aki csak tehette, maga termelte be a min-

den napra valót. Bizony, akkoriban az emberek önellátóbbak voltak, mint 

most. Nálunk is tele volt az udvar libával, kacsával és tyúkokkal. De nemcsak 

a megélhetés miatt volt ennyi jószágunk, hanem mert a szüleim nagyon sze-

rették az állatokat. Sok gazdátlan kutya és cica talált otthonra nálunk. Ezen 

kívül a dédtatád hobbiból is tenyésztett nyulakat és galambokat. A különlege-

sen szép példányokat kiállításra is vitte. 

Az iskolát az úgynevezett „Kopogi” iskolában kezdtem. Ez egy alacsony 

épület volt három osztállyal és egy tanárival. Itt jártam ki az első és második 

osztályt. Az iskolában palatáblára írtunk palavesszővel. A szomszéd néni és 

bácsi voltak az iskolaszolgák. Korán keltek, hogy bennünket már fűtött ter-

mek várjanak. Az órák alatt is be-benéztek a terembe, és ha kellett, tettek a 

tűzre. A deszkapadlózatot is szorgalmasan tisztán tartották. Harmadik osztály-

tól nyolcadikig a Petőfi Sándor Általános Iskolába jártam. Ekkor már voltak 

füzeteink, könyveink, sőt színes ceruza és tempera is. A fegyelmezéshez 

gyakran használták a vonalzót, a nádpálcát és a sarokba állítást. A szigor elle-

nére mégis szívesen gondolok vissza azokra a napokra. 
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Játékaink nemigen voltak. Azért feltaláltuk magunkat, készítettünk csut-

kából, kukorica- csuhéból, papírból és rongyból játékokat. A barátnőmmel 

öltöztettük a papírbabát, fésülgettük a kukoricából készült lánykát, melynek a 

haja a kukorica bajusza volt. Sokszor összegyűltek az utcabeli gyerekek az 

utcán, ilyenkor árokmacskáztunk és ugróiskoláztunk, télen pedig hógolyóz-

tunk. Akkoriban sokkal nagyobb telek voltak. A hó csak szaporodott, szapo-

rodott, és csak tavasszal olvadt el. Volt, hogy az utca túloldalára sem láttunk 

át, olyan hófal vett körül bennünket. A nagy hócsaták mellett szívesen szán-

kóztunk. Kerítettünk egy zsákot, megtömtük szalmával, és már húztuk is 

egymást. Ez volt a disznóvágások ideje is. Összejöttek a rokonok, szomszé-

dok, fiatalok és öregek erre az eseményre. Mindenkinek volt valami feladata. 

Mi gyerekek tüzelgettünk az üst alá, és hol egy kis sóért kellett bemenni, hol 

pedig egy edényt kivinni.  

Születésnapot nem tartottunk, nem volt divat, mint manapság. Bezzeg a 

névnap és a búcsú! Nagy volt ám a készülődés. Csak még a padlást nem taka-

rítottuk fel előtte. A sütés-főzésbe és a felszolgálásba a női vendégek is be-

kapcsolódtak, hiszen a dédmamád nem győzte volna egyedül. Még kötényt is 

hoztak magukkal a nők. A karácsonyt és a húsvétot már sokkal egyszerűbben 

ünnepeltük. Az új év várása is otthon zajlott szűk családi körben, csöndesen. 

Nagyon szerettem a mozit. Kedvenceim a western-filmek voltak, a magyar 

filmek közül a Piroska című maradt meg az emlékezetemben. Szüleim már jó 

korán elküldtek a pénztár elé, hogy kapjunk jegyet. Később egy utcabeli is-

merős lány családja, ̶ akinek segítettem matematikából - vásárolt televíziót. 

Olykor megengedték, hogy én is nézzem egy kicsit. 

 

Még valamit szeretnék elmesélni. A dédtatád vett egy nagy motort. Ezzel 

jártunk a méhekhez, tudod, ő még méhészkedett is. A kaptárakat hol a hajdú-

járási akácosba vitette, hol a Fruska gorára (Tarcal-hegy), de volt, amikor 

Horvátországba. A Száva mentén, egy domboldalra épült tanya közelében is 

álltak néhány évig a kasok. A pajtában a szénán aludtunk, és bebarangoltuk a 

gyönyörű környéket. 

- Szerényen éltünk és boldogan, mert fiatalok voltunk! - fejezte be nagyi a 

meséjét. 

Nagy Abonyi Zsóka 
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Mozzanatképek családom életéből. 

 

Emlékeim gyönyörű gyermekkoromból 

Ma is érzem az ázott kender illatát, valahányszor hazamegyünk falusi ott-

honunkba a városi nyüzsgésből, hogy kimenve a kertünkbe körüljártassam 

tekintetemet a völgybe nyúló földeken és a távolban simuló bércen. Gyer-

mekkoromban hatalmas zöld kendertáblát termesztett anyám minden évben a 

kert nyugati oldalán. Amikor kinyűtte a növényt a földből, remekül lehetett 

játszani az üresen maradt kenderföldön. Körben, a tábla szélén meghagyta a 

magas kenderszálakat, jövő évi vetőmagnak, de ez az egész most már egy 

fákkal körülvett erdei tisztáshoz hasonlított. Önfeledten játszhattunk itt a 

szomszédbeli gyerekekkel, szárnyalt a fantáziánk és madarat lehetett volna 

fogatni velünk, olyan jókedvűek voltunk. Anyám kinyűtte, kévébe kötötte és 

apámmal levitték áztatni a falu végére, a patakba szekérrel. Ott jó ideig ázott 

a kender, ez óriási élmény volt, mert ekkor bemászhattam én is a vízbe a többi 

gyermekkel együtt. Cölöpöket vertek a beáztatott kendertábla négy sarkára a 

patak vizébe, majd lenyomtatták a kévéket, le is kötötték fonott zöld kötelek-

kel, hogy a víz el ne vigye. Ilyentájt a falu lakóinak több mint fele kint tevé-

kenykedett a patakparton ennél a fontos munkánál. Amikor a kender alaposan 

kiázott, ismét szekérre rakták, hazavitték és sátorszerűen kiterítették száradni. 

Nagyszerűen lehetett bújócskázni ezekben a kenderköteg-sátrakban, melyek a 

mi egész hatalmas udvarunkat beborították és sajátos illatot árasztottak. Ami-

kor kiszáradt, anyámék megtörték törővel, tilolták, szapulták, a téli fonók 

alkalmával pedig megfonták rokkán és guzsalyon. Ebből készült a vászonfo-

nál, amiből zsákokat, lepedőket, konyhakendőket, törülközőket szőttek a bel-

ső házban felállított esztovátan. A vászonlepedőn ma is a legegészségesebb 

aludni, illata és tapintása nyugalmat és békét áraszt, számomra az otthon me-

legét, anyám és apám, nagyszüleim emlékét idézi ma is. 

Meghallgatott imák 

Ezt a történetet édesanyám mesélte el. 

Még kisgyermek volt, amikor az édesanyja - akit „idesnek” hívott a testvérei-

vel együtt, - nagybeteg lett. Fekete sárgaságba esett és a család, a rokonok 

már minden reményt feladtak, hogy meggyógyuljon. Akkor nagyapám elhatá-

rozta, hogy elviszi nagymamát egy Lakatos nevű természet-gyógyászhoz, aki 

nagyon sok beteget meggyógyított már gyógynövények segítségével. A falu-

tól távolabb eső tanyán élt ez a tudós ember, aki nagyon jól ismerte a gyógy-

füveket és szakértő alkalmazásukkal már sokakat meggyógyított. Bár az orvo-

sok már lemondtak róla, az egész család abban reménykedett, hogy nagyma-

ma valami csoda folytán meggyógyul. Így tehát szekérbe fektették és, mint 



257 

akinek már úgy sincs más lehetősége, nagyapám elvitte a természet-

doktorhoz. Az figyelmesen megvizsgálta, majd ellátta nagyapámat tanácsok-

kal és egy zsák gyógynövénnyel. Otthon aztán gyógyfüvekből fürdőt készítet-

tek, ebbe nagymamát belefektették és izzadni hagyták. Teákat is itattak vele. 

Anyám kisgyermek volt, talán nyolc-tíz éves lehetett ekkoriban. Azt mesélte, 

mindennap imádkozott, hogy Isten könyörüljön meg rajtuk, gyógyítsa meg az 

anyját, ne maradjon árván a többi három testvérével együtt. Nagyanyám hó-

napokig feküdt betegen, jártereje nem volt és beszélni sem tudott, csak nyö-

szörgött. A legkisebbik fiú, Feri, aki alig volt két éves, akkoriban kezdett 

megtanulni beszélni a nagyobb testvérektől, rokonoktól, hisz nagyapám ál-

landóan a földeken dolgozott, hogy a nagy családnak valahogy az ennivalót 

előteremtse. Egy-két rokon, nagyapám nőtestvérei naponta eljöttek segíteni, 

főztek, vigyáztak a gyermekekre, miközben benn a nagybeteg anya feküdt az 

ágyban. A kis kétéves fiú egyszer csak kiment és azt mondta a többieknek: - 

Vizet adtam Annának. Mivel nagymama olyan sokáig beteg volt, hogy nem 

vehetett részt a nevelésében, mindenki csak a keresztnevén emlegette őt, így a 

beszélni tanuló gyermek is ezt a nevet jegyezte meg. Ekkor mindenki bero-

hant és csodálkozva látták, hogy nagymama felült az ágyon és ivott a csupor-

ból, amit a legkisebb fia adott neki. Nagymama mégis meggyógyult, hihetet-

len módon. Isten meghallgatta anyám imáit. 

Anyám utazása Székelyföldre kenyérkereset végett 

A második világháború után nagy szegénység volt mindenfelé. Alig volt 

mit enniük, vászonruhákban jártak, amit nagymamámék szőttek kendervá-

szonból. Anyám elhatározta, -talán tizennyolc éves lehetett-, hogy Sepsi-

szentgyörgyre utazik, hogy ott a szövőgyárban dolgozzon. Éltek már ott a 

faluból odatelepedett szomszédok, ismerősök, akik segítettek neki a munka-

keresésben. Nagyapám is elkísérte az úton, sokáig utaztak lassan döcögő 

személyvonattal, míg odaérkeztek. Kemény telek voltak akkoriban. Anyám 

talált is munkát a szövőgyárban. Először csak takarítania kellett a gépek kö-

rül, a hulladékokat összegyűjteni, de ő tanulékony volt és roppant szorgalmas. 

Pár hét eltelte után arra kérte a munkavezetőt, hogy ő is dolgozhasson már 

szövőgépen, nem akar takarító maradni, hisz akkor többet is kereshet. Három 

váltásban dolgoztak a gyári munkások, a legnehezebb az éjszakai műszak 

volt. Több szövőgépet kellett egyszerre kezelni, vigyázva arra, hogy a szálak 

ne szakadjanak el. Nappal meg otthon a háziasszonyának segített krumplit 

szedni, akinél albérletbe lakott. De aztán mikor majdnem elaludt a következő 

éjszaka a gép mellett, a munkavezető összeszidta: „Mit csinál maga Margit? 

Ha itt elalszik nekem, a gép bekapja a karját és leszakítja. Aludja ki magát nap-

pal, ne mászkáljon pityókát szedni! Ez itt nem játék!” Attól kezdve mindig 

próbált többet aludni nappal, hogy nehogy újra megtörténjen vele hasonló eset. 
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A szomszéd faluból, ahol ismerősöknél laktak, gyalog jártak be a városba. 

Akkoriban télen olyan hideg volt, hogy útközben megfagyott a zsebkendő az 

anyám zsebében. De sietve mentek és a gyárban jó meleg várt rájuk. Egy 

alkalommal színházba is eljutott a többi lánnyal, akikkel együtt dolgozott. A 

Gülbabát játszották a színházban. Nagyon tetszett neki a darab. Két év alatt 

annyi pénzt keresett, hogy haza is tudott vinni, amiből megvásárolhatta ma-

gának a ruhának valót, ágyneműt, egyebeket. Még ma is van abból az ágyne-

műből, amit anyám a Szentgyörgyön keresett pénzből vásárolt. Fehér damaszt 

dunyhahuzat, párnahuzat, alig volt használva, megőrizte, vigyázott rá, -

mielőtt férjhez ment, akkor varratta meg stafírungnak. A család, nagyapámék, 

kisebb testvérei határtalan örömmel fogadták, mikor hazatért. Tán ott is ma-

radhatott volna egy könnyebb élet reményében, de hazavonzotta a családja 

iránti ragaszkodása, hihetetlen szeretete és hűsége a szülőföldje iránt. Anyám 

sokszor elmesélte még azt is, hogyan siratták meg a tasnádi zsidókat, amikor 

elhurcolták őket a lágerekbe. Jól ismerték őket, hiszen náluk vásároltak benn 

a városban, az ő boltjaik voltak a legfelszereltebbek, legpedánsabbak. Ugyan-

akkor a zsidó asszonyok is vásároltak anyáméktól, amikor a piacra mentek, 

libát, tyúkot, tejfölt, túrót, vajat. Segíteni szerettek volna rajtuk, de többel, 

mint együttérzéssel, sajnos nem lehetett. Amikor anyám egy darab kenyeret 

akart adni a tehervonatba zsúfolt ismerős család lányának, az őr félrelökte és 

azt mondta: Te is oda akarsz kerülni közéjük, te lány?! Aztán azt is elmesélte, 

hogy hogyan mentek be Tasnádra várni a bevonuló magyar katonákat, hogyan 

ünnepeltek együtt az euforikus hangulatban levő tömeggel. Hitték, hogy 

megváltozik a világ és újra a helyére kerül minden. 

„Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!” ( Tompa Mihály) 

Az 1900-as évek elején, apai nagyapám Amerikába ment dolgozni, hogy 

földet vehessenek a falu határában. Fiuméból indultak, egy horvátországi 

kikötőből. Amerikában egy hajóépítő gyárban keresett munkát és míg ott 

dolgozott elég jól megtanult angolul. Egy rokonával utaztak együtt a hajón. 

Amikor azon a helyen haladtak át, ahol a Titanic elsüllyedt, a hajó kapitánya 

azt mondta nekik: „Emberek, ne felejtsék el, hogy mindenütt, amerre csak 

megyünk az óceánon vagy a szárazföldön, rá vagyunk szorulva az Isten ke-

gyelmére! Mert a Titanic erős hajó volt, szakértelemmel megépítve, de mégis 

elsüllyedt, nagyon kevesen menekültek meg az utasai közül. Az ember csak 

úgy juthat célba, ha az Isten is akarja.” Az Újvilágban nagyapám elég sok 

pénzt keresett ahhoz, hogy hazatérhessen a családjához. A rokona, unokabáty-

ja, akivel odautazott, ottmaradt Amerikában, hogy még több pénzt keressen. 

Neki nem volt családja idehaza. Nagyon keményen kellett dolgozniuk. Nagy-

apámat négy gyermeke várta haza és a felesége, az én Ilka mamám. Néhány 

hold földet tudott vásárolni abból a pénzből, amit Amerikában keresett. Pár év 
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elteltével még egyszer visszatért Amerikába, hogy rétet is vásároljon a már 

meglevő földekhez. Károly bátyja, aki ott maradt az előző út alkalmával: azt 

mondta neki: „Jóska öcsém, ha még egyszer visszajössz, hozzál egy marék 

földet a kertünkből!” Papának eszébe jutott ez a kérés, és egy ládikában, pár 

marék földet vitt magával. Sajnos már nem találkozhatott a bátyjával. Amikor 

másodszor is hazatért, a nehezen keresett pénzből aztán elég jól meg tudtak 

élni, gazdálkodtak, zöldségféléket termesztettek a vásárolt földek egy részén, 

más részen gabonaféléket termesztettek, állatokat is tartottak, vásárra jártak 

Tasnádra. Olyan szép veteményeket senki nem árult a tasnádi vásáron, mint 

az én Ilka mamám. Mivel a rét mellett volt a földjük, a növények állandóan 

kaptak nedvességet, a patak is a közelben folyt, olyan volt, mintha folyton 

öntözték volna. Nagyapám egy alkalommal ott árulta a zöldségeket a tasnádi 

piacon, amikor egy vevő érkezett és megkérdezte: - Mennyiért adja a hagy-

mát? Mire nagyapám így válaszolt kritikusan: - Hát milyen asszony maga, 

hogy még hagymája sincsen? Mire a vevő szégyenkezve elment. Nem is adott 

el nagyapám semmit, mikor mama visszajött a bevásárlásból, csodálkozva 

látta, hogy mind megvan az eladni való paprika, hagyma, paradicsom, zöld-

ség. Nem is bízta többet nagyapámra az eladást. Nagyapám elmesélte még azt 

is, hogy látta Charlie Chaplint is szerepelni. Ez a kis ember, mindig az elesett, 

szegény, megvetett emberek művészi ábrázolója volt. Második világjáró útjá-

ról hazafelé jövet, egy gyönyörű faliórát is vett Szegeden az Amerikában 

keresett pénzből. Az én egész gyermekkoromat végigkísérte ez az óra, most is 

látom a falon, amint a kerek sárga lemezben végződő fényes tengely méltó-

ságteljesen sétálva rója az utat ide-oda, minden egész órában ütve a pontos 

időt, valami zengő dallamos, csodálatos hangon figyelmeztetve bennünket: 

becsüljük meg az időt, mert mindennek rendelt ideje van az életünkben. Ami-

kor nagyapám haldoklott, több mint 90 évet élt, makkegészséges volt egész 

életében, és mindössze egy hónapig volt beteg halála előtt, anyámra hagyta az 

órát, aki nagy szeretettel gondozta. Azt mondta, sokat utazott egész életében, 

de megtanulta, hogy semmi nem olyan értékes, mint a család összetartása, 

egymás iránti szeretete. Mindent ki lehet bírni, ha az ember mögött ott van 

egy összetartó erő: és ez a családja. Ezt az erőt nem pótolja semmi ezen a 

földön. Ha el is esik az ember, próbák érik is, de mégis mindig talpra tud áll-

ni, ha ott vannak a családtagjai, akik bátorítják, szeretik, hazavárják a világ 

végéről is. Ha pedig a család Istenben bízik és Krisztusra támaszkodik, olyan 

szikla, ez, ami megtart ebben az életben és még azon túl is. Ahogy az író is 

mondja: „Kell az embernek egy kis tündéri virágoskert, ahol a lelke felüdül és 

ahova mézért jár az élet bajai közt, mint a méh.” (Móricz Zsigmond: Szatmár, 

a fekete föld) 

Nagy Csilla  
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A lekvárfőzés hagyománya Csonkapapiban 

 

A világ folyamatosan változik, fejlődik, s ez a változás rányomja bélyegét 

mindennapjainkra. Egyre kevesebb időt töltenek a családok együtt, kevesebb 

idő jut a közös munkára, közös tevékenységekre. Régebben nagyobb hang-

súlyt fektettek a társas munkára, az egyes településeken élt az a hagyomány, 

hogy a nagyobb munkálatok során a rokonság egy emberként dolgozott, egyik 

nap én segítek neked, a másik nap te segítek majd nekem elv alapján. Így 

zajlott Csonkapapiban a lekvárfőzés is, melynek meghatározott menete volt, s 

még a párválasztásban is jelentős szerephez jutott.  

Ősz közepére megérett szilva, mely addigra megfelelő cukortartalommal 

rendelkezett ahhoz, hogy finom házi lekvár készüljön belőle. Ennek elsődle-

ges jele, hogy szára nélkül esik le a fáról.  

A szilva szedése a lekvárfőzés előtti napon történt, meghívásos alapon, 

vagyis, akit a háziak meghívtak, az jött a szilvaszedésre. Először a férfiakra 

hárult a feladat, hogy a szilvafák alatti részt megfelelően tisztára varázsolják. 

Le kellett kaszálni, s kitakarítani a területet, ez különösen fontos volt, hiszen 

így sok munkát meg lehetett spórolni, hiszen, a szilva tiszta helyre esett, s 

kevesebbet kellett mosni. Sokszor rossz rongyot vagy pokrócot is terítettek a 

fa alá, s arra hullott a szilva. A szilvaveréshez hosszú rudakra volt szükség, 

melyek jó magasra felértek a fán. Ezt a munkafolyamatot a férfiak végezték, 

ők rendelkeztek megfelelő erővel e tevékenység végrehajtásához. Persze ab-

ban az esetben, ha nem volt férfi, a nők is leverték a szilvát. Volt, hogy szed-

ték, kézzel a gyümölcsöt, mégpedig igyekeztek, hogy sok ember legyen, hogy 

a fa minden oldalán álljon kettő-három, így szaporábban végezhettek.  

A lerázott, levert, szilvát nagy kosarakba, vedrekbe szedték fel. Igyekeztek 

már a felszedésnél különválogatni a jót és a rosszat. A szedést mindig úgy 

kezdték el, hogy körbeállták a levert szilvát. Aki tudta guggolva szedni, az 

guggolt, aki nem, az térdepelve szedte vagy kisszékről. A szilvafa irányába 

kellett befelé haladni a szedéssel.  

Az idősebb generáció elbeszélése alapján sok kapcsolat köttetett ezeken az 

alkalmakon, hiszen itt a fiatalok beszélgetésbe elgyedtek, s megkedvelték 

egymást. Az asszonyok, leányok daloltak a szedés közben, hogy jobban men-

jen a munka. Ilyen „munkadal” volt a Hull a szilva című is  

Hull a szilva a fáról, 

Most jövök a tanyáról. 

Ej, haj, ruca, ruca, 

Kukorica derce. 

Egyik ága lehajlott, 

Az én rózsám elhagyott. 

Ej, haj, ruca, ruca, 

Kukorica derce. 
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Ha elhagyott egy évre, 

El hagyom én kettőre. 

Ej, haj, ruca, ruca, 

Kukorica derce. 

Ha el hagyott kettőre, 

El hagyom én örökre. 

Ej, haj, ruca, ruca, 

Kukorica derce. 

Kis kalapom fekete, 

Páva tolla van benne. 

Ej, haj, ruca, ruca, 

Kukorica derce. 

Szokás volt ilyen alkalmakkor a kínálás, vagyis, hogy a segítőket étellel és 

itallal is megkínálták. Többnyire borral és csőrögével, ami lekvár nélküli 

fánk, ezzel is szemléltetve, hogy nagy szükség van a szilvalekvárra.  

A tele vedreket, kosarakat hűvös helyre tették, ahol várta a következő 

munkafolyamatot. A rossz szilvát pedig hordóba öntötték, amiből vagy pálin-

kát főztek, vagy megetették a disznókkal. Papban az aszaló és az aprószemű 

szilvából készítenek lekvárt. Az a legédesebb, s a leghúsosabb is, s abból van 

a legtöbb a faluban.  

A szilvaszedés napján este következett a magolás. Ez asszonymunka volt, 

csak a lányok és az asszonyok gyűltek össze.  

Először több lében megmosták a szilvát, azután következett a magolás. A 

magvakat külön szedték, a gyümölcs húsát egy megmosott tálba dobálták. Ez 

eltartott akár éjfélig is. A tiszta gyümölcshúst hűvös helyre tették, hogy más-

nap folytassák vele a munkát.  

Az aprószemű szilvát egyes házaknál nem magolták ki, más eljárással vá-

lasztották külön a magot a gyümölcshústól. A lekvárfőzés napján megmosták. 

Ilyenkor látszott meg, hogy milyen tisztán volt szedve a szilva. Ha a víz tete-

jén nem úszkált szilvaszár, levél vagy száraz gaz, akkor a mosás is szaporán 

ment. Miután megmosták a szilvát, agyagból készült cserépszűrőbe rakták, 

hogy jól lecsorogjon róla víz. Az üstbe csak szárazon volt szabad beletenni a 

szilvát. Míg az asszonyok a szilvát mosták, addig a férfiak fát vágtak, előké-

szítették a tüzelnivalót.  

A férfiak feladata volt az üst helyének előkészítése is. Az udvaron jól meg 

kellett választani a helyet, ahol a lekvár főzése lesz, hiszen egész nap és éj-

szaka zajlott a folyamat, így a rossz időre, s a túlzott napsütésre is számítani 

kellett. Először is a katlant kellett megalkotni. Ennek folyamata is érdekes, s 

előkészületeket igényelt. Búzapelyvát kellett hozzá szedni, amit aratás után  

a tarlón találtak. Ebből a pelyvából vályogot készítettek, külön erre a célra a 

falu határában volt egy vályogvető gödör, vagy más néven kubik gödörnek 

neveztek. Ennek emléke a mai napig megvan, hiszen a gödörnek már nyoma 

sincs, s napjainkban már senki nem vet vályogot, de a földterületet, amelyen 
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valaha ez a gödör volt ma is Kubiknak nevezik. A gödör aljáról felásták a 

megfelelő mennyiségű agyagot és lelocsolták vízzel. Erre rászórták a pelyvát. 

Aztán az egészet először átvágták, átforgatták kapával, majd lábbal meg is 

taposták. Mikor alkalmas volt már az összetétele a vályoghoz, elkezdték a 

vályogvetést. A vályogvető ember kiválasztott a gödör mellett egy lapos terü-

letet, ahová kivethette a vályogokat. Az elkészített sarat a gödörből talicská-

val kihordta a sima területre. Készített maga mellé vedérbe vizet és egy ron-

gyot. Ezzel a vizes ronggyal bevizezte a vályogvető- forma belsejét, ami tégla 

alakú volt, és fából készült. Az oda készített sarat kézzel beletömte a formába. 

Azután lehúzta róla a formát, s a napon hagyták száradni két napig. Két nap 

múlva megfordították a vályogot, hogy a másik oldala is ki tudjon száradni. 

Ezekből a száraz vályogokból rakták meg a katlant, mire megérett a szilva.  

A katlan megrakásakor a vályogokat kör alakot formázva rakták egymásra, 

körülbelül 80 cm magasan. Az egész kerületét bekenték sárral. Hagytak 

mindkét oldalán egy- egy nyílást. Az egyiken keresztül tettek a tűzre a lekvár-

főzés alkalmával, a másik meg a füstelvezető célt szolgálta, hiszen ebbe  

csövet, vagy mint a kályhához szükséges kürtőt helyeztek, hogy kivezesse a 

füstöt, s levegőt biztosítson a tűz égéséhez is.  

A katlanba elhelyezték az üstöt, az üstbe beleállították a vitorlát a kavaró-

fával együtt. Két karót kellett leverni a katlan mellé, melyek egyforma hosz-

szúak és egyforma vastagok voltak. A karók egyik végét kihegyezték, hogy 

könnyen bele tudják verni a földbe. Erre azért volt szükség, hogy a kavarás 

során a vitorla egyenlően forgassa a szilvát, majd a lekvárt. A vitorla kemény 

fából volt faragva, s négy egyforma félhold alakú szárnya volt. Ez a négy 

szárny egy vastag faoszlopra volt rárögzítve, ezt részt állították bele az üstbe. 

Ez volt a vitorla alsó része. A felső részét, ami kiállt az üstből, belehelyezték 

lyukas közepű deszkába. A deszka két végét hozzászegezték a két karóhoz, 

ami le volt verve a katlan mellé. Végül egy faszeggel erősítették a vitorla 

oldalához a kb. két méter hosszúságú rudat, amit kavarófának nevezünk. A 

kavarófa hosszúsága meghatározó volt, mert fontos volt, hogy minél távolabb 

lehessen kavarni az üsttől. Ha rövid volt a rúd, akkor nem volt jó kavarni, 

mert a felcsapott füst belement a kavarók szemébe. 

Az üst rézből volt, úgy tartották, hogy ez a legmegfelelőbb a jó lekvár ké-

szítéséhez. Fontos volt, hogy az üst vízszintbe legyen állítva, mert a vitorlá-

nak mindenhol pontosan érnie kellett az üst fenekét. Ha nem vízszintben volt, 

akkor fennállt a lehetősége, hogy egyik oldalon dörzsöli majd az üst oldalát, a 

másikon meg nem éri, s ezáltal nem forgatja megfelelően a lekvárt s az az 

edény falához ég. Tulajdonképpen a vitorla egy nagy kavarókanálhoz volt 

hasonlatos. Hogy az üst ne mozduljon el, körbetapasztották sárral vagy körbe-

rakták téglával. A tapasztás azért volt előnyösebb, mert az jobban szigetelt, s 
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így a füst nem jött fel az üst mellett. Abban az estben, ha nem jó volt megta-

pasztva, a füst felcsapott az üst oldalán.  

A lekvárfőzés napján mindenkinek meg volt a maga feladata. A férfiak tü-

zet raktak a katlanba. Ehhez jó száraz fa kellett, hogy jól égjen a tűz. Néha a 

szőlőtőkéről tavasszal levágott venyigével rakták, abban bízva, hogy az már 

jó száraz. Az asszonyok megmosták a szilvát, belerakták az üstbe, s a jó tűz 

hatására az hamar megpuhult, összelöttyedt. Először csak annyi szilvát tettek 

az üstbe, amennyit könnyen tudtak kavarni. Vigyázni kellett, hogy ne legyen 

túl nagy a tűz, mert ha szilva meglöttyedt, akkor hamar kifuthatott az üstből. 

Akkor lett cibere a szilvából, ha már annyira összeesett, s megpuhult, hogy 

elvált a magjától.  

Ezt az ételt sokan szerették. Vettek ki belőle, s a szomszédoknak is küld-

tek, kóstolóba.  

Ha a lekvárt aprószemű szilvából készítették, ekkor még sok munka várt 

az asszonyokra. Ugye azt a szilvát nem magozták ki előre. Így a főzésnek 

ebben a szakaszában ki kellett merni az üstből a ciberét egy másik edénybe, 

vigyázva, hogy ne forrózódjanak meg. Egy asszony a rostán átszűrte a magos 

ciberét. Leült a fazék mellé egy kisszékre. Az üres fazék tetejére tett rostán 

átszűrte a szilva sűrű levét. A rostának olyan sűrűnek kellett lennie, hogy a 

mag ne menjen át rajta. Majd rámerte a rostára a ciberét és közben fakanállal 

kavargatta, hogy még több menjen át rajta. A ciberézésből visszamaradt ma-

got és a szilva haját kézzel belerakták a rostába, és átdörzsölték. Ezzel a dör-

zsöléssel még azt a sűrű masszát is jól átpasszírozták és belerakták az üstbe.  

A leszűrt, tiszta ciberét visszatették az üstbe, s tovább főzték. Ezután na-

gyon oda kellett figyelni a tüzelésre. Vigyázni kellett, hogy a meleg rézüstöt 

meg ne sértsék a fával, mert az ki is lyukadhatott. A visszaöntéstől számítva 

addig kellett főzni, míg sűrű lekvár nem lett belőle, ez eltarthatott hét órát is. 

Ekkor már nehéz volt a kavarás, hiszen egyre sűrűbb lett a massza, egyre 

gyorsabban kellett kavarni, s egyre nehezebb is lett. Elhúzódott egészen estig, 

ekkorra már több asszony, s leány is megérkezett, akik segíteni jöttek úgy-

mond kavarni. Ez is a vidám társas munka egyik színhelye volt, hiszen dalol-

tak, vicceket meséltek, sőt volt, hogy még szalonnát és krumplit is sütöttek a 

tűzben, s desszertként lekváros kenyeret ettek. Az asszonyok folyamatosan 

kaparták a lekvárt az üst széléről, mert, ahogy sűrűsödött pattogott, s ráégett 

volna az edény falára, ezzel megkeserítve a lekvárt, ami lassan készre főtt.  

Közben folyamatosan nézték, hogy jól megvan-e már főve a lekvár. Egy 

fakanálban vettek ki lekvárt. Felfordították a fakanalat, és ha nem esett ki 

belőle a lekvár, az már azt jelentette, hogy kész volt. Ha nem főzték meg jól a 

lekvárt, az később megpenészedett és megromlott. Mire a lekvárfőzés végére 



264 

értek, már nem sok kavaró maradt. Volt olyan is, hogy hajnalig főtt a lekvár. 

Sőt, ha nagyon sok volt a szilva, akkor reggelig is eltartott.  

Ha készen volt a lekvár, ki kellett szedni az üstből. Erre a célra régen szil-

kék szolgáltak, melyekben egész télen tartották a lekvárt. Ezek agyagból ké-

szültek, melyeket a háziasszony előzőleg jól kimosott, s ki is szárított, hogy 

még véletlenül se legyen nedves, különben megromlott volna a lekvár. A 

lekvárt akkor tartották jónak, ha másnapra egy réteg képződött a tetején. A jó 

lekvár évekig is elállt.  

 

Ezen régi munkafolyamatok, s a hozzájuk kapcsolódó szokások megőrzése 

fontos feladat, hiszen az idősebb generáció elmeséléséből tudjuk csak létezé-

süket, kevés olyan ház van napjainkban, ahol ilyen módon készítik a téli cse-

megét, s nem modern eszközökkel, s összetevőkkel, mellyel kevesebb időt, s 

energiát vesz igénybe. Összegyűjtésük, s lejegyzésük fontos, időszerű feladat, 

hogy a felnövekvő nemzedék számára is megőrződjenek ezek a csodálatos 

tapasztalatok, események. 

Nagy Natália 

 
 

Az utolsó zentai kéményseprő 

 

Nagytatám Zentán az utolsó kéményseprő volt. 

Inas iskolát végzett, ami három évig tartott, majd mindjárt munkába állt. 

Az idős mesterekkel jártak házról házra. Seperték a kéményeket. Régen szinte 

minden házban tüzeltek, volt, ahol több kémény is üzemelt. 1952-ben négy 

mester kéményseprő – vállalatot alapított, de mikor a politika közbe szólt, a 

tatám, Nagy Ferenc magánvállalkozó lett. Kitanulta a kandalló rakást, vala-

mint a kemence építést, és így mindig akadt munkája. Kerékpárral vagy mo-

torral járt, kéményseprő ruhában és sapkában. Vitte magával a felszerelést, a 

tükröt, a hosszú keskeny létrát és a hosszú kefét, a stószert, a csimperlinget, a 

rövid kefét. Amikor megjelent az utcán, mindenki integetett neki, messziről 

köszöntötték, mivel úgy tartották, hogy szerencsét hoz annak, aki látja. Pisz-

kos, nehéz munka volt, de a tata szerette. 2000 óta nyugdíjas, de néha még 

most is elvállal egy-egy kéménytisztítást az ismerősöknek. Régi, emlegetett 

történet a családunkban, amikor apukám és a nővérem otthon kéményseprőst 

játszottak. Amíg a tata pihent, ők elvették a kefét, felmentek a padlásra, és 

úgy gondolták, hogy kipróbálják a kéményseprést. Többször is látták már, 

nem tűnt olyan bonyolultnak. Ki kell nyitni a kémény oldalán a kis pucoló 

nyílást, és a stószer kefével benyúlni, és megkotorni. Apukám kezében volt a 



265 

kefe, a nővére pedig kinyitotta a kis ajtót. Akkor érte őket a meglepetés, mert 

a kémény alján lerakódott apró korom hirtelen kizúdult, és egy nagy korom-

felhő keletkezett. Olyan feketeség lett, hogy szinte, látni sem lehetett őket. A 

két gyerek tetőtől talpig tiszta korom lett, csak a szemük fehérlett.  

Azóta is sokszor visszaemlékeznek erre a régi históriára, és mindig jót ne-

vetnek a történetükön. 

Nagy Viktor 

 
 

Édesanyám 90 éves 

részlet az önéletrajzából 

 

Gál János, aki Perjéspusztára került az uradalmi kastélyba, ő volt az édesapám. 

Édesanyám is ott dolgozott szobalányként, így kerültek közel egymáshoz. 

A grófúr, amikor tudomást szerzett arról, hogy apámék elvesztették a házat, 

pénzt adott, hogy vásárolják vissza. Nagyon elégedett volt apám munkájával, 

aki parádés kocsis volt. Hálás volt apám, de sajnos nem sikerült a házat vissza-

vásárolni, mert akkor már a harmadik lakó lakott a házban és ez már nagy aka-

dály volt, mert csak az első lakótól lehetett volna visszavenni. Így hát a kastély 

mellett a cselédszálláson éltek, apám és anyám között szerelem szövődött. Bűte 

Rozália férjhez ment és jöttek sorban a gyerekek. Pista, Anti, Juliska, Béla, Feri 

és egy kislány, akit Ilonkának hívtak. Volt egy asszony, akinek szintén volt egy 

újszülött gyermekek és felajánlotta anyámnak, hogy cseréljenek gyermeket, 

mivel anyám teje nem akart elindulni. Úgy is tettek, cseréltek babát, de anyám 

kislánya reggelre meghalt, a nő gyermeke életben maradt. Azt gyanították, 

hogy gennyes lehetett a tej, amit szopizott a baba, az okozta a halállát. Mikor 

anyám engem megszült, a halott testvérem után Ilona lettem. Apám tisztelettu-

dó volt, soha senkiről nem szólt rosszat, soha nem volt részeg, csúnya beszéd 

sem hagyta el a száját, megfontolt gondolkodású ember volt. Vadászatra gyak-

ran elvitte magával a gróf és mindig kapott nyulat, fácánt, belsőségeket. Na-

gyon szerették a szüleimet a grófék, más hasznos dolgokat is kaptunk, ruhát, 

ágyneműt, ami akkor nagy szó volt. A cselédházban volt külön egy szoba, kam-

ra, konyha az a többiekkel közös volt. Látta mindenki, hogy boldogulunk, ezért 

volt egy pár irigyünk, pedig csak szorgalmas emberek voltak a szüleim. 

Egyszer a gróf úr versenyt hirdetett a lovászok között. 

- Akinek a lova szebb lesz, az pénzjutalmat kap. 

Az én apám mindig lelkiismeretesen ápolta a lovait, de a verseny úgy feliz-

gatta, hogy még a lovak patáit is kifényesítette olajos ronggyal. Mikor kive-

zették a lovakat az istállóból az övé volt a legszebb ló, így hát ő kapta meg a 
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pénzjutalmat. 5 pengő ütötte a markát. Megdolgozott érte, ragyogtak a lovai, 

a szőrük csillogott. Az ispán magához kérette és elbeszélgettek. 

- István! Adok magának egy tanácsot, ha megfogadja nem fog rosszul járni. 

Fektesse be ezt a pénzt, vegyen rajta egy malacot, hizlalja fel, annak majd 

lesznek kismalacai, azt meg adja el és lassan módos gazda lesz majd magából. 

Így is lett, ezért apámat elnevezték 5 pengős Gálnak. Megvette a malacot és 

nevelgették. Igen ám, de milyen a világ, nem nézték jó szemmel a család gya-

rapodását, a sok jó ember között mindig akad rossz is. Egyszer anyám kiment 

a malachoz és észrevette, hogy valaki lúgot öntött az itatóba. Az isteni gon-

doskodás megmentette a jószágot és hogy anyám megérezhette, hogy baj van, 

gyorsan kiöntötte a vizet. A csendőrök is megjelentek, nyomoztak az ügyben, 

de a tettest nem találták meg. Anyám tudta, hogy ki volt az, de nem árulta el.  

- Szegény, szerencsétlen ember. Mit értem volna el, ha elárulom. A gyere-

kei árván maradtak volna, ha tömlöcbe vetik. - anyám így gondolkozott, 

sajnálta a rosszakaróját. Hívő ember volt, letérdelt és imádkozott. 

- Köszönöm, hogy megmentettél a nyomortól. A lényeg, hogy az a jószág 

megmaradt.  

Apám mindent úgy tett, ahogy az ispán javasolta, így hát, amikor lefialt a disznó, a 

malacok árából lett pénz, már el tudták kezdeni a saját házuk építését. Belefogtak, 

10 évig tartott mire felépült Dévaványán az egy szoba konyha, spájz, az otthonuk 

vályogból épült, a padlózata föld volt, amit lócitrommal kellett bemázolni. Az útról 

kellett gyűjteni. A tüzelő is az utcáról került a tehenek után maradt tehénlepény. Azt 

a napon kellett kiszárítani és egymásra rakva magasan kevés helyet foglaltak. A 

szoba padlózata hamar berepedezett, ezért újra kellett döngölni. A környék gyere-

keit meghívtuk és kedvünkre ugrálhattunk, tombolhattunk, ez volt a cuháré. 

A háború közeledtével apám elhatározta, hogy a lovait megmenti. Kiment 

a kis földjére és elkezdett ásni egy nagy bunkert. Két hétig dolgozott éjjel 

nappal, az amúgy is vézna, sovány ember. Kemény volt a föld, nehezen haladt 

a munkával, még az egészsége is ráment, de végül elkészült a föld alatti istál-

ló, ahol a ló kényelmesen elfért. Levezette a lovát, biztonságba helyezte és 

hazatért. Anyám, amikor meglátta, megijedt tőle, úgy lesoványodott. 

Édesapám Körösladányban született 1895-ben. Fiatal ember volt, amikor 

behívták katonának. Hídőr volt, még akkor csendőrnek nevezték, egy pajtá-

ban éhezett, fázott, majd olyan éhes volt, hogy elment kukoricát lopni. De 

hogy meg is tudja főzni, gyufavékonyra aprította fel a bicskájával a fát, úgy 

rakott tüzet, félve attól, nehogy az ellenség felfedezze. Azt a helyet így szét-

bombázták, életét vesztette minden bajtársa, csak apám maradt életben egye-

dül. Két napig kereste a tisztikart, nagysokára találta meg őket egy kastély-

ban, amikor benyitott nagyon megdöbbent, egy hosszú asztalnál ült mindenki 

holt részegen, néztek ki a fejükből. Apám ahogy kellett jelentkezett.  
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- Kérem alássan bombatámadás érte az alakulatomat, a csapat minden tag-

ja meghalt, csak én éltem túl. 

- No akkor eltakarodsz innen vagy itt lőlek le azonnal. - és akkor ráfogta a 

fegyverét egy tiszt. 

Apám azonnal sarkon fordult, menekült, ahogy csak a lába bírta. Szédült, nem 

is tudta, hogy merre jár, nagyon félt, rettegett, nem is nézett hátra. Mikor már 

teljesen kimerült megállt és elgondolkodott – lám, lám, csak ennyi az ember 

élete. Nyomban el is határozta, ő innen megszökik, ha törik, ha szakad. 

Napokig csavargott, nem tudta mihez kezdjen. A Dunán csak hajóval tu-

dott volna megszökni, de azt ellenőrizték. Ekkor észrevette a vízben úszó 

hatalmas farönköt. Nem volt más választása, vagy itt pusztul el, vagy a fog-

ságban, és már ugrott is a vízbe, ráugrott a fára, ami éppen ott úszott mellette. 

Hideg volt a víz, görcsösen kapaszkodott az ágakba. A víz csak vitte, vitte 

napokig, míg neki ütközött a partnak. Nagy volt benne az élni akarás, teljesen 

átfagyva, félig holtan húzták ki a vízből. Éhesen, szomjasan, nyomorultan 

találta rá. Észrevették, hogy még él. Olaszországban tért magához. Ápolták, 

gondozták, etették, kapott tiszta ruhát, majd már mikor erőre kapott és lábra 

tudott állni kivitték egy macskafarmra, ahol rengeteg macska volt. Úgy tartot-

ták őket, mint nálunk a nyulakat. Ott volt munka bőven.  

- Minek ez a sok macska? – kérdezte apám. 

- Csak annak, amit te is ettél. 

Apámnak felfordult a gyomra, beteg is lett rendesen. Hányt, ment a hasa, nem 

tudta befogadni a hallottakat se az esze, se a gyomra. Két nap múlva elhatá-

rozta, innen is meg kell szökni. Úgy is történt. Napokig ment, csak ment étlen 

szomjan, nem törődött vele, csak minél messzebb akart kerülni attól a helytől. 

Ha a macskákra gondolt kiverte a veríték. Már amikor fogytán volt az ereje, 

egy tanyára tért be, munkát keresett. Kellett a munkaerő, így kapott ennivalót 

a munkájáért. Dolgozott szorgalmasan, szántott a földeken, este megengedték, 

hogy az istállóban alhatott. Keserves élet volt, távol a családtól, az otthoniak 

azt sem tudták róla él-e vagy már meghalt. Dolgoznia kellett, így tengette 

életét. Ahol nem volt rá szükség odébbállt, újra útnak indult munkát keresve, 

ahol befogadták megcsinált mindent, amit kértek tőle. Dolgos, szorgalmas 

ember volt, szerették és megbecsülték. Jó sora volt, de a honvágy nagy volt 

benne és nagy volt a kísértés, hogy elinduljon hazafelé. Mikor hallotta a híre-

ket, az oroszok bejöttek és kizavarták a németeket alhatározta, hogy visszatér 

a hazájába. Gyalog tette meg az utat Olaszországból úttalan utakon, árkon-

bokron keresztül, erdőkön és mezőkön át, míg végül hazatért. Szívére ölelte 

feleségét és gyermekeit. Mindenki letérdepelt és imával köszönték meg, hogy 

újra együtt lehet a család. 

Szitás Ágnes  
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Csokoládét termő gyümölcsös 

 

Dédszüleimnek gyönyörű gyümölcsösük volt a Bátkán. Jó minőségű, puha, 

homokos föld volt, mivel régen arra folyt a Tisza. 

Akadt is sok munka. Dédmamámnak bérelt asztala volt a piacon, egész 

évben árult. Mindent a gyümölcsösben termeltek meg. Kellet is a segítség, így 

nagyszüleim, ha tehették, besegítettek a munkába. Ilyenkor anyukámat is 

vitték magukkal. Komppal kellett átmenni a Tiszán, így tudták megközelíteni 

a földjüket. 

Talán 5-6 éves lehetett anyukám, amikor megindult a család, hogy beteka-

rítsák a termést. Napokig tartott a munka. Fel kellett szedni a krumplit. A 

felnőttek dolgoztak, anyukám pedig magával vitte a játékait, a kislapátot, a 

vödröt, az ásót és a szitát. Pár nap múlva a nagyinak feltűnt, hogy a kislány 

ebédkor alig eszik valamit. Egész nap csöndben volt, már meg is ijedt, hogy 

talán beteg az a gyerek, de kiderült dédmamám ügyeskedése. 

Nem hiába, az idősek tudják, hogyan kell a gyereket nevelni. Annak idején 

egy családban 6-8 gyerek is volt, tudni kellett őket egész nap szórakoztatni. 

Anyukám élvezettel szitálta a porhanyós földet, mivel ez a gyümölcsös külön-

leges képességekkel bírt. Kitalálta, melyek a kedvenc édességei. Ha sikerült 

jó helyen szitálni a földet, akkor meglepetés kiscsokira talált, amit persze a 

dédnagyi rejtett oda. Így szép csöndben dolgozott a kis „aranyásó”. 

Szép emlék maradt, a család azóta is vidáman gondol vissza a csokit termő 

gyümölcsösre. 

Nagy Zsófia  

 
 

Így mesélt édesanyám  

 

Kisfiam születése 

Mikor megtudtuk, hogy babát várok, azonnal számolgatni kezdtünk,  

mikorra fog születni. 2016 augusztusában jártunk, így a szülés várható idő-

pontja, májusra lett jósolva. Az első hónapok rettentő gyorsan elrohantak, 

decemberig szinte észre sem vettük, hogy már hárman vagyunk. Aztán dec-

emberben mikor már a hasam is nőtt, elmentünk ultrahang képet csináltatni. 

Akkor tudtuk meg, hogy kisfiút hordok a szívem alatt.  

Apuka és én is örültünk, mert mindkettőnk nagy vágya teljesült. A várandó-

sággal, minden rendben ment, teltek múltak a hónapok, közeledett a nagy nap. 

Izgatottan vártuk, a kis fickó jöttét, de sehogy sem sikerült dűlőre jutni a névvel 
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kapcsolatban. Férjem világi nevekben,míg én ritkább nevekkel érveltem. aztán 

eldöntöttük, ha megszületik, akkor amelyikre húz, azt a nevet adjuk neki. 

Közeledett a május, a pocak már hatalmasra nőtt. A várandósság harminc-

kilenc hete alatt, sikerült huszonkét kilót magamra szednem, de ez engem 

abszolút nem zavart. Egy napsütéses, ámde szeles szombat délután, egyre 

többet keményedett be a hasam. Még aznap éjjel elindultunk szülni, mert 

estére a fájásaim beálltak ötpercesekre, és a szülésznő javasolta, induljunk. 

Nem mondom, hogy féltem, mert nem. Tudtam, hogy fájni fog, mert hal-

lottam róla. Valahogy azzal nyugtattam magam, hogy ha a szomszéd negy-

venkét kilós asszonyka kibírta, akkor én is kifogom. Sőt, nekem még kiabál-

nom sem szabad.  

Nagyon sokat olvastam a megfelelő hozzáállásról, viselkedésről. Tudtam, 

hogy ha magamon kívül ordítozom, csak erőt veszthetek Szombat hajnaltól 

vasárnap reggelig egy szemhunyást sem aludtam. A fájásaim szaporák voltak, 

de gyengék. nem nyílott a méhem. Az erőm, fogyatkozott, és a baba, csak 

nem akart megszületni. Vasárnap délután három órakor burkot repesztettek. A 

magzatvíz elfolyt. A gyerek feje beékelődött, de a méhszáj még mindig nem 

volt elég vékony. Óráról órára vártunk, számoltuk a fájások közötti perceket. 

Úgy éreztem, soha nem lesz már vége. 

Este fél hétkor aztán, hét ujjnyira kitágultam, és kaptam három szurit. Kb 

öt perc múlva, leírhatatlan fájdalom uralkodott el rajtam. A tervem, hogy 

kibírom ordibálás, visítás nélkül, dugába dőlt. Úgy fájt, hogy azt sem tudtam 

ki vagyok, mit csinálok, hol vagyok. Minden impulzusom a szörnyű, elvisel-

hetetlen fájdalomra összpontosított.  

Húsz perccel az oxitocin után, 3690 grammal, 56 centivel világra jött a kis-

legény. A mellkasomra tették. Emlékszem szürke volt, és fényes a bőre, és a 

szemeit bátortalanul nyitogatta. Akkora béke járt át, mint még soha a világon. 

Elfáradtam. 

A fények egyre halványodtak, s a férjem felkiáltott: „Elvérzik!” 

Nem néztem a hang irányába, csak a gyermekemet követtem a szemem-

mel, ahogyan valaki lekapja a hasamról és elviszi. A melegség folyt ki belő-

lem és nagyon fáztam. Az egyik ápoló rám tett egy takarót. Mindkét kezembe 

katétert raktak, és pillanatokon belül már csepegett is a folyadék belém.  

Hírtelen nagyon sokan álltak körbe rajtam. Emlékszem, ahogy az egyik megje-

gyezte, hogy mennyire kék a szám. „Le fog állni a szíve…” bólogatott bosszúsan. 

Egy talpig zöld cuccban belépett valaki. Megtapogatta a pulzusom, majd 

megkérdezte, hogy hívnak. Egy pillanatra nem tudtam válaszolni. Majd felel-

tem. „Nagy Alexandra. 24 éves.” - mondtam. S akkor abban a percben felfog-

tam, hogy mi történik velem.  

„Várjunk még! A pulzusa elég jó. Hadd menjen le az az üveg!”  
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Egyik üveget kötötték a másik után, és fél óra múlva, már elállt a vérzés. 

Az orvoscsapat hat órát állt mellettem és csinálta a dolgát. Én meg csak fe-

küdtem, és beszéltem. 

„Mit csinál, Alexandra?”- kérdezte a főorvos. „Imádkozom”- feleltem. 

Imádkoztam ahhoz az Istenhez, aki addigi életem során sosem hagyott el. 

Akibe mindig kapaszkodtam. Akire szüntelen gondoltam. Imádkoztam hozzá, 

hogy ne hagyjon el engem, a családomat s a kisfiamat.  

Nem volt erőm sírni, s nem is akartam. Hittem abban, hogy Isten megen-

gedi, hogy éljek. 

Hat óra múlva, a szobámba toltak. Behozták a kisfiam és aludhattunk. 

Néztem a kiságyában és féltem elaludni. Tudtam, az éjjel, Isten kezében vol-

tam. Május 14-én két csoda született meg.  

Elmondhatatlan milyen érzés így félni. Félni a haláltól. Félni attól, hogy 

mekkora fájdalmat okozhatunk másoknak. Félni attól, hogy milyen lesz ne-

kik, nélkülünk… 

Eltelt két év. Rettentő hálás vagyok az Istennek, hogy meg élhettem eme 

két év, minden egyes percét. Meg tanultam értékelni az időt, s most tudom 

csak igazán, mit jelent a mondás: „Egy perc az élet…” 

 

Nagymamám lánya, Bori 

Bori, nagymamám második leánya. Nagyinak összesen öt gyermeke volt, 

négy lány, és egyetlen fiú. Most, elsőnek Boriról írok nektek/magamnak egy 

szerintem érdekes történetet, amit anyukám mesélt nekem.  

Bori, mindig erős, egészséges kislány volt. A második nővér, ahogy anyu-

kám szokta emlegetni. Az első, Kató, a legidősebb után néhány évre született, 

majd követte őket Erzsike, (anyum) és Ibolya. Bori már egészen kis korában, 

talpra esett gyerek volt, mindig úgy csűrte-csavarta a dolgokat, hogy neki jó 

legyen. Édesanyám mesélte, hogy Bori, szeretett enni. Mindegyikőjük közül, 

talán a legjobban. Mivel anyukám nem ette a húst, abban állapodtak meg, 

hogy a részét, természetesen jutalom ellenében, Borinak adja. Bori pedig 

hónapokig váltotta ki anyukám húsrészét, ezzel, azzal, épp amivel tudta. 

Nagymamám életének legnehezebb időszaka, azon az éven kezdődött, mi-

kor váratlanul elhunyt nagypapám. Egyedül maradt őt pici árvával, kikből a 

legkisebb Ibolya, épp hogy világra jött. Tudni kell, hogy akkoriban nagyon 

szegény világ volt és egy ilyen tragédia, nagyon megviseli a családtagokat, 

nem csak lelkileg, hanem fizikailag is. Ezerkilencszázötvenötöt írtak, és a 

kárpátaljai magyarok nehéz válságos időszakon mentek keresztül.  

Szegény asszony volt a nagymamám, egyre nehezebb volt kiteremtenie a 

mindennapi eleséget. Dédmamám akkor úgy döntött, hozzájuk költözik, segít 

nevelni a gyerekeket, míg mama dolgozik. Mama takarítónő volt, és a bére 
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épp hogy elég volt ennivalóra. Mindennap kifizették a bérét, de sehogy sem 

jöttek ki belőle. Volt, hogy egész héten pogácsát sütöttek, mert nem jutott 

kenyérre. Anyukám, sokszor emlegeti, hogy a zsír, amit rákentek a pogácsára, 

„csak meg lett neki mutatva”. 

Nehéz idők voltak azok, megterhelő egy fiatal özvegy számára, aki egye-

dül maradt annyi gyerekkel. De szegény embert az ág is húzza, hogy Erzsike, 

has tifuszt kapott miután kilopott egy darab kalácsot a kamrából, és még for-

rón megette. Hónapokig betegeskedett ezek után, de lassan meggyógyult. Az 

amúgy is kimért érkezésekre, még jobban oda kellett figyelni mamámnak, 

mert Anyukámnak sokáig diétázni kellett emiatt. 

Történt aztán, hogy távoli rokonok látogatóba jöttek. Ők nem éltek szegé-

nyesen, meg volt mindenük. Egyetlen öröm azonban, amit az élet adhat, a 

gyermek, hiányzott az életükből. Nagyon szerettek volna örökbe fogadni egy 

gyermeket, és felvetették mamának, hogy örökbe adná-e egyik gyermekét 

nekik. Mondván, ők is segítenének rajta, és mama is rajtuk. Jó szülői lenné-

nek, mindent megkapna a gyerek, amit kér.  

Mama sokáig gondolkodott, mire meghozta élete legnehezebb döntését, 

odaadja a gyermekét. Anyukám azt mondja, gyermekkorában akkor félt elő-

ször. Sosem aggasztotta az éhség, a szegénység, a házimunka, de mikor fel-

hozták az örökbefogadást, összerezzent mindene. 

„Kató, az első gyermekem… az egyetlen az első szerelmemtől. Sanyi, apá-

tok után neveztem el, az egyetlen fiam. Erzsike, folyton beteg, mit kezdené-

nek vele? Ibolya, csak most tanul járni.” - emlékszik vissza anyukám, mama 

válaszára. - „Bori, te leszel.” - mondta és megeredtek könnyei. 

Mindenki sírt. De Bori a legjobban. Nem akart elmenni a távoli rokonokkal. 

Nem akart sem gazdag, sem egyke lenni, a testvéreivel akart maradni. De a 

dolgok, mint tudjuk, nem mindig úgy történnek, ahogy szeretnénk, és Borit, 

elvitték. 

Napok múlva, Kató és Erzsike elszökött otthonról, és felült a vonatra. Dé-

di, tudta mire készülnek a lányok, mikor kikérdezték, hogy hol laknak Boriék. 

Kató, azt mondta anyámnak, aki akkor ötödik éves volt: „Erzsi, ha odaérünk, 

te csak sírj! Sírj, mint akit nyúznak! És ha megkérdik, miért sírsz, ordítsd: 

Borit Haza!  

Ahogy mondta, úgy is tett, és ahogy megérkeztek, Erzsike rákezdett a kán-

tálásra. Végig ordította a nappalt s az éjszakát. Nem hagyott senkit sem alud-

ni. Másnapra kidagadt a szeme, az orra a szája, s hangja sem volt, de csak 

fújta: Borait Haza! Borit haza. A fiatal házaspár tudta, hogy addig nem en-

gednek a lányok, míg haza nem viszik őket, mindhármukat. 
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Így történt, hogy egy hét után, a két lány hazakövetelte a testvérüket a csa-

ládba. Mama könnyek között fogadta őket, és megfogadta, hogyha a csehek 

macskaköves útja alól kell kikaparni, akkor is megszerzi a pénzt ennivalóra.  

Nem is kell mondanom, felnőttek mind. Szegénységben, mint a templom 

egere, de szeretetben, egymás mellett. 

Nagyné Mészár Alexandra 

 
 

Láthatatlan angyalok 

 

Talán mindenki életében volt már olyan, hogy egy illat, egy ruha, ember vagy 

akár egy borús idő eszébe juttatta a már megtörtént eseményeket, olyan ese-

ményeket, amelyek kedvesek számára, és elég csak egy utánzat és máris a 

neki kedves emlékek felelevenednek. 

Ez történt velem is, és játszódik le forgatókönyv szerűen gyermekkorom 

kedvenc emléke minden egyes karácsony alkalmával. 

Hogy mi is ez? Most megosztom veletek… 

Amikor én kicsi voltam, és a nagymamám még élt, az volt a hagyomány, 

hogy szenteste napján elmentünk hozzá délután, és együtt díszítettük fel a 

karácsonyfát, majd a közös ebéd után nyitottuk ki az ajándékainkat. Azonban 

ezt a hagyományt a 8. életévembe lépve nagyanyám váratlanul megszakította. 

Nagy izgalommal utaztam nagyihoz a kocsi hátsó ülésén, azon gondol-

kodva, hogy milyen finom ebédet fog nekünk tálalni. Nagyi nagyon finoman 

főzött, ugyanis szakácsként dolgozott hosszú évtizedeken keresztül üzemi 

konyhán, így a főzés minden fortélyát elsajátította. Ízletes, ropogósra sült 

narancsos kacsát szokott ilyenkor kemencében sütni, héjában sült fűszeres 

burgonyával, ami az ünnepi készülődést hangulatosabbá tette. Egész úton 

csak a finomabbnál-finomabb ételek cikáztak a gondolataimban, várva a déli 

ebéd pillanatát.  

Amikor megérkeztünk, nagy meglepetésben lett részünk. Az előszoba sar-

kában már ott állt a szabályos ágakkal tarkított közepes ezüstfenyő, amely fel 

volt díszítve, többnyire arany és piros gömbökkel. Ízléses, egyszerű, de gyö-

nyörű látkép fogadott minket az ajtón belépve. A levegőben a friss zserbó 

illata kavargott, és tudtam, hogy ez a citromos diós illat lesz ezen túl számom-

ra a karácsonyhívó illata, mely mellé a feldíszített fenyő párosul majd. 

Értetlenül álltam csak mozdulatlanul. 

- Az ajándékok hol vannak a fa alól? És ez a fa? Hogyhogy fel van díszít-

ve? - kérdeztem kétségbeesetten. 



273 

Nagyanyám a konyhából kilépve, mosolyogva felelte: még nem jártak itt az 

angyalok.  

Ezzel a kijelentéssel sajnos nyolc évesen nem vigasztalódtam meg, sőt kis-

sé még szomorúbb lettem. Csalódott voltam amiatt, hogy a fát nem az előző 

évek rituáléjaként közösen díszítjük fel. Búslakodtam azért is, mert az aján-

dékokat nem láttam sehol, noha a zserbó friss illata feledtette velem a kívánt 

kacsa illúzióját. 

Eluralkodott rajtam a rossz hangulat. Onnantól kezdve nem volt kedvem 

sem az evéshez, sem a nem látott ajándékok kibontásának.  

- Hát neked meg mi bajod!? - kérdezte tőlem a nővérem. 

- Semmi. - feleltem szemlesütve. 

- Ja, az a baj, hogy nem látod, milyen ajándékok vannak a fa alatt? - fagga-

tózott tovább testvérem, kissé cinikusan. 

- Nem ez a bajom! Hanem kimaradunk a közös, jól megszokott készülő-

désből. Ez a bajom! - válaszoltam kissé duzzogva és ingerülten. 

Ezzel a lendülettel kimentem az előszobába, és néztem a rabul ejtő fenyőfa 

szépségét, ami szintén kárpótolt kissé. 

- Gyertek a megterített asztalhoz! - hívogatott nagyanyám. 

- Na, még mit nem! - rögtön feleltem kérésére, kissé tiszteletlenül. 

- Gyere te is leányom, a kedvencedet sütöttem! - kérlelt még egyszer. 

Ennek a hívásnak, persze hogy nem tudtam ellenállni. Elindultam a konyha 

felé, ahol már a család többi tagja várt engem. Szolidan megterített asztal 

fogadott. Díszítésként narancsba tűzött fenyőgallyak voltak az asztalfutón, 

illetve házikó mécsesekben égtek a lángok. Nagyi a drága porcelán étkészletét 

szokta ilyenkor elővenni, ezüst evőeszközökkel. Most is így történt.  

Édesapám az asztali áldást kezdte el, amikor három csengőrázás zavarta 

meg a beszédében. Egyből felkaptam a fejemet. 

- Mi ez? - ámélkodva, izgatottan ugrottam fel ekkorra már. 

- Az angyalok. - felelte halkan nagyanyám. 

- Angyalok?! - értetlenkedtem, majd testvérem hozzáfűzte, biztos az aján-

dékokat hozták meg. 

Több sem kellett nekem, egyből felpattantam, és kirohantam az előtérbe, a 

karácsonyfához. Meglepődtem azon, ami fogadott. A közepes, gyönyörű 

szép, ezüstfenyő alján szebbnél-szebben becsomagolt ajándékok lapultak. Az 

a mosoly, ami az arcomra kiült, a meglepődéstől, értetlenkedéstől csak foko-

zódni látszott. 

- Angyalok?! - lehetetlen, hisz az egész család a konyhában volt. Morfon-

díroztam hangosan. 

Ekkorra már nővérem is ott állt mellettem, aki szintén tágra nyílt szemekkel 

nézte a csodát. 
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- Mennyi ajándék! - tűnődtünk együtt, testvéremmel. 

- Mondtam én, hogy jönnek az angyalok! - mosolyogva jött értünk az elő-

szobába nagyi. 

- De nagyi! Angyalok nem léteznek! - magyaráztam én, egy felnőttnek. 

- Pedig itt jártak, láthatod! Csengőszó jelezte. - mondta nagyi megnyugtató 

hangján. 

Nem tértem magamhoz annyira a hatása alatt voltam a történteknek.  

Ki hozhatta az ajándékokat? Ennyi idő alatt, míg kiértem, nem is fordult 

volna meg egy ember sem!? Miért hazudna a nagyi? De hiszen tudjuk, hogy 

anyáék segítenek a kis Jézuskának az ajándékozásban! De itt senki nem segí-

tett!? Hogy lehetséges ez? - ezer kérdés járt az eszemben, keresve a választ, 

közben jókedvűen, mentem vissza a többiekhez az asztalhoz. 

Keresve a választ felnőtt korra sem találtam meg, azonban gyermekfejjel 

ez számomra szenzációnak számított. Azóta, ha érzem a friss zserbó illatát 

bárhol, ez a gyerekkori emlékem ugrik be az emlékezetembe, melynek hatásá-

ra mást tenni nem tudok, csak csodálkozással ötvözve mosolygok. Ott, akkor, 

csoda történt. És talán nem is kell választ keresni a történtekre, hanem szép 

emlékként visszagondolni rá, melyben segít olykor-olykor egy szelet zserbó 

illata. 

„Vannak dolgok, miket megmagyarázni nem lehet, 

egyszerűen csak hagyni kell, hogy győzzön a képzelet!” 

Németh Nikoletta 

 
 

Nagyapám gyerekkora 

 

Apukám édesapja még a II. világháború előtt született 1934-ben. Mindig nagy 

figyelemmel és örömmel hallgatom, amikor a gyermekkoráról mesél nekem. 

Történetei egy egészen új világot tárnak fel számomra. 

Papa a háború befejezése után egy kicsivel volt fiatalabb, mint most én. 

Nagyon nehéz időket éltek akkor. Dédapám szovjet hadifogságban volt, a 

három gyermeket egyedül, nagy küzdelmek árán nevelte a dédanyám. A csa-

lád a Balmazújváros és a Debrecen közötti tanyavilágban, a Kádár-dűlőn élt. 

A városokban folyt a háború utáni újjáépítés, az emberek nagy része remény-

kedett egy jobb világban. Kevés volt az élelem, nem volt fűtőanyag, hiányoz-

tak a megélhetés alapvető feltételei. Talán falun egy kicsivel jobb volt a hely-

zet, mert ott az emberek tudtak termelni, voltak állataik. Mivel a férfiak  

egy része meghalt a fronton, másik felük még nem érkezett haza, ezért a gye-

rekeknek kellett segíteni az édesanyáknak. Nem egyszerű háztartási tevé-

kenységekről volt itt szó, hanem nehéz fizikai munkáról. A gyerekek már 
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hajnalban keltek, megetették az állatokat, kiganézták az istállót. Reggeli után 

elmentek az iskolába, ahol a különböző korú gyerekeket egy osztályban taní-

totta a tanító úr. Mindenkivel tudott külön foglalkozni, a tanulók is segítették 

egymást, az idősebbek és a jobb tanulók korrepetálták a gyengébbeket. Min-

denki megtanult olvasni, írni, számolni. Sokan nem tanulhattak tovább az 

elemi iskola után, mert dolgozni kellett, de az itt szerzett alapvető ismerteket 

egész életükben nagy biztonsággal tudták hasznosítani. Iskola után a gyerekek 

hazagyalogoltak, ebédeltek, majd a ház körül segítettek.  

Nagyon gyakran előfordult, hogy nagyapámnak tizenkét évesen egyedül 

kellett kihajtani a család két tehenét a hortobágyi gulyához a nyári legelőre. 

Kora hajnalban indult gyalog, egyedül a pusztaságban, csak a csillagok vezet-

ték. A csorda egynapi járóföldre volt, ezért többször megpihent a hosszú gya-

logút alatt. Mindig elcsodálkozom, hogy jutott el oda egyedül, honnan tudta 

az utat, és hogyhogy nem félt. A pusztán az öreg számadó gulyás, Czinege 

János várta. Szűkszavú, magának való ember volt, aki élete nagy részét a 

Hortobágyon töltötte. Az állatok nyelvén jobban értett, mint az emberén, 

mégis a megbízhatóság és a szavatartás volt a két legfőbb tulajdonsága. Ráné-

zésre megmondta, hogy a gulyából melyik jószág melyik gazdáé. Abban az 

időben nem kötöttek írásbeli szerződést az állatok őrzésére, elég volt egy 

kézfogás. Akkor még nagyobb értéke volt az emberi szónak. Az öreg megkí-

nálta a gyermeket az általa főzött pörköltből vagy öreg lebbencsből, majd 

leakasztotta a kúpból az egyik bundát, nagyapám azon aludt a szabad ég alatt. 

Másnap hajnalban indult vissza a tanyára. Nem volt térképe, nem vezette 

semmiféle navigációs rendszer, mégis hazatalált. 

Így telt az én nagyapám gyerekkora. Sokat dolgozott, a mai szemmel nézve 

keveset játszott, de szinte mindig a jó levegőn volt. Voltak pajtásai, akikkel 

különféle gyerekcsínyeket követtek el, saját maguk készítették a játékaikat, 

fúrtak-faragtak. Dédapám 1947-ben hazajött a hadifogságból, újból teljessé vált 

a család. Azt hitték akkor, könnyebb lesz az életük. Ám a történelem és a 

kommunista diktatúra ismét közbeszólt, de ez már egy másik történet. 

 

Pál Zoltán Attila 
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Élni nélküle 

 

Klári aranyos, kedves kislány volt. Talán kicsit szeleburdi, de igazi jószívű 

gyerek. 

Tornázott, táncolt, zenét tanult és kitűnő tanuló az iskolában. Otthon  

segítő, szófogadó gyermek és amint írtam is, - csak kicsit szeleburdi.  

Az egyik nap is pörgősen, kapkodva sietett el otthonról nem figyelve a 

közlekedés veszélyeire. 

 

A bérházak ablakából sokan nézegettek, szép idő volt, ki elmenő családtagjait 

nézte, és volt, aki a hazavárót figyelte, amikor szinte egy sikoly lett az egész 

tér, Klári a villamos alá került.  

Ahogy később elmondta, egy pillanatig érezte a veszélyt, de kitérni előle 

már nem tudott. 

Szirénázó mentő, tűzoltó kocsi érkezett, a kislányt ismerők zokogása 

hangzott, az édesanya ájultan esett össze és Klári is eszméletlenül feküdt, - 

karja nélkül - a villamos alatt. 

Amikor a sokkon túl volt, amikor már tudott mesélni a balesetéről, a kö-

vetkezőket mondta el. 

 

„Tudod siettem és azon járt az eszem, hogy a táncpróbán ki lesz a partnerem, 

kivel fogok a zene csengő hangjára pörögni. Szinte hallottam is a hangot, - de 

az a villamos volt, amely elé szaladtam. Az ütközésnél nem éreztem semmit, 

csak azon csodálkoztam, hogy fekhetek a földön, miért ömlik a vér belőlem, 

hiszen semmim nem fáj. 

Láttam magam körül a tömeget, a sopánkodó embereket, akik egy része 

engem, másik része a villamosvezetőt okolta a balesetért. Láttam, ahogy a 

mentőbe betesznek, akartam szólni: „hé, emberek, a karomat ne hagyjátok a 

földön, szükségem van rá!”… aztán sötétség vett körül. Se kép se hang nem 

jutott el a tudatomig. Amikor magamhoz tértem korházi ágyon feküdtem és 

azon gondolkoztam, hogy mindezt álmodom, vagy valóság. De amikor hallot-

tam, hogy „na, kislány, hogy vagyunk? Hogy érezzük magunkat? …Tudtam, 

hogy ez már nem álom… Szüleim után nyafogtam, és amikor megláttam őket 

nem tudtam elképzelni, hogy miért van kisírva a szemük, miért néznek rám 

aggódva? És amikor megtudtam, hogy csak egy karom van, akkor hisztériás 

zokogás tört ki rajtam. 

Nehéz idők jöttek. Testileg, lelkileg összeroppantam. Meg akartam halni, 

nem akartam egy karral, egy kézzel élni. Nekem mind a kettő kell kiabáltam. 

Hónapokba telt, míg el tudtam fogadni, hogy így is lehet és KELL élnem. 
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Dacos, makacs, akaratos lettem. Sőt agresszív is, így nagyon sok álsajnál-

kozótól szabadultam meg. Hisztériás lettem, amikor sajnálkozni kezdtek, … 

nem kell engem sajnálni, mindenkor vagyok olyan erős, mint akinek megvan 

a két karja… De amikor nem látták sírtam és azon törtem a fejem, mi lesz 

velem?  

 

És ahogy telt az idő, - az álszenteskedők lekoptak, a barátok köre szélesedett, 

a segítőkezek kérés nélkül is ott voltak, csak… 

Mert addig, míg mindenünk megvan, ép és használható, természetesnek 

tartjuk azt, hogy mi mindent tudunk csinálni, cselekedni. Nem ok nélkül adta 

a teremtő a két lábat, melyen állni, és amivel járni tudunk. Nem ok nélkül 

kaptuk a két kart, kezet, mert mindennapi életünkben sok feladatot lát el, - 

ami eggyel nem megy, - ha megy is nagyon nehezen. 

 

Éjszakánkét sokat gondolkoztam, hogy hogyan lesz ezután? 

Élni? Feladni és meghalni? De akkor szüleimnek még nagyobb bánatot 

okozok? Mi lesz így velem? Álmaim elszálltak a karommal együtt… Tanul-

tam!… mindent kipróbáltam, amit a rehabilitáción javasoltak, építkeztem, 

készültem az ÉLETRE. 

Sikerült a gödörből kimásznom. Kitaláltam és megtaláltam azt az ajtót 

ahol beléphettem, ahol nem érdekelte a körülöttem lévőket, hogy „fogyaté-

kos” vagyok. 

 

Szép hangom volt, annyira, hogy szüleimnek ajánlották, hogy taníttassanak, 

ezen a területen fejlesszem tehetségemet, képességemet.  

A zene, a muzsika lett a mindenem. 

Ki tudtam énekelni magamból a fájdalmat, a vágyat és a hallgatóságnak is 

kellemes szórakozást biztosítottam. 

De okulva az élet különböző „adományaiból” a közgazdasági egyetemen 

is diplomát szereztem. Így meglett a polgári életbe való elhelyezkedéshez 

szükséges képzettségem, - a régi álmokból, tánc, torna, zene, - az éneklés. 

Első nyilvános fellépésemre adventi időszakban került sor. Istentisztelet 

alatt a kórus szólistájaként szerepeltem a templomban. 

Felfigyeltek a hangomra. 

Jöttek a felkérések különböző együttesektől, kórusoktól és elindultam 

„földkörüli” utamra. 

Kis hazánk tájait bejártam. Voltam Erdélyországban a Hargitán, Márama-

rosban és a Kárpátokban, Felvidéken, Angliában, Franciaországban, az Ame-

rikában… 
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Kevés embernek jut ennyi szerencse, siker az életében, mint egy idő után 

én kaptam, talán kárpótlásként, az élettől. 

Hogy nekem miért jutott mindez? 

Mert nem adtam fel! Küzdöttem, tanultam, képeztem magam, - nem sajná-

latot akartam kapni az emberektől, hanem elismerést. Nem a saját sebeim 

nyalogatva akartam élni az életem. És ez sikerült is. 

Dalaimmal, adományaimmal melyet a zenén keresztül nyújtottam közön-

ségemnek egész életet, szeretetet, nyíltságot, békességet kaptam. 

Mű kart és kezet kaptam, amely elrejtette a rajongóim előtt, hogy hiányzik 

az egyik karom. 

 

Aztán beköszöntött a szerelem is.  

Egyik külföldi utam alkalmából egy magas, helyes szimpatikus férfi kösz-

öntött és gratulált. Barátságosan, mosolyogva kérdezte, hogy felismerem-e? 

Egy iskolába jártunk, ő már végzős volt, amikor a balesetem történt, de előtte 

sokszor megvertem, mert szemtelenül viselkedett velem. 

 

Pörgött a film vissza, és egyszer csak feltűnt egy huncut szemű fiú, aki a tánc-

iskolában sokszor pimaszkodott velem, és amikor a villamos elé kerültem 

akkor is rá gondoltam… 

Gyerekkori szerelem feléledt, reményt adott a felnőtt korban is. 

 

Feleség lettem, egy drága jó embert szerető asszony.  

És ma? Áldott állapotban vagyok, várjuk gyermekünk megszületését. 

 

Látod, lehet mindenkor nélküle is tovább élni, - csak AKARNI KELL. 

 

Papp Lajosné 

 
 

Misi útjai 

 

Egy gyermek megszületésének pillanatában általában boldog mindkét szülő. 

A kertész is izgalommal várja egy- egy rózsabimbó növekedését, és ő is bol-

dog, ha kipattan a bimbó, melyből azt reméli, hogy pompázó rózsa lesz. A 

felelősség később tudatosul, hogy olyanná váljon a rózsa és a gyermek, amiért 

megszületett. Mindig a szülők feladata a gyermek sorsának egyenes úton 

tartása. 

A Papp gyerek megszületése pillanatában a szülők boldogok voltak. Ő az 

első gyermekük, aki apja után a Mihály nevet kapta. A fiú, a gazdasági világ-
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válság kellős közepén, 1931-ben született. A következő gyermek, akit Vil-

mosnak anyakönyveztek, 1934-ben látta meg a napvilágot. 

A szülők, csak élettársi kapcsolatot létesítettek, ilyen- olyan okok miatt. Ma 

egy család életében ez lazább kapcsolatnak tűnik, amit akkoriban vad házasság-

nak tekintettek, az egyszerű halandó emberek nem is igazán fogadták el. Mivel 

Budapesten éltek, számukra ez különösebben nem volt zavaró körülmény. 

A hétköznapok gondjai a négy főre szaporodott családot olykor megoldha-

tatlan feladatok elé állította az élet. Az édesanya megbetegedett, és így az 

anyagi gondok hullámai egyre magasabban csapkodtak körülöttük. S aztán a 

két szülő kapcsolata is kezdett a hideg téli levegő fagyos éjszakáira hasonlíta-

ni. Úgy határoztak, hogy Mihály fiukat, aki életének tízedik évébe lépett, 

beadják egy menhelyre, egy olyan államilag finanszírozott gyermekintéz-

ménybe, ahol a szerencsétlen sorsú gyermekek mindennap élelmet és megfe-

lelő tiszta ruhát kaptak. 

Misi ekkorra határozott jellemű, virgonc gyermekké vált. Képes volt ma-

gát és öccsét megvédeni,a szomszédok hasonló korú, vagy egy- két évvel 

idősebb társaival szemben is. Ezért esett a szülők választása rá. Remélték, az 

intézeti körülményeken is úrrá tud lenni. Szemben öccsével, aki félénkebb 

természetű volt. Aztán majd, ha a család sorsa jobbra fordul, újra magukhoz 

veszik. Sajnos ez a körülmény soha nem jött el. 

Az 1940-es években sok falusi család úgy próbált saját sorsán segíteni, 

hogy az állami intézetekből gyerekeket kért ki. Az állam továbbra is gondos-

kodott a nevelő családhoz érkezett gyermek jövőjéről, ruhanemű és más jutta-

tások, nevelési pótlékok adásával. Az csak később derült ki, hogy ezek a kap-

csolatok a gyerekek szempontjából jól vagy rosszuk alakultak- e. Voltak lel-

kiismeretlen családok, akik az új jövevényt ingyen cselédnek használták. 

Ezek a körülmények előbb- utóbb kiderültek és a területi felügyelő ezt hamar 

megszüntette a gyerek érdekében. Azoknál a családoknál, ahol jó sorsot szán-

tak a nevelt gyermeknek, egészen addig maradhatott, amíg nagykorú nem lett 

a gyermekből. Nem voltak ritkák azok az esetek sem, amikor az új család a 

nevére íratta a náluk lévő állami gondozottat. Sőt, annak rendje és módja sze-

rint meg is házasította, mintha valóban az ő gyermeke lett volna. 

Vera néni ötvenöt éves falusi parasztasszony, aki húsz éves fiával gazdál-

kodott tíz holdas gazdaságukban. Férjét négy éve veszítette el, de szívós és 

szorgalmas munkával, gyermektelen sógornőjével, túl tudott jutni az özvegy-

séggel járó nehézségeken. A fiával szembeni kettős szerepét is kellőképpen 

megoldotta. Amikor kellett, szerető édesanya, amikor kellett, férfiakat meg-

hazudtoló gazdálkodó volt. Egy napon megbeszélte a fiával, hogy menhelyről 

kér egy gyermeket, hiszen úgyis csak ketten vannak. Úgy gondolkodott, ahol 

kettőnek jut ennivaló, ott jut a harmadiknak is. Bízott önmagában, és bízott 
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abban, hogy az új jövevényt meg fogja szeretni, és hogy ő is meg fogja őt 

szeretni a fiával együtt. Különben is az volt a hitvallása, hogy az emberszere-

tettel, jó szóval többre megy, mint durvasággal. Kedvenc mondása volt: „Ne 

bántsd a jót, annál jobb lesz, üsd a rosszat, annál rosszabb lesz!” Ilyen tulaj-

donságokkal föl vértezve egy szép napon lovas kocsira ültek és elindultak a 

legközelebbi budapesti intézethez. A szükséges papírmunkát már jó előre 

elvégezte. Az intézetbe érve az igazgatói irodába irányították őket, ahol az 

igazgató szívélyesen fogadta mindkettőjüket. Mivel az igazgató már- már 

hivatásánál fogva jó emberismerő volt, rövid beszélgetés után ki merte jelen-

teni, hogy biztos abban, a gyermek jó helyre fog kerülni. Ezután egy gyer-

mekfelügyelő segítségével felsorakoztattak az irodába tíz kisebb- nagyobb 

kiadható ember- palántát. Ahogy ott álltak, Vera néninek mindjárt megakadt a 

szeme az élénk tekintetű, kissé nyugtalannak tűnő Misi gyereken. Bólintott az 

igazgatónak, hogy készen van a választással. Az igazgató elmondta a szüksé-

ges információkat, azt is, hogy két hónapja adták be a fiút a szülei, s hogy 

budapesti. Így aztán, nem biztos, hogy a vidéki élet fog neki tetszeni. Ennek 

ellenére Vera néni ragaszkodott a gyermekhez. 

Misinek elmondta az igazgató, hogy ezen túl Vera néninél fog lakni vidé-

ken. A fiú először megszeppent, de aztán valami kis örömsugár csillant fel a 

szemeiben. Rövid idő alatt összecsomagolták az ilyenkor szükséges ellát-

mányt, ami ruhanemű, az iskolába járáshoz kellő eszközök és egy napi éle-

lemből állt. Vera néniék elbúcsúztak az igazgatótól, felültek a lovas kocsira, 

felpakolták Misi csomagjait is és természetesen Misi is helyet foglalt. Elin-

dultak az új otthona felé, mely a tíz éves gyereknek, a bizonytalanság és a 

remény érzését hozta szívében. Budapesttől 50 km-re laktak Vera néniék.  

E hosszú út során, ahogy elhagyták a pesti forgalmasabb, zajosabb utcákat, a 

csend mintha köréjük telepedett volna. Csak a két ló patkóinak ütemes csatto-

gása hallatszott a bazaltköves úton. Misi hol balra, hol jobbra nézve figyelte 

az eléje táruló, számára új táj szépségét. Közben Vera néni és a fia is kedve-

sen kérdeztek Misitől egy- egy apróságot, amire a fiú készségesen válaszolga-

tott. Az út mentén sorra váltogatták egymást akácok, eperfák és különböző 

bokrok. Május vége felé járt már, így jócskán voltak virágba borult fák, bok-

rok. Ahol sík terület tárult Misi szeme előtt még egy- egy mezei nyúl, szép 

tollú madár is került. Ilyenkor mindig megkérdezte, hogy milyen állatot lát. 

Ahogy hazafelé haladtak, egyre többet beszélgettek. Hol az eléjük tárulkozó 

tájról, hol az éppen következő településről, hol arról, hogy mikorra érnek 

haza. Amikor az utolsó településhez értek, Misi már úgy belemerült a beszél-

getésbe, hogy egy kívülálló már azt hihette volna, hogy születése óta együtt él 

a családdal. Már kezdett sötétedni, mire elérték a falu határát. A házak  

egyforma fehér falai felett, hol nád, hol cseréptetők ültek. Jelezvén, melyik 
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házban lakik, jobb, illetve kevésbé jómódú gazda. A házakon lévő apró abla-

kok, mint két szögletes szem sötéten világítottak, egy- két helyen petróleum-

lámpa égett. Misi meglepődve kérdezte, hogy itt miért nem gyújtják meg az 

utcai gázlámpákat. Vera néniék kicsit elnevették magukat és nyomban el-

mondták, hogy csak a nagyobb városokban van. A kis falusi településeken 

csak a hold és a csillagok világítanak éjszaka. Misi azt is furcsállotta, hogy 

amikor egy- egy porta előtt elhaladnak, hol öblösebb, hol vékonyabb hangú 

kutyák kezdenek el ugatni mérgesen, mintha azt mondanák, menjetek el gyor-

san, különben nagy baj lesz. Természetesen erre is megkapta a választ, hogy 

ezeket házőrzőnek tartják. Csak azt jelzi, hogy ébren vannak és figyelnek. 

- Vera néniék hol laknak?- kérdezte Misi. 

Ebben a pillanatban egy kutya kezdett el ugatni, de nem úgy, mint a többiek. 

Egészen máshogy, szinte kedvesen csaholva, egy kicsit nyüszítve és a kapu 

előtt a lovak megálltak. 

- Megérkeztünk!- mondta Vera néni. 

Misi szíve gyorsabban kezdett dobogni és kíváncsian nézett a sötétbe burko-

lódzott házra, amiből sokat nem lehetett látni. 

Zavarában annyit kérdezett:  

- Hogy hívják a kutyát, és nem fog bántani, ha én belépek? 

- Ne félj, mi itt vagyunk, ránk hallgat, így nem fog bántani. Burkus a neve. 

Majd megbarátkoztok még, meg fogod szeretni, jó kutya. - mondta Vera néni. 

Vera néni fia kinyitotta a kaput és onnan szólította a lovakat indulásra. Azok 

meg jöttek is, már megszokták. 

Csak Misi ámult el, hogy milyen okosok. Majd egy újabb parancsszó után 

megint megálltak úgy, hogy a kocsi pont a ház bejárata előtt állt meg. Vera 

néni leszállt és azt mondta: 

- Misi, várj addig, míg bemegyek a házba és lámpát gyújtok, akkor kijö-

vök érted és együtt fogunk bemenni. Jani bátyád meg a lovakkal fog fogla-

latoskodni. 

Vera néni a sok csomaggal és Misivel elindultak a gyerek új otthonába, mely 

még jó pár évig jelentett nyugalmat és biztonságot számára. 

A helyiség, melybe beléptek, konyhának nevezték, melyből jobbra is meg 

balra is egy ajtó nyílt. Mindkét oldalon jókora helyet foglalt egy-egy szögletes 

építmény. 

- Ezeket kamilnak hívják, meglátod, innen fűtjük a kemencét is, itt sütjük 

a kenyeret is. - mondta Vera néni. 

Ezután beléptek a baloldalon lévő szobába, ott állt a kemence. Körülötte ülés-

re alkalmas padka, egy részén berakott tűzhellyel. Szemben volt egy- egy ágy. 

Középen asztal, mögötte díszes lóca állt. Az asztal fölött felakasztva világított 
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a petróleumlámpa. A falnál egy lavórtartó zománcos lavórral és mellette egy 

vödör víz. 

Ez a kép tárult Misi szeme elé. 

- Misikém, bontsd ki a csomagjaidat, én addig feltálalom a vacsorát. 

Mire Misi mondta, hogy ő kapott ennivalót. 

- Nem baj, majd megeszed máskor! Ekkor, mint rutinos háziasszony, ott 

hagyta a gyermeket, nekilátott a vacsorának, hogy az minél hamarabb az 

asztalra kerüljön. 

Amikor a fia elvégezte a szükséges teendőit és belépett a szobába a jó illatú 

leves már ott gőzölgött az asztalon. Természetesen csak melegíteni kellett, 

mert indulás előtt Vera néni már mindent megfőzött. 

Vacsora után Misi megjegyezte-, de finom volt- Vera néni örömmel hal-

lotta, ezután megágyazta mindhárom ágyat, megmosakodtak és lefeküdtek. 

Jani báttya eloltotta a lámpát. Misinek sokáig nem jött álom a szemére. Hi-

ányzott a már-már megszokott intézet zsivaja, a bevilágító gázlámpák fénye. 

Szokatlan volt a sötétség és a csend. Aztán a fáradtság és a kényelmes puha 

ágy csak elaltatta őt. Másnap reggel, amikor felébredt már csak egyedül volt a 

szobában. Az első pillanatban csodálkozva nézett szét. Hirtelen nem tudta, 

hogy hol van, de aztán egyre gyorsabban kezdett neki derengeni és tudatosul-

ni, hogy az első reggele új otthonában. A nyíló szobaajtón belépő Vera néni 

kedves hangja is segítette megértetni, hogy számára új élet kezdődik. 

- Hogy aludtál Misikém? 

Eszébe jutott, hogy ilyen kedvesen utoljára az édesanyja keltette, amikor még 

nem volt beteg. 

- Jól aludtam Vera néni. 

- Örülök! Most kelj fel és a lavórba készítettem vizet, mosakodj, öltözz 

fel. Addig elkészítem a früstököt, addigra Jani bátyád is itt lesz. 

- Mi az a früstök? 

- Hát reggeli. - mondta mosolyogva Vera néni. - Tudod, erre felé, falun, 

így szokták mondani. 

Amikor befejezték az evést, Misi elkezdte jobban felfedezni a házat. Először 

a kutyával kellett összebarátkoznia, mert amint a ház ajtajához lépett, ott állt a 

kutya, mint posztjára váró őr. Barátságosan farkát csóválta, vagy barátságta-

lanul nézett, attól függően, hogy ismerőst- vagy ismeretlent látott e. Jani bátya 

egy jó darab zsíros kenyeret adott Misi kezébe, és azt mondta- Gyere, ne félj, 

dobjál egy- egy kis darabkát neki, és amikor dobod, mondjad, hogy „Burkus, 

ez a tied.” 

Misi úgy is tett, és észrevette, hogy Burkus egyre barátságosabb volt vele. 

- Megsimogathatom? 

- Még pár napig csak akkor, ha én is itt vagyok. 
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Misi most kezdett szétnézni az udvaron. A ház, amelyikből az udvarra lépett, 

fehér falú, cseréptetős, hosszú épület volt. Az utcára egy szoba nézett, két 

ablakával, amit tisztaszobának hívtak. Utána a konyha, majd a hátsó szoba, 

amiben a család élte az életét. Aztán az éléskamra, melyben a lisztet és a 

lisztnek való búzát és a szemestakarmányokat, élelmiszereket tárolták. Azt 

követte az istálló, majd az ólak. Az udvar végében kocsi fészer, szalma, illet-

ve szénakazal. Az udvar bal oldalán pince. Misi mindenhova kíváncsian be-

nézett, kérdezgetett ezt is, azt is. A pince tizenhárom lépcsőjével mélynek 

tűnt. Misi, ahogy ment le, meg is számolta a lépcsőfokokat. Bizony az idő 

úgy elszaladt a nézelődés közben, hogy megszólalt a harangszó, ami a delet 

jelezte. Ami az ebédidőt jelentette. Misi hamar megtanulta, hogy mindig pon-

tosan ott kell lenni. Az alkalmazkodó természeténél fogva, Vera néni kedves 

szigorúságát látva elfogadta, jó, ha szót fogad neki. 

Teltek a napok, megismerkedett a hasonló korú fiúkkal az utcából.  

Könnyen befogadták, és így egyre jobban érezte, hogy otthon van. Az igazi 

otthonából leginkább öccsének hiánya, távolsága fájt neki. Értette a szülei 

nehéz helyzetét, de azért mégis a szívében haraggal gondolt rájuk. A jelen 

helyzetével egyre jobban megbarátkozott, szívesen segített az állatok körüli 

munkában. Burkus kutyával is gyorsan barátságot kötött. A lovakat is szíve-

sen simogatta, hiszen olyan szelídek voltak. Később a hátukra is felülhetett a 

mezőn. Élvezettel gyűjtötte össze a tyúktojásokat. Előfordult, hogy a tyúkok 

napközben az udvaron, szabadon kapirgálva újabbnál- újabb helyeken tojtak. 

Ha egy- egy ilyen fészket megtalált, a dicséret sem maradt el, hogy milyen 

ügyes. Imádott a frissen fejt tejből egy bögrével meginni. A disznóólba, ha 

bement, szívesen vakargatta a két- három hónapos malackák hasát. Egyszerű 

szóval, de annál nagyobb jelentőséggel mondva, igazi családtaggá vált. 

Szeptemberre már igazi barátai is voltak, az elemi iskola hatodik osztályában. 

Egy este megkérdezte Misi Vera nénitől, hogy szólíthatja-e anyának. Vera 

néni csak bólogatott, elfordult és könny csillant meg a szemeiben, a boldog-

ság könnye volt. Tudta, hogy megbirkózik a nehéz feladattal, hogy egy vad-

idegen gyermeket magához tud édesgetni, de azt, hogy ilyen rövid idő alatt, 

arra még ő sem számított. Az öröm perceiben Misi azt is megkérdezte, hogy 

Janinak mondhatja-e azt, hogy „bátyám”. 

- Persze, hogy igen. - vágta rá egyszerre Jani és Vera néni is. 

Október közepe felé szomorúság telepedett a családra. Vera néni fia, katonai 

behívót kapott munkaszolgálatra. 

- Anya, majd én megcsinálom a bátya helyett- mondta fellelkesülve a rá 

jellemző határozottsággal. 
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- Aranyos vagy kisfiam, de azért csak gyerek vagy még. Neked még az is-

kola az első. Majd írunk kérvényt, hogy a bátyád a családfenntartó és ak-

kor hátha leszerelik.  

Október végén Vera néni fia fogta a katonaládát és a megadott helyre bevo-

nult. Misi még többet segített Vera néninek és még jobban azt érezte, hogy ő 

is családtag. Elment a kérvény is, és nagy örömükre a katonáskodás harmadik 

hónapjának végén Vera néni fiát, mint rászorulót leszerelték. Mivel téli hóna-

pok voltak, Vera néniék a segítő rokonok segítségével átvészelték ezt az idő-

szakot. Nagy volt az öröm mindhármuknak, amikor Jani a katonaládával ci-

vilben hazaérkezett és kimondta a bűvös szót: 

- Leszereltek! 

A család megnyugodva folytatta a mindennapos teendőit. A 39-ben kirobbant 

II. világháborúból nem sokat érzékeltek. Néha- néha egy- egy hírt hallottak, 

de a napi munkák nem engedték meg, hogy annál többet foglalkozzanak vele. 

Misi iskolában töltötte napjait. Hétvégenként vagy az új barátaival ismerke-

dett meg a falusi látnivalókkal, vagy otthon segített. Lassan elérkezett a nyár 

eleje és az iskolapadnak végleg búcsút intett. Közepes tanuló volt, így nem is 

nagyon buzdította tanítója továbbtanulásra. Így járt sok társa is, mindegy, 

hogy saját, vagy nevelt gyereke volt a családnak. Az iskola befejezése után 

néhány nappal Vera néni levelet kapott. 

- Misikém, gyere csak, édesapád írt, hogy eljön meglátogatni hétvégén. 

Misi egy pillanatra megdöbbent, vegyes érzések kavarogtak benne. Egyből, 

régen látott öccse jutott eszébe és elszomorodva gondolt az együtt töltött 

évekre, amik sokszor jutnak eszébe éjszakákon, amikor gyakran sírva is fa-

kad. Ez a hír, édesapja érkezéséről felzaklatta a lelkét, pedig itt már igencsak 

nyugodt életet élt. Nem talált különbséget a szomszéd családok gyerekei és a 

saját sorsa között. A szívében még mindig ott lapult az a tüske, amit az inté-

zetbe adásakor szerzett akaratlanul. Ezért fogadta édesapja jövetelének hírét 

ilyen vegyes érzésekkel. 

Eljött a hétvége és vele együtt az édesapja is. A szükséges bemutatkozás 

után és a ki hogy van kérdések elhangzását követően Misit öccse érdekelte a 

legjobban. Apja elővett egy fényképet, ami pár napja készült, melyen öccse 

Vilike és a szülők voltak. Misi hosszan nézegette az egyetlen jelenlegi kapcsot 

vér szerinti családjával. Ha nem szégyellte volna, talán még sírva is fakad, de 

csak nagyokat nyelt és mosolygott. Anyjáról is kérdezett, megtudta, hogy még 

mindig nem tud dolgozni, még mindig beteg s hogy ugyanúgy nehéz anyagi 

helyzetben vannak. Ezeket megtudva be is fejezte a kérdezősködést. 

A jó ízű ebéd elfogyasztása után Misi apja elmondta, hogy nagy aggoda-

lommal jött, mert hallott sok intézeti gyerek sanyarú sorsáról. De ennek elle-

nére, elsőre láthatta, hogy fia jól táplált, tiszta, és még nőtt is pár centit az óta, 
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amióta utoljára látta. A következő meglepetés pedig az volt, hogy Vera nénit 

anyának szólítja. 

Vera néni elmondta, hogy Misire saját gyermekeként tekint, aki ezt meg is 

érdemli, mert egy ragaszkodó, szófogadó fiú. Csak kisebb csínytevései van-

nak, de nem nagyobbak, mint mások gyerekei csínytevései, nagyon tudja őt 

szeretni. Amúgy is azt vallja: „Ne bántsd a jót, annál jobb, üsd a rosszat, an-

nál rosszabb!” 

Ezután Misi apjával és Jani bátyával kimentek az udvarra és Misi mindent 

megmutatott, mint egy idegenvezető. Szakszerűen elmagyarázta, hogy mi 

miért van. 

Szép lassan eljött a búcsú pillanata. Misi apja készített egy pár darab fény-

képfelvételt, elköszöntek és megígérte, hogy amint a körülményei úgy enge-

dik, újra eljön. 

Misi egy rajzszöggel a falra tűzte a kapott fényképet családjáról. Éjszaka, 

álmában öccsével hancúrozott, mint régen. A napok, hetek múlásával egyre 

kevesebb szó esett a látogatásról. Már jobban foglalkoztatta az az esemény, 

ami 1942. november első szombatján lesz. Jani bátya esküvője. Ami azt jelen-

tette, hogy azután négyen fognak élni a házban. Vajon az új asszony hogyan 

fog ő hozzá viszonyulni… Ezek a gondolatok foglalkoztatták a legjobban. 

Eljött az esküvő napja és a szép fiatalasszony hozzájuk költözött. Misinek úgy 

kellett őt szólítani, hogy ángyi. A fiatalasszony jószívűségével, vigyázó sza-

vaival hamar belopta magát Misi szívébe. Így szívesen segített ángyinak, ha 

megkérte valamire. 

Gyakran mondta a fiúnak:  

- Misikém, vigyázz, nehogy ilyen- vagy olyan baj érjen! 

Misi meg ilyenkor nagyokat nevetett, és mondta, hogy tud ő magára vigyázni. 

Élték a mindennapjaikat, mint általában a hasonló parasztcsaládok. 

Apja, 1943 nyarán megint meglátogatta, és szomorú hírt hozott, hogy már 

nem élnek együtt édesanyjával. Egy képet hozott Misi öccséről és ennél több 

emlék nem is maradt meg a fiúban a találkozásról. Majdnem 1944 tavasza volt 

már, amikor váratlanul ismét megjelent édesapja. Váratlan volt, mert nem is je-

lezte érkezését. Az általában szokásos kérdések után apja rátért jövetele okára. 

Úgy látja: Misi nagyon jó helyen van, és ő ilyen körülményeket egyelőre 

biztosan nem tudna teremteni. A hadi helyzet is úgy néz ki, hogy Magyaror-

szágon is végigsöpör a háború zivatara. A városok sokkal veszélyesebbek, 

mint a falvak. Ezért szeretné, ha Vera néni vállalná Vilikét is, legalább a két 

gyerek együtt lehetne. Természetesen, a felmerülő anyagiakat fizetné, mintha 

intézetből hozná ki. 

Vera néni kis gondolkodás után azt mondta, hogy rajta nem múlik, ahol el-

fér négy ember, ott van hely az ötödiknek is. Misi szinte örömében táncot járt, 
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a hír hallatán. A biztonság kedvéért azért megkérdezte Vera nénit, hogy akkor 

tényleg jöhet-e Vilike? Vera néni pedig csak csendben bólintott. Ekkor Misi 

kiszaladt az udvarra, és Burkus kutya mellé huppant le, átölelte a nyakát, és 

nevetve mondta, - hallod - e kutyusom, új barátod lesz, a testvérem, Vilike, 

szeresd őt is nagyon! 

A szeméből a kutya nyakára, mint esőcseppek, úgy hullottak az öröm-

könnyek. Burkus pedig, mintha megértette volna, fejével Misihez bújt. 

Misi apja és Vera néni megegyeztek, hogy a következő hét végén újra 

megjelenik, Vilikével együtt. Misi egész éjszaka alig tudott aludni, csak for-

golódott. Korán kelt, az udvaron sem találta helyét. Hosszan beszélgetett 

Burkus kutyához, aztán újra és újra a kapuhoz ment. Nem csoda, hiszen a 

régen látott testvérét várta. Már dél felé volt, amikor már majdnem reményt 

vesztve ismét a kapuhoz indult, és ahogy kinézett az utcára, a tőlük három 

házzal odébb lévő sarkon fordult be apja és testvére. 

Mintha a világ összes elzárt indulata szakadt volna fel benne, elkiáltotta 

magát: 

- Anyám, jönnek a Viliék! 

S ekkor a két gyerek, mint egy vágányon szemben közlekedő két gyorsvonat, 

megállíthatatlanul rohantak egymás felé. Már majdnem attól kellett tartani, 

hogy elsodorják egymást. De nem, mert úgy összekapaszkodtak, mint két 

közelre nőtt fa ága, melyek összenőttek és a legvadabb vihar sem tudja őket 

szétválasztani. Misinek és Vilinek volt még egy kapocs, ami kiskorukban nőtt 

össze. A szívük, melyet a távollét sem tudott meglazítani. E örömteli pillana-

tok után Misi apja szólalt meg, kicsit kesernyés mosollyal: 

- Misi, én is itt vagyok! - Ezután, Misi köszönt, majd elindultak a kapuhoz. 

Vera néniék mind a kapuban várták őket, kellően üdvözölték a vendégeket, 

majd betessékelték őket a házba. Vilike félénken, megilletődve ült le. Alig hall-

hatóan válaszolgatott csak. Látszott rajta a pesti bérházban élés sápadtsága. Bár 

csak 3 évvel fiatalabb Misinél, sokkal fiatalabbnak látszott. Vera néni és a gye-

rekek apja úgy találták jónak, ha minél előbb elköszön. Így Vilike hamarabb túl 

lesz a búcsúzás okozta traumán. Misi biztosan megmutat majd neki mindent, 

így eltereli a figyelmét. Vilike egyik szeme sír majd, a másik meg nevet. 

A neki idegen emberektől kell elfogadni a vele való törődést, a gyerekek-

nek járó biztonságot. A nevető szeme azt súgta, vége a fénytelen bérház fog-

ságának. Újra együtt lehet a régen látott testvérével, de azt is, tudta, ami már 

elmúlt, pótolni nem lehet. 

Misi a tőle megszokott lendületével már hívta is ki az udvarra Vilikét.  

Elsőként Burkus kutyával beszélt: 

- Látod Burkus, ő Vilike, az öcsém és nehogy bántsd őt! 
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A kutya farok csóválva barátságosan simult Misihez, mintha azt mondta vol-

na, „értem pajtás, de hagyj egy kis időt, amíg megszokom”. Ezután Misi 

megmutatta a porta minden látnivalóját. Vilike hű maradt a természetéhez, 

csendben szemlélte végig testvére előadását. Csodálkozva nézte Misi bátorsá-

gát, amikor azt látta, hogy egyik- másik állatot megsimogatta. Amikor min-

dent megnéztek, amit Misi szerint látni kellett, visszamentek a házba. Vera 

néniék szeretettel vették körül Vilikét. Elrendezték ruháit, kérdezgették és 

minden fontos dolgot elmondtak neki. Vilike csendesen, szűkszavúan vála-

szolgatott. Vera néniék hamar rájöttek, hogy Misitől sokkal szerényebb gye-

rek jött közéjük. Ami nem gond, csak kicsit lassabban fog feloldódni. Úgy is 

lett, a kicsi sokáig csak Misi unszolására tett meg olyan dolgokat, ami a na-

gyobbik fiúnak már természetesnek tűnt. 

Azért Vili szépen lassan beilleszkedett a család mindennapjaiba. Olyan is 

előfordult, amikor összekaptak, civakodtak, mint más testvérek is szoktak. 

Ilyenkor, ha Vera néni hallotta, mindig szeretettel jó irányba vezette őket. Egy-

szer sült csak el rosszabbul a dolog, amit Vera néni százszor is megbánt. Késő 

ősz volt, az eső napok óta esett, és ha nem volt muszáj, az emberek nem is men-

tek ki a meleg, fűtött házból. Vera néni épp leves tésztát gyúrt, ilyenkor a két 

gyerek ott sündörgött körülötte, mert mindig kaptak egy jó tenyérnyi tésztát, 

amit a sparhelt tetején jó ropogósra sütöttek. Most is ott ültek és nézték Vera 

nénit, de közben összekaptak valamin. Vera néni többször rájuk szólt - Gyere-

kek, hagyjátok abba, ne bántsátok egymást, hisz testvérek vagytok! - de vala-

hogy most a szép szó nem hatott. Vera néni már a tészta vékony csíkra vágásá-

nál tartott, amikor Misi újra kezdte. Ekkor Vera néni emeltebb hangon szólt: 

- Misi! - és amit százszor megbánt: a kezében lévő tésztametélő késsel a 

fiú felé intett. 

Ebből lett nagy baj. A kés hegye elérte Misi orrát és egy centi hosszú sebet 

ejtett rajta. Vera néni nagyon megijedt. Gyorsan hipermangános vizet készí-

tett és kimosta a sebet. Közben nem győzte mondani - ugye mondtam, hogy 

legyetek jók… 

Misi hallgatta a korholást, majd a tőle megszokott vagánysággal csak any-

nyit válaszolt nevetve: 

- Nem baj anya, ebcsont beforr! 

Így feloldódott a jéggé fagyott hangulat. A két fiú megkapta a szokásos tészta 

szeletet, amit megsütve laska néven ettek meg. Ekkorra már Vilike is átvette a 

testvérétől hallott anya, bátya, ángyi megszólításokat. A család hétköznapjai 

nyugodtan teltek. Az őszi betakarítási munkákon már túl voltak. A nyugtala-

nító az egyre közeledő háború frontvonala volt és az általa keltett hírek,  

illetve álhírek. A néha- néha a falu felett elhúzó repülők, melyekről sohasem 

lehetett tudni, hogy ellenségesek-e vagy sem. Ilyenkor tanácsos volt nem 
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mutatkozni, de mivel rendszertelenül jöttek, néha nehéz volt megoldani. A 

szomszéd faluban üzemelt a napraforgóprés, amelyből napraforgóolaját saj-

toltak. Úgy hívták ezt akkoriban, hogy olajütő. Vera néniék üzenetet kaptak, 

hogy holnap vihetik a napraforgót az olajütőbe. Örültek neki, de Jánosnak 

más fontos dolga volt, ezért azon tanakodtak, melyiket hagyja el. Mivel mind 

a kettő fontos volt, nehéz lett volna dönteni. 

A gondolkodás közepette Misi szólalt meg: 

- Majd én elmegyek az olajütőbe. El tudom én hajtani a lovakat. Már sok-

szor hajtottam ki őket a mezőre egyedül. 

- Egyedül nem mehetsz, gyerek vagy még. - szólt Vera néni. 

- Akkor jöjjön el velem az ángyi. 

Ebben aztán meg is egyeztek. Örömmel dicsérték bátorságát, segítőkészségét. 

Másnap felrakták a szükséges mennyiségű napraforgót a stráfkocsira. Misi 

befogta a kocsiba a lovakat az ángyi is felült és elindultak. Vera néni még 

féltőn utána szólt, hogy - óvatosan hajts! 

- Ne féljen anyu, nem lesz semmi baj, értek én a lovakhoz! - szólt vissza 

nevetve Misi. 

Hamar megérkeztek. A magukkal vitt edényekbe töltötték a napraforgóból 

nyert olajat és indultak is haza. Ángyi és Misi arról beszélgettek, hogy milyen 

jó lesz a főtt krumplit a jó illatú olajba mártogatni. 

- Anya biztosan örülni fog, mert több olajat viszünk haza, mint amire szá-

mított- mondta Misi lelkesen. 

A lovak tempósan haladtak hazafelé. Már közelebb voltak a faluhoz, mint a 

szomszéd faluhoz, amikor Misi egy repülőt pillantott meg. Azt is észrevette, 

hogy gyanúsan alacsonyan szállnak. 

- Ángyi, szerintem ezek felénk jönnek. 

Az utat nagy lombos akácfák takarták, melynek a levelei már bronz sárgán várták 

az első fagyot, de még valamennyire épp rejteni tudták az a látta haladókat. 

Misi megállította a lovakat és már ugrott is le a kocsiról. A tőlük jobbra 

lévő szárkúpokra mutatva mondta: 

- Ángyi, szaladjunk és bújjunk el a szárkúpba. Maga az elsőbe, én a máso-

dikba.  

Ezzel mind a ketten futottak, ahogy csak bírtak. A szárkúpokat tövükről levá-

gott kévébe kötött kukoricaszárakból rakták. Mivel már Misi is segített szár-

kúpot rakni, tudta jól, hogy alatta van akkora üreg, hogy egy ember kényel-

mesen elférjen. Gyorsan bebújtak. Ekkor a gépek is föléjük értek. A pilóták 

biztosan látták a két menekülő alakot, mert Misiék a gépek zúgása mellett azt 

hallották, mintha jégeső verné a szárkúpokat. Vagyis hallották, hogy lövedé-

kek pattognak a szárkúpokon. A jó szerencséjük, vagy a kukoricaszárak laza 

szerkezete mentette- e meg az életüket, az bizony egy külön tanulmány lenne. 
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Misi amikor csend lett, óvatosan előbújt, szétnézett, látta, hogy a lovak ott 

állnak még mindig nyugodtan, ahol megállította őket. 

Önkéntelenül kiáltani kezdett: Ángyi! 

- Nincs semmi bajom. És neked? 

- Nekem sincs! 

- Jajj, Misikém, úgy féltem! 

- Hú ángyi, az anyjuk szentségit, ezek ránk lőttek! 

- Misikém, nem szabad káromkodni. 

- Jól van, csak kicsúszott a számon. 

Odaértek a lovakhoz, körbenéztek, nem láttak semmi rendellenességet. Misi 

megdicsérte mind a két lovat. Felültek a kocsira és kocogóra biztatva indultak 

és érkeztek baj nélkül haza. Otthon Misi már nyugodtabban mesélte el, mi 

történt velük. Vera néni és Jani bátya hüledezve hallgatták. 

- Hálát kell adnunk a jó Istennek, hogy nem történt bajotok. - mondta Vera 

néni. 

Ezután már egyre jobban érezték a háború szelét, a frontvonal közelségét. A 

faluban fegyveres harcok nem voltak, de a harcoló csapatok katonái beszállá-

soltak házakhoz hosszabb-rövidebb időkre majd tovább álltak. Tették ezt a 

német hadsereg katonái is. Mikor melyik vonult át a falun éppen. A németek, 

ahogy jöttek, úgy el is mentek. A szovjet hadsereg katonái sajnos sok család-

nál okoztak izgalmat és megbocsáthatatlan bűnöket. Az izgalomból Vera 

néniék is részesültek. A front közeledtével hallották, jobb, ha a kenyérgabonát 

elteszik, mert ha a z oroszok megtalálják, mindet elviszik. 

Így a falusi családok legtöbbje álcázott vermeket készítettek, hogy a min-

dennapi kenyerük biztosítva legyen. Sajnos sok helyen így is megtalálták és 

kíméletlenül elvittek mindent. A gazda örülhetett, ha az életét meghagyták. 

Volt, amikor véletlenül, de legtöbbször irigy, rossz szándékkal a közeli szom-

szédok segítettek a megtalálásban. Vera néni fia élete is hajszálon múlt, ami-

kor a titkos verem közelében keresgélő orosz katonát próbálta kiutasítani az 

udvarról. A katona már csőre töltötte fegyverét, de nem lőtt, így csak az iz-

galmat kellett megemészteni. 

A másik esetben a házban elszállásolt tiszt szemet vetett a ház fiatalasszo-

nyára és ezt közölte is vele. Ezután, egy alkalmas pillanatban a fiatalasszony 

el tudott menekülni előle. Az orosz tiszt a portán módszeres kutatásba kez-

dett. A helyzetet János a szomszédban elszállásolt jó érzésű magasabb rend-

fokozatú orosz tiszt segítségével tudta megoldani. Az Iván névre hallgató tiszt 

azonnal átjött és nagyon haragos szavak és fenékbe billentés kíséretében za-

varta el a keresgélő tisztet. 

A front a katonákkal továbbhaladt Budapest felé. Az emberek fellélegezve 

várták a kitavaszodást, mely a falvakban szinte életük megújulását is jelentette. 
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A földekre vágytak, melyeket a hosszú téli napok után várták, hogy megmű-

veljék. A fák virágba borultak, a madarak fészkeket raktak, a költöző madarak 

is megérkeztek. Kijavították régi fészkeiket, melyek leendő fiókáik otthonává 

lettek. Misi és Vilike, ha szükség volt, segítettek, ha nem, az utca hasonló 

korú gyermekeivel foglalták el magukat. Vilikét hamar befogadták csendes, 

szerény természete miatt, és persze Misi jelenléte is sokat számított, hiszen 

már addigra tekintélyt szerzett magának a többiek között. 

Elmúlt a tavasz, a nyár közepén jár az idő. A nap egyre melegebben sütött, 

sokszor délben még árnyékban is nehezen elviselhető idő volt. Ilyenkor, mint 

mások, Vera néniék is pihenni tértek, ha nem volt olyan munka, amit haladék-

talanul el kellett végezni. Ezen a napon, János és felesége a szőlőbe indult 

permetezni. Úgy beszélték meg Vera nénivel, ebédet is visznek magukkal és 

ha már nagy lesz a meleg, délután fejezik csak be a munkát. Vera néni, mint 

mindig, ebédet főzött. Misi meg Vilike a ház előtt az utcán a nagy akácfa 

árnyékában múlatták a napot a környékbeli fiúkkal. Sok mindenről beszéltek, 

míg valamelyikük azt mondta: 

- Délután menjünk el fürdeni! 

A patakra szoktak elmenni, de egyikük azt válaszolta: 

- Az innen két kilométerre lévő pusztarét melletti tóhoz kellene elmenni. 

Ott még fejest is lehetne ugrani. 

- Anya úgy sem engedne el. Én nem is akarok elmenni - mondta Vilike. 

- Én is megyek, te is jössz. Már tudom is, hogy, te meg azt teszed, amit 

mondok. - mondta Misi. 

Vilike elhallgatott és szót fogadott. Tudta, hogy testvérével nem jó ujjat húz-

ni. A társaság abban maradt, hogy futva hamar odaérnek, fürödnek egy jót és 

már futnak is haza. Ekkor megszólalt a harang. Mindnyájan elindultak ki-ki a 

saját otthonába. 

- Jó hogy jöttetek, éppen most akartam szólni, hogy kész az ebéd. - mond-

ta Vera néni. 

Ebéd után kimehetnénk a fészerbe pihenni kicsit, bent úgyis meleg van na-

gyon. Bátya meg ángyi csak későn jönnek haza. Misinek három darab ham-

vast adott és azt mondta: 

- Vigyétek ki és csináljatok meg a törekes fészerben a férőhelyünket, ami-

korra készen lesztek, én is elkészülök, aztán alszunk egy jót. 

Misi és Vilike amikor kiléptek a házból, Misi már mondta is: 

- Na, ugye hogy megmondtam, el tudunk menni fürödni. Most mi is lefek-

szünk anyával, aztán ha elalszik, óvatosan felkelünk, és már mehetünk is. 

- Na, de- mondta volna Vilike, de Misi nem engedte megszólalni. 

- Nincs semmi de, azt csinálod, amit mondok! - folytatta. 
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Elkészítették a három fekhelyet. Vera néni megérkezett és lefeküdtek. A nagy 

meleg ellenére a szellős fészerben kellemesebb volt a levegő. Vera néni ha-

mar elaludt. Misi csak erre várt. Megfogta öccse kezét és csendben elhagyták 

a fészert, meg az udvart. A fiúk már a nagy akácfa alatt várták őket. Futva 

indultak a megbeszélt tó felé. A nap még mindig fényesen bámészkodott a 

földre. Az egyikük meg is jegyezte- hű, de meleg van! 

- Ne törődjetek vele, gondoljatok arra, hogy milyen jó lesz, ha már a víz-

ben leszünk. - szólt Misi. 

Tempósan haladtak céljaik felé. A táv olyan háromnegyed részénél Vilike 

megszólalt: 

- Én már nem bírok futni! Ti csak fussatok, majd én sétálva megyek utána-

tok. 

- Nem, ezt nem hagyom. - mondta Misi, megfogta öccse kezét és szinte 

húzta maga után. 

A tó a pusztarét és a törpebirtokos uradalom között feküdt le. A partját nagy 

akácfák árnyékolták be. Alatta az uradalom juhásza próbált a mérges nap 

sugaraitól hűsölni kicsit, miközben nyáját tartotta szemmel. Így hamar észre-

vette a közeledő gyereksereget. Misi és Vilike egymás kezét fogva futottak 

elől. A juhász őket látta meg először. A tóhoz érve egyből ugrottak is be a 

vízbe. A juhász azt látta, ahogy a két gyerek elmerül, de egyik sem bukkant 

elő. Rosszat sejtve a juhász felállt az árnyékból, és gyorsan ő is beugrott a 

vízbe. Meglátta az egyik fiút, magatehetetlenül. Gyorsan kihúzta őt a partra. 

A parton álló többi, meglepődött gyerekekre szólt: Állítsátok a fejére. És 

már fordult is vissza. 

Társaik gyorsan fejre állították a fiút, Vilikét. Jókora mennyiségű víz folyt 

ki belőle. Majd a hátára fektették. Elkezdett fuldokolva köhögni, majd lassan 

magához tért. A juhász közben már Misit is hozta a partra. Mindjárt a fejére 

állította, de nem sok víz folyt ki belőle. Aztán őt is a hátára fektették. Misi 

mozdulatlanul feküdt. A gyerekek és a juhász szótlanul nézték Misi mozdu-

latlan testét. Aztán a juhász elkezdte pofozgatni, nevén szólítani a fiút, aztán 

szívtájékon nyomkodta egy darabig. Majd keserű arccal, csendben mondta: 

Misi meghalt. 

Ott feküdt mozdulatlanul, izmai elernyedtek. Társai tágra nyitott szemek-

kel néztek, fel sem fogták, hogy mi történt, hogy a cimborájuk egyik pillanat-

ban még velük futott, a másik pillanatban már nem él. Vili vigasztalhatatlan 

sírásba kezdett. Az odaérkező kíváncsiskodó emberek közül mondta az 

egyiknek a juhász: 

- Hozzatok orvost, meg a hatóságnak is szóljatok. 

- Az ispán úr már érte küldött - mondta valaki. 
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Az orvos megérkezése után megkérdezte a juhászt, hogy mi történt. Ő el-

mondta az egész esetet, azt is, hogy alig jött ki víz a fiúból. Az orvos meg-

vizsgálta a mozdulatlan testet, majd megszólalt: 

- Nem vízbefúlás okozta a vesztét. Szívgörcs okozta a halálát. Ilyen felhe-

vült testtel nem lett volna szabad vízbe ugrania. 

Ezt már a gyerekek felé is fordulva mondta. Talán okulás céljából. 

A hatóság embere is megérkezett. A szükséges kérdések után megírta a 

jegyzőkönyvet és kijelentette, hogy az elhunyt szállítható. Az uradalomból 

többen vállalták, hogy elviszik. 

Vera néni amikor felébredt csodálkozva nézett szét, gondolta, olyan sokat 

aludt, hogy a gyerekek már felkeltek. Pedig ők szoktak tovább pihenni. Fel-

kelt, összehajtogatta a hamvasokat, és elindult előre a ház felé. Gondolta 

megnézi, hogy merre vannak a gyerekek. Már majdnem belépett a házba, 

amikor lódobogást hallott és abban a pillanatban egy idegen lovas pillantott 

meg az utcán a kapuja előtt. Odaszólt Vera néninek: 

- Jöjjön ki a kapuhoz, legyen szíves. 

Vera néni szomorúságot érzett a hangján. Meg is kérdezte egyből: 

- Miért van itt, mi a baj? 

- Az van… 

- Mondja már, hogy mi! - szólt rá ijedten. 

- Misi, a nagyobbik fiú belefulladt a pusztarét tóba. Nemsokára hozzák is 

az uradalmi kocsival. 

Vera néni hangja elakadt. 

- Jajj, rosszul ne legyen. - szólt a lovas. 

Ekkor Vera néni óriási sikollyal, hangos és keserves sírásba kezdett. A sírásra 

kijöttek a szomszédok is, akik hallva a tragédiát, egyből kérdezték, hogy hol 

vannak az ő gyerekeik. Már úton voltak hazafelé. 

Jani és ángyi is hazaérkeztek, egyből kérdezték, hogy történhetett ez. 

Nemsoká jött a kocsi is, addigra már az egész utca sírt. Misi élettelen testét 

az első szobába vitték, hófehér lepedőre a földre tették le. 

Miután elmentek a szállítók, Vera néni Vilikét kérdezgette, hogy miért 

nem szóltak, hogy hová szeretnének menni. 

- Mert a Misi nem engedte. - válaszolta sírva a fiú. 

Misit az első szobában ravatalozták fel. Vera néni mély gyászba borult, két 

éjjel virrasztott a gyerek mellett a temetés napjáig. Sokan kísérték el utolsó 

útjára Misit. Édesapja is eljött. Amikor már minden részvétlátogató elment, 

elolvasta a gyermeke halálával kapcsolatos jegyzőkönyvet, mely megállapí-

totta, hogy a történtekért nem vonható felelősségre senki. Az apa elmondta, 

hogy a leírtakkal egyetért. Vilike elmondott mindent, ebből is kiderült, hogy 

Vera néni sem vonható felelősségre. Hálát adtak a sorsnak, hogy legalább az 
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egyik gyermek életben maradt. Úgy döntött, Vilikét újra magához veszi. A 

háborús helyzet is konszolidálódott, munkája is van, el tudja már látni egyet-

len gyermekét. 

Azt legfeljebb, csak gondolhatta, hogyha korábban nem engedte volna el 

gyermekei kezét, talán még most is foghatná mind a kettőjét. 

 

Utóirat 

Vera néni az én apai nagyanyám volt. Vilike komoly felnőtté vált. Önálló-

sodása után szoros kapcsolatot tartott családunkkal, ami kölcsönös volt. Ő 

mondta: „Tóalmáson kapott igazi anyai és családi szeretet.” Nekünk a kedves 

nagybácsi volt. 81 éves korában bekövetkezett haláláig csak kedves emlék 

maradt a sok együtt töltött családi ünnepekről. 

Pásztor János 

 
 

Amikor én még kicsi voltam… 

 

Amikor én még kicsi voltam, egészen más volt minden. Igaz, most sem va-

gyok valami idős, tizenkét esztendős vagyok. 

Azért volt más régen, mert akkor még élt a nagytatám, és sok időt töltöt-

tem nála. A nagymamámmal egy tanyán éltek, és amikor anyukám csak tehet-

te, ellátogattunk hozzájuk. Én nagyon szerettem ott lenni, mert egészen más 

volta az élet, mint a városban. Mi egy tömbházban éltünk a Tisza - parton, és 

amikor kiszabadultunk ebből a betonrengetegből a tanyára, úgy éreztem, mint 

amikor a madarat kiengedik a kalitkából. Egész más volt ott az élet! Amikor a 

nap felkelt, én is vele ébredtem. Siettem, hogy segíthessek a tatámnak az álla-

tok körül. Megetettük teheneket, a kis bocik meg anyjuk körül ugrándoztak. A 

vizet mindig én engedtem a vödörbe. Amíg ittak a tehenek, a mama megfejte 

a Virágot. Így hívták az egyik tehenet. A tej illatára összesereglettek a macs-

kát. Egy kis edényben adtam a friss tejből. De én a macskáktól jobban szeret-

tem a kutyákat. Volt három a tanya körül. Kellett, hogy elkergessék a rókákat. 

A kutyák is szerettek engem, mert mindig adtam nekik valami finom falatot. 

A csontot mindig én osztottam szét közöttük. Már messziről megismertek, és 

futottak elébem, mikor megláttak. A tatám, sokat mesélt a gyerekkoráról. 

Nekik már gyerekkorukban kellett dolgozni. Egyik reggel, amikor a kaszát 

kalapálta, a hereszéna betakarításáról mesélt nekem. Volt olyan, hogy már 

négy órakor indultak a földekre. Ilyenkor herét gyűjtöttek, mert ekkor volt 

harmatos. De előtte éles kaszákkal levágta a hereszénát négy –öt markos em-

ber. Legtöbbször móvába. Ez azt jelentette, hogy azoknak, akik segítettek, 
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vissza köll majd segíteni – mesélte nagyapám. Ez nem volt könnyű munka, 

mert szép rendre kellett vágni a herét, hogy könnyebben össze lehessen gyűj-

teni. A kaszálást fiatal legények vagy férfiak végezték, mert erő kellett ám 

ide! Néha még versenyeztek is. Ez erőpróbáló munka volt. Volt egy tokmány 

a kaszáló oldalán, ebbe volt a kaszakű, amivel gyakran fenték a kaszát, hogy 

élesebb legyen. A tokmány egy bikaszarva volt. Másnap, vagy amikorra meg-

száradt a here, gyakran még napkelte előtt, kis kévékbe gyűjtötték a felnőttek, 

és a gyerekek elhányták a madzagot. A kévéket bekötötték, és körösztbe rak-

ták. Ez azt jelentette, hogy tizenhat kévét keresztbe raktak, és eggyel betete-

jezték. Ez volt a papkíve. Ez elég sokáig eltartott, és ha elfáradtunk, befeküd-

hettünk a kocsi alá a kutya mellé a hűvösbe. Mert általában a kutya is velünk 

jött. Közben adtunk a kieresztett lovaknak enni. Gyakran mi is kint ettünk a 

mezőn azt, amit a dédanyád rakott: szalonnát, kenyeret, vöröshagymát. Mikor 

már nagyon meleg volt, és a hereszéna is annyira megszáradt, hogy már nem 

volt vele jó dolgozni, hazamentünk. Ezt már nagyon vártuk. De általában, 

csak akkor, ha elvégeztük a munkát. Emlékszem, egyszer már nagyon unat-

koztam, és az egyik lovat elkezdtem egy fűcsóvával piszkálni. Az annyira 

megijedt, hogy úgy megbokrosodott, hogy majdnem feldöntötte a kocsit. Na-

gyon megijedtem, de szerencsére apám még időben elkapta a kötőféket, és a 

ló nem szaladt el, és lassan lenyugodott. Engem is lenyugtattak két jókora 

atyai pofonnal, és megjegyeztem, hogy a gyereknek csiba a neve. 

Lassan elég éles lett a kasza, hogy a tatám nekiláthasson a fűkaszáláshoz. 

A meséjét is befejezte. Én meg azon gondolkodtam, hogy a helyében lettem 

volna-e? Nem tudtam válaszolni. Az azonban biztos, hogy bármikor szívesen 

hallgattam nagyapám meséjét, amíg lehetett. 

Pék Zalán 

 
 

A történelem viharában 

 

Az én mamám nagyon sokat mesél a gyerekkoráról. Mindig elmondja, hogy 

milyen nehéz volt akkor élni. De nagyon sokat nevet mégis a saját történetein. 

Pedig a történelem nem kímélte az életét.  

1944. április 1-jén a 2. világháború idején egy diósviszlói parasztháznak a 

pincéjében húzta meg magát a falu népe. Nem volt biztonságos kint lenni, az 

emberek berendezkedtek a pincében. Egyszer csak egy kisgyerek sírt fel. 

Koraszülött volt, 7. hónapra született. Kicsike volt, gyenge, egy párnába bu-

gyolálták be. A bábaasszony az édesanyját nem sok reménnyel kecsegtette. 
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Nem sokan bíztak abban, hogy megmarad a gyermek koraszülöttként ilyen 

körülmények között. De életben maradt és megerősödött. 

Kilencen voltak testvérek, öt lány és négy fiú született. Az én mamám volt 

a negyedik lány. Az apja szigorú, szűkszavú ember volt, és három lány után 

fiút szeretett volna. Ezért amikor meglátta, hogy megint lánya lett, nem volt 

túl boldog. Azt mondta, hogy az Isten megverte a nőkkel, legyen ez a lány 

ezért Éva. Az anyakönyvvezető felajánlotta, hogy nem azt a napot írja, ami-

kor született, hanem egy nappal későbbi dátumot, hogy ne nevezzék majd 

április bolondjának. De az apja azt mondta, maradjon meg az eredeti születési 

idő. A koraszülött csenevész kislányból egy igazi rosszcsont gyerek lett. De a 

huncutkodás mellett nagyon sokat tanult. Segített a mezőn, otthon a kisebb 

testvéreinek. Ott főzött az édesanyja mellett, az állatokat is ellátta.  

Az édesapjának jó szakmája volt: tej- és vajkészítő mester volt. A családja 

a Bácskából költözött ide. Jómódúak voltak, sok földjük volt mezőgazdasági 

gépekkel, napszámosokkal. Rengeteget dolgoztak, mindent a saját kezükkel 

teremtettek elő. De a történelem közbeszólt. Nem volt jó akkor gazdag em-

berként földeket birtokolni., mert elvihették kuláknak. Könnyen a kulák listá-

ra lehetett kerülni.  

Egy este kopogtak az ablakon, valamelyik szomszéd volt. Azt súgta, hogy 

rajta vannak a kulák listán. Az apa azonnal minden mozdítható dolgot össze-

pakolt, egy vagont bérelt, és vonattal útnak indította a családját a felesége 

szüleihez Borsodba. Az anya négy egyforma ruhába öltöztetett kislánnyal 

indult útnak. A vasútállomás várójában egy nő felfigyelt a bordó rakott szok-

nyás négy kislányra és az anyjukra. Végighallgatta a történetüket, és segíteni 

akart. A nő felajánlotta, hogy Pesten a Minisztériumba segítséget kér nekik. 

De az anyuka nem fogadta el, menekítenie kellett a gyerekeit és a vagonban 

összepakolt vagyonukat. A vonat elindult, megérkeztek az anya szüleihez 

Hejőbábára, az apjukat pedig kuláknak bélyegezték, és munkatáborba vitték 

Kunmadarasra. Három hosszú év következett. A kis Éva Hejőbábán kezdte az 

iskolát. Negyedikes volt, amikor visszamehettek Diósviszlóra. 

Az élet ezután sem volt egyszerű. Újra együtt volt a család a három év 

után. De mindent a semmiről kezdtek újra. Nehéz évek voltak ezek. A K (ku-

lák) betű mindenhol ott volt a nevük mellett, még az osztálynaplóban is. Min-

denki tudta, hogy az apjuk kulák. A család a két kezével építette újra az életét, 

hiszen mindent elvettek tőlük. Laktak tanyán, messze a falutól, éltek meredek 

domboldalon, présházban. Azt ették, amit megtermeltek, egyebük nem volt. A 

kilenc gyereknek másra nem jutott. Kilométereket gyalogoltak az iskoláig. 

Volt, hogy a két nagylány egy cipőbe járt, mert az egyik délelőtt, a  

másik délután ment iskolába, így a délutáni iskolába akkor tudott elindulni az 

egyik, ha a másik a délelőttiből hazaért. Hiába voltak okosak, nem tudtak 
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továbbtanulni, mert nem volt rá pénz. A tanító hiába könyörgött az apának, ő 

nem tudott kilenc gyereket taníttatni, ezért inkább egyiket se küldte tovább 

középiskolába, nem tudott volna dönteni, melyik legyen az. Úgy gondolta, 

majd a gyerekek továbbélik az ő életüket. 

A nagymamám ennél többet szeretett volna az élettől. 16 éves volt, amikor 

elkerült otthonról, és munkát vállalt. Hamar észrevették, milyen ügyes, és 

milyen könnyen tanul. A munkahelye segítségével továbbtanulhatott, egymás 

után szerezte meg a vendéglátóipari szakmákat: bolti eladó, szakács, vendég-

látói üzletvezető. Annyira jó szakács volt, hogy a siklósi Várétterem konyha-

főnöke és főszakácsa volt sokáig. A receptjei újságokban jelentek meg. Mun-

kájáért kitüntetéseket kapott. Gyakorlati oktatóként sok jó szakács került ki a 

kezei alól. Sokan ismerték és tisztelték azért, amit elért az életében. De nem 

tudták, hogy ez az élet egy pincében a háború közepén milyen nehezen indult.  

Nekem a nagymamám története azt tanítja, hogy az életben nem ugyan-

olyan esélyekkel indulunk, de kitartással mégis bármit elérhetünk.  

Pintér Mira 

 
 

Téli emlék 

 

Sok-sok évvel ezelőtt, amikor a mamám még kisiskolás volt, nagyon kemény 

telek voltak azon a vidéken. Mamám Kolozsvár mellett lakott, Kendilónán. 

Decemberben lehullott a hó, és az márciusig nem olvadt el. A téli vakációban 

szinte egész nap a gyerekek, kicsik és nagyok, kint voltak a hóban. Mamám 

sem volt kivétel. Még a paradicsomlevest is hajlandó volt megenni, (pedig azt 

igazán utálta) csakhogy minél többet kint lehessen a hóban. 

Szánkózott a domboldalon és csúszkált a patak tükörsimára csiszolt jegén. 

Estefelé már érezte, hogy nagyon átázott a cipője és vizes a zoknija, de nem 

ment haza, mert tudta, hogy többet nem engedik vissza. Inkább csak akkor 

ment haza amikor hazahívták (így volt ez minden gyerekkel). Nagyon izgult, 

mert tudta, hogy a dorgálás következik. 

Úgy is volt! Az édesapja nagyon haragudott rá, mert félt, hogy beteg lesz. 

A mamám félt, hogy többet nem engedik játszani a hóban és megígérte, hogy 

máskor nem várja meg, hogy átázzon a cipője.  

- Nem is ázik át, mert többet nem mész szánkózni! – hangzott el az ítélet. 

Mamám elkezdett sírni és nagyon megígérte, hogy időben fog hazamenni 

ezután. – Majd meglátjuk! – mondta az édesapja lágyabb hangon. A kály-

ha előtt jó meleg vízben megmosta mamát, gyorsan ágyba dugta és utána 

egy finom mentateát adott neki (fokhagymás-zsíros pirítóssal). 
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Következett a téli esték legszebb része: mamám a meleg ágyban becsukott 

szemmel hallgatta Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor regényét, amit az édesap-

ja hangosan olvasott, miközben az édesanyja kézimunkált. (Ma is nagy becs-

ben vannak mamámnál a gyönyörű, írásos párnák és terítők, amiket az édes-

anyja varrt.) 

Lassan álom jött a szemére és egyre halkabban hallotta a Rózsa Sándorról 

szóló történetet. Az utcáról beszűrődött egy-egy kései járókelő lépte a csikor-

gó hóban. Még mielőtt álomba merült, megkönnyebbülten gondolta: - Ezt 

elég könnyen megúsztam. Többet nem fog megismétlődni. Ígérem! 

 

Pojar Forausberger Tamara 

 
 

Utolsó könnycsepp 

 

Egy egyszemélyes kórteremben –szemben a főorvosi szobával – egy idős 

ember vívta végső csatáját az elmúlással. 

Egy középkorú nő zaklatottan érdeklődött a nővérektől édesapja állapota 

felől, és arról, hogy melyik kórteremben találja őt. 

A nővéreknek azonban tilos volt bármilyen információt adni, hiszen erre 

őket maga a beteg, és a felesége is nyomatékosan felkérték. Így hát sajnálattal 

közölték a nővel, hogy semmiféle információt nem adhatnak neki. Erre az 

illető pénzt vett elő és ezzel próbálta megpuhítani a nővéreket, akik ezt hatá-

rozottan kikérték maguknak, és távozásra szólították fel az ismeretlen nőt. 

Most a nő taktikát változtatott és közölte, hogy a főorvossal szeretne beszélni, 

aki éppen akkor egy műtétről érkezett vissza az osztályra. A hölgy azonnal 

útját állta, és közölte a főorvossal, hogy négyszemközt szeretne vele beszélni. 

A főorvos – bár fáradt volt – látta, hogy a nő nagyon elszánt, ezért a szobájá-

ba invitálta őt. A hölgy Éva Juditnak mutatkozott be, és zokogva előadta, 

hogy egy fatális félreértés miatt megromlott a viszonya az édesapjával, aki itt 

fekszik a kórházban, szeretné őt meglátogatni és bocsánatot kérni tőle. A 

főorvos hosszasan elgondolkodott, majd ennyit kérdezett: 

- Mondja hölgyem, és ezt nem lehetett volna korábban megtenni?  

Erre a nő zokogva csak annyit válaszolt, hogy neki fogalma sem volt arról, 

hogy az édesapja ilyen beteg. 

- Mikor romlott meg a viszonyuk? – kérdezte a főorvos. 

- Tíz éve. – válaszolt a nő. 

- És, mire várt eddig? 

- Nem tudom – felelte – és zokogásba tört ki. - Külföldön éltem. Azt hit-

tem, hogy van még időm.  
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- Most pedig – válaszolt elgondolkodva a főorvos – attól tartok, elkésett, 

mert az édesapja már hetek óta kómában van. Ha akarja, megmutathatom 

őt, de azzal a feltétellel, hogy legfeljebb három percig marad a kórterem-

ben. Rendben van?  

 

A nő bólintott, hogy igen. 

A főorvos kinyitotta a kórterem ajtaját és Ádám ágyára mutatott. Közben 

az egyik nővér is utánuk sietett. Éva Judit édesapja ágya mellé térdelt és zo-

kogva szólongatta őt: 

- Apu! Apu! Apu! 

Aztán ráborult apja ágyára és zokogva kérte a bocsánatát. 

- Bocsáss meg kérlek! Bocsáss meg nekem! Tudom, hogy nagyot vétettem 

ellened. Apu! Meg tudsz nekem bocsátani? Apu! Én ezt nem akartam. 

A beteg váratlanul megmozdult, és egy könnycsepp gördült végig az arcán. A 

nő ekkor megfogta a kezét, és felkiáltott: 

- Ez jéghideg! 

- Letelt az idő!- szólalt meg a nővér, és kivezette a váratlan látogatót a 

kórteremből. 

A beteg nagyon távolról hallotta lánya könyörgését, de válaszolni már nem 

tudott rá. Talán az az egy könnycsepp volt a válasz, amely akkor végig gör-

dült az arcán és lassan, mint egy film, kezdett leperegni előtte az élete. De, 

mintha ezt a filmet fordítva fűzték volna be, a végével kezdődött, és visszafe-

lé folytatódott. 

- Ádám! Ádám! – úgy hallotta, minta valaki a távolból a nevén szólítja, 

aztán az unokáit, Sárát és Krisztiánt látta. A kislány az ölében ült, és felol-

vasott a papának.  

- Papa, majd én mindig eljövök hozzád, és felolvasok neked, mert Te nem 

látsz ugye? 

- Az jó lesz. – válaszolta az unokájának. 

- Én nagyon szeretlek téged, Papa. Innen akarok járni a gimnáziumba. 

Aztán csend lett. Mintha magával ragadta volna őt valamiféle ár, vitte, vitte, 

ringatta őt, és közben hallani vélte a tenger távoli mormolását. 

Most a nagyobbik lányát hallotta, amint vörös arccal üvölt a lányával. 

- Takarodj innen! Menj oda, ahol eddig jól érezted magad! 

A kislány kétségbeesetten zokogott: 

- Anyu! Anyu! Ne csináld! Én, szeretlek téged! Én nagyon szeretlek.  

Ádám pontosan tudta, hogy mindez neki és második feleségének szól, mert a 

kislány a nyarat szinte egész végig náluk töltötte. Aztán, amikor hazaérkezett, 

örömmel újságolta anyjának, hogy milyen jól érezte magát a Papáéknál. 
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Aztán hirtelen csend lett és sötét. De, ez a sötétség mintha nem riasztó, min-

dent elnyelni akaró sötétség lenne, hanem békés, feszültségeket feloldó csend 

és sötét. A távolból egyre hangosabban sípolásfélét hallott. Olyant, minta egy 

gőzmozdony fütyülne állandóan. Aztán tovább perget a film.  

- Ádám! Az összes szobrodat összetörték! Tele van az udvar márvány és 

gránit darabokkal.- hallotta egy ismerősük hangját. 

Ádám ebből egyszerre tudta, hogy rettenetes nagy baj történt. Oda lett élete 

legsikeresebb szakasza. 

 

Aztán fémes csikorgásfélét hallott. Hirtelen a veje arca tűnt fel előtte. 

- Ne mondja, hogy nem tudnak kijönni a nyugdíjukból! Ez nem igaz! – 

majd öklét rázva felugrik és ordít – megmondta a kormányunk is, hogy 

negyven százalékkal nőt a nyugdíjak vásárlóértéke! Hova költik azt a ren-

geteg pénzt? 

A saját hangját hallotta. 

- Negyven százalékkal nőt a nyugdíj vásárlóértéke?  

- Igen! – üvöltötte a vő. 

- Melyik országban? 

 

Mély csend következett. Egy ladikban érezte magát, amelyet ide-oda sodor az 

ár. Még a víz csobogását is hallani vélte. 

Most a film újra folytatódott. A két lányát látta, amint rideg, gonosz arccal 

szinte fölé magasodtak. A kisebbik lánya rideg, szenvtelen hangját hallotta. 

- Azért jöttünk, hogy közöljük veled, hogy többé a lábadat ne tedd a bala-

toni üdülőnkbe, és hagyjál bennünket dolgozni! 

Ádám kétségbeesetten nézett a nagyobbik lányra, de az csak helyeslően bólo-

gatott. Úgy érezte, hogy tőrt döftek a szívébe. Eszébe jutott, hogy be kéne 

menni a konyhába, kihozni a nagykést, és odaadni a kisebbik lánya kezébe, 

aztán kigombolni az ingét, majd ráordítani a gyerekre – Itt vagyok. Ölj meg! 

– de nem volt ereje még megmozdulni sem, hiszen azt a házat az első felesé-

gével közösen, többnyire az ő pénzéből építették. Mit követett el, hogy a gye-

rekei ilyen gyűlölettel fordulnak feléje? 

 

Ismét csend szakította félbe a filmet.  

Megint az unokái hangját hallotta. Nevetgéltek, és a kisfiú elővette a papa 

gitárját. Azt pengetve saját dalkreációját adta elő, miközben nővérkéje mobil-

telefonján rögzítette a produkciót.  

 

A nővérek bejöttek a szobába. Az egyik megigazította Ádám ágyát, a másik a 

pulzusát nézte. 
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- Nagyon gyenge már ez a pulzus. 

- Majd szólok a főorvosnak, hogy ő is nézze meg – mondta a másik.  

- Mondd, mit keresett itt az a nő az előbb?- kérdezte az első nővér.  

A másik megrántotta a vállát. 

- Ő volt a lánya, és eljött elbúcsúzni az apjától. Itt zokogott, de úgy hidd 

el, hogy egy csepp könny nem volt a szemében.  

- Szóval eljött megnézni az apját, hogy mennyi idő van még hátra az örök-

ségig. 

Erről persze mit sem tudott Ádám, aki újból hallotta a távoli kiáltást: - Ádám! 

Ádám! 

- Figyeljen papa! Akármerre járt a világban, az útját mindig a kommunis-

ták fizették. Mit szól ehhez? – kérdezte vigyorogva a veje. 

- Azt, hogy sem a párizsi, sem a moszkvai, sem a tengeren-túli kiállításaim 

idején nem ti voltatok hatalmon. Egyébként kézcsók Anyukádnak! – vála-

szolt Ádám. 

- Most ezt miért mondja Papa? 

- Azért, mert ez a szöveg nagyon ismerős nekem. Ez az Anyukád szövege. 

A két nővértársaságában egy pap lépett a kórterembe. 

- Ő az? - kérdezte a pap. 

- Igen. – válaszolták a nővérek. 

A pap odalépett az ágyhoz, és csendesen egy imát kezdett mormolni, amiből a 

nővérek egy szót sem értettek, közben lassan, szertartásosan a pap feladta 

Ádámnak az utolsó kenetet. 

- Őt személyesen ismertem. Voltam néhány kiállításán, sőt, én keresztel-

tem az egyik unokáját is – mondta a pap egészen csendesen.  

- A főorvos úr mondta, hogy régebben sok országban volt kiállítása. - szó-

lalt meg az egyik nővér.  

- Ma itt volt az egyik lánya is – vágott közbe a másik nővér. 

- Igen?- kérdezte a pap. 

- Igen. Az, aki már tíz éve nem látogatta őt, mert külföldön élt.  

- Azt tudták, hogy szinte teljesen vak volt? – folytatta tovább a pap. 

- A főorvos úr mondta – felelt most az első nővér. – Akkor hogyan volt 

képes szobrokat készíteni?  

- Látják milyen csodálatos ez a világ? Az Isten elvette ennek az embernek 

a látását, és mégis képes volt szobrokat készíteni. Sőt, még egy alapítványt 

is létrehozott, hogy bemutathassa rokkant művésztársai, sorstársai alkotá-

sait is. Nagy sikereik voltak. 

Ádám ebből sem hallott semmit. Ott lebegett a lét és a nemlét határán, a tu-

dattalan űrben, amikor ismét egy hang szólította a nevén. 

- Ádám! Ádám! 
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- Mi a bajotok velem? – kérdezte Ádám a lányát –Egész életemben szé-

gyelltél. Miért? Nem dolgoztam eleget? Vagy az a baj, hogy 1957-től nem 

léptem be a pártba és nem nyaltam le a vért azoknak az orosz csizmáknak 

a talpáról, amelyekkel a magyar forradalmat és szabadságot eltiporták? Az 

a baj, hogy nem árultam el a hazámat?  

- De nem is csináltál valami nagy karriert. – válaszolta a lánya. 

 

Most ismét csend és sötétség következett, mintha elszakadt volna a film, az-

tán valahonnan mélyről, nagyon mélyről dobolásfélét hallott. A dobolás egyre 

erősödött. A saját szíve dobolt. 

Most a kisebbik lánya állt előtte. 

- Mit vagy úgy oda? Más is megvakult már! És?  

Ádámnak mozgott az ajka, de hang nem jött ki a száján. 

Krisztián – a kisebbik unokája - szaladt oda hozzá. Az ölébe ült, és feléje 

fordult.  

- Teréz egy libanc? – kérdezte a kisfiú. 

- Ezt ki mondta neked? – kérdezte Ádám. 

- A Mama. 

Most a nászasszonyát látta és hallotta, amint az ő balatoni üdülőjében egy 

társaság kellős közepén, nagy hangon kijelenti: 

- Ádámnak semmi tehetsége nincs, csak a nagy pofája van. 

 

Ezután megint mély csend következett. Időtlen, hatalmas csend. Orgonazúgás 

szakította meg a csendet. Első feleségével ott álltak a templom ajtóban és 

döbbenten nézték az apszisban kifeszített fekete drapériát és közvetlenül az 

oltár előtt a fekete koporsót. Amikor a pap ezt meglátta, égtelen haragra ger-

jedt, és rettenetesen leteremtette a sekrestyést, aki azt sem tudta, hogy kérjen 

elnézést, és a pappal együtt nyomban eltüntették a gyászmise ottfelejtett kel-

lékeit. 

 

Ádám és Irén megkövülten álltak a baljós előjelek láttán. Újból megszólalt az 

orgona és elindultak az oltár felé. A pap ott állt előttük.  

- Ádám! Akarod-e feleségül venni a melletted álló Irént? 

- Igen! Igen! Igen! – válaszolta Ádám. 

- Irén! Elfogadod-e férjednek a melletted álló Ádámot? 

- Igen. – válaszolta Irén. 

Akkor szólalt meg kántálva a pap. 

- Az Anyaszentegyház törvényeinek értelmében benneteket házastársak-

nak nyilvánítalak. 

Az orgonaszó betöltötte az egész teret.  
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A két nővér társaságában a kórterembe lépett Teréz, Ádám második felesége. 

A nővérek egymás szavába vágva mesélték el Teréznek a nap történéseit. 

- Képzelje el, itt volt a férje lánya. Mi nem engedtük be ide őt, de a főor-

vos úr másképp döntött, aztán idetérdelt az ágyhoz és zokogott. Szólongat-

ta az apját, és kérte a bocsánatát, és megint zokogott. De, úgy higgye el 

Terike, egy könnycsepp nem volt a szemében. 

- Aztán mi lett? – kérdezte Teréz. 

- Aztán letelt a főorvos úr által engedélyezett három perc, és kivezettük őt 

innen. 

- És a férjem?- kérdezett ismét Teréz. 

- Képzelje el! Mintha megmozdult volna. Még egy könnycsepp is végig 

gördült az arcán. 

- Hoztam egy fülhallgatós walkmant zenével és versekkel a kazettán. A 

fülhallgatót a fülére illesztem, és lejátszom neki, ami a kazettán van. Hátha 

történik valami. Addig itt ülök mellette. - mondta Teréz. 

- Ez remek lesz – mondták a nővérek – ilyen kísérletről még csak nem is 

hallottunk, de hátha, hátha szerencsénk lesz. 

 

Ádám eközben megint a csend birodalmában úszott, mintha súlytalan lenne. 

Teréz bekapcsolta a magnót. A nővérek egy darabig kíváncsian figyeltek. 

- Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, 

Már vénülő szememmel őrizem a szemedet… 

Ádám összerezdült. 

- Nézzék csak! – szólt Teréz. 

- Fantasztikus – mondták a nővérek. 

Ádám nagyon távolról, de hallotta a verset. Közben a semmi hullámai, mint a 

tenger mormolása zenei kíséretként aláfestette Ady Endre versét. Ebben a 

pillanatban a főorvos is belépett a kórterembe. A nővérek egymás szavába 

vágva mesélték el, hogy reagál a beteg arra, amit a walkman közvetít neki. A 

főorvos pár pillanatig állt, és csendesen csak annyit mondott: 

- Csak kísérletezzenek tovább. Ki tudja? 

Az egyik nővér megkérdezte Terézt: 

- Miért vesztek össze a gyerekei az apjukkal? 

- Miattam – válaszolta Teréz- pedig én nem csaptam be őt, mint az első fe-

lesége, aki többnyire Ádám pénzéből felépíttetett egy szép üdülőt a Bala-

ton közelében, és elfelejtette őt tulajdonostársként feltüntetni a telek-

könyvben. Így aztán a lányok könnyen elbántak az apjukkal. Én pedig egy 

büdös kurva vagyok, mert az édesapjukat elfogadtam, mint vakembert, és 

mindenben támogattam őt, mindenhova elkísértem, és nem engedtem, 
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hogy a lányai, akik mindenáron gyorsan akartak hozzájutni az örökséghez, 

otthonba dugják őt.  

- Azt mi is látjuk, hogy milyen szeretettel veszi őt körül. Minden nap itt ül 

az ágya szélén. Hogy volt képes a lánya kizárni az apját az üdülőből? 

- Az anyósa kívánságára tette – válaszolta Teréz. - Tudják, a kommunisták 

ahhoz szoktak, hogy elvegyék a másét, azt, amiért nem ők dolgoztak meg. 

Pedig mennyi mindent megtett a gyerekeiért. Ahelyett, hogy büszkék let-

tek volna az apjukra, szégyellték őt.  

 

Ádám most gyermekkori játszópajtásai között van, akik csúfolják őt: 

- Vak Pali, Vak Pali mindent lát, szemüvegen át a kutya valagát - énekel-

ték a gyerekek kórusban. Ádám eléjük állt és nevetve mondta, hogy: 

- Juj, de hamis. Ha már csúfoltok, legalább ne énekeljetek hamisan. 

Ádámka elénekelte: - Vak Pali, Vak Pali mindent lát, szemüvegen át a kutya 

valagát - a Rákóczi induló dallamára. 

- Hülye vagy! – szólt az egyik kis barátja – téged még csúfolni sem lehet! 

 

Most Teréz barátnője, Judit lépett a kórterembe. 

- Hogy van a beteg? – kérdezte Judit. 

- Látod, csak így. – válaszolta Teréz. 

- Azon gondolkodtam – folytatta Judit -, hogy mivel is sérthette meg  

ennyire Ádám a vejét. 

- Hát csak azzal – válaszolt Teréz -, hogy az egyik névnapi versében őt 

párttitkárék Benjaminjának nevezte. 

- És ez volt az a nagy sértés? – kérdezte Judit. 

- Ez. – válaszolta Teréz. 

- Ezek szerint, azért, mert az én apám cukrász volt, ha valaki nekem azt 

mondta volna, hogy a cukrászék lánya vagyok, nekem is meg kellett volna 

sértődnöm? Vagy utólag ennyire szégyelli a fiúcska, hogy az apja párttit-

kár volt? Ez röhej. 

- Tudod, - folytatta a szót Teréz – Ádám azt szokta mondani, hogy vak 

ember ne csináljon gyereket, mert a gyerekei szégyellni fogják őt.  

 

Ádám tovább bolyongott az alvilág felé vezető út sötét, kanyargós folyosóján. 

Egyre közelebbről hallotta, hogy valaki hangosan kiáltja a nevét: 

- Ádám! Ádám! 

 

Most ismét folytatódott a film. Gyermekkori önmagát látta, amint erdész 

édesapjával sétál a Duna töltésén. Jobbra is, balra is az erdőben hangosan 
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bőgnek a gímszarvasok. Fejük felett egy rétisas szállt elegánsan. Apja felné-

zett a rétisasra és csak annyit mondott: 

- Gyönyörű példány! Meg sem lebben a szárnya, akár csak egy vitorlázó 

repülőé. 

 

A rétisas most hirtelen a nap felé fordult, mintha egyenesen a Napba akarna 

repülni,  

Aztán eltűnt a vérvörösen lebukó Nap korongjában. 

 

Most megint folytatódott a nagy utazás az éjben. Egész közelről hallotta a 

kiáltást. 

- Ádám! Ádám! – édesanyját látta a szülőágyon, ahogyan vajúdik, és a bá-

baasszony egyre bíztatja. 

- Nyomja csak kedves. Nyomja csak, még erősebben. Mindjárt kint lesz. 

Már a feje kint van! Még egy kicsit nyomja! Úgy van. Megszületett! Kis-

fiú! 

Apja berohan:- Fiam született! Fiam született! – és felemeli őt amúgy masza-

tosan, és csókolgatja. 

- Mi lesz a neve a kisfiúnak? – kérdezi a bábaasszony. 

- Ádám. - válaszolja az apja.  

- Hát, Isten hozott Ádám! – szólt a bábaasszony. 

Ebben a pillanatban Ádám előtt egy hosszú folyosó végén egy erős fény jelent 

meg, és a fényben egy alak állt. Amint a fényt megpillantotta, hirtelen fel-

gyorsult és valamiféle sípolásfélét hallott a füleivel, mintha a nagy sebesség 

miatt a szél fütyülne mellette. Egyszer csak ott állt a fényben, és úgy érezte, 

hazaérkezett. Békesség áradt szét a lelkében. Minden bánata, szomorúsága ott 

maradt abban a másik világban, amit örökre maga mögött hagyott. 

Vége 

Dr. Rácz J. Zoltán: 
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A legszebb szó 

 

Évtizedeken keresztül kutattam, hogy melyik lehet számomra a legszebb szó, 

amelyet hallva lelkem a legboldogabb rezdülését szólaltatja meg. Felkerült a 

listára a szeretet, boldogság, család, béke… Mindegyikük csodálatos tarta-

lommal bír, mégis azt éreztem, mint egy párkapcsolat végéhez érve, hogy 

nem az lesz az igazi.  

Nemrégiben történt, hogy egy idézetben találkoztam egy szóval, amelyről, 

mint derült égből a villámcsapás, olyan hirtelen vált tisztává számomra, hogy 

az lesz az a bizonyos igazi. 

S hogy melyik az a szó, máris elárulom: OTTHON. Mert minden olyan 

dolgot magában foglal, amely melengeti a szívemet: a család, szeretet, gyer-

mekkor… 

Ha már a gyermekkornál tartunk, valamiért úgy érzem, hogy az otthon, a 

gyermekkori emlékeimben él a legvarázslatosabban bennem. 

Most is, ahogy az ablakból kinézve látom az őszbeboruló fák pompázatos 

tarka színeit ezen a csendes vasárnap délutánon, eszembe jut, milyen is volt 

az ősz, amikor még kislány voltam. 

Vasárnaponként mindig együtt ebédelt a család, amit alig győztünk kivárni 

a bátyámmal, mert anyu nem szerette, ha főzés közben bele-bele kóstolunk az 

ételbe. Kénytelenek voltunk kivárni az ebédidőt. Aztán délután játszottunk, 

társasjátékoztunk. Nem volt ezer dobozos játékunk, csupán 3-4 féle, de azok-

ra úgy vigyáztunk, mint a szemünk fényére. Éveken át nyújtottak remek szó-

rakozást számunkra. Az estéhez közeledve anyu élére vasalta a másnapi ruhá-

inkat és kikészítette őket felvevési sorrendben elhelyezve. Aztán egymás után 

elmentünk fürödni, közben készült a finom vacsora. Sokszor kértük apukán-

kat, hogy csináljon nekünk a kályha tetején bodagot (cigány kenyeret) ame-

lyet sült zsírral megkenve, meleg teával ettünk - úgy, mintha a legfinomabb 

ételt kaptuk volna. A másik kedvencünk a tejbepapi volt, ami annyit jelentett, 

hogy a meleg tejbe kenyeret tépkedtünk, jól összekavartuk és megszórtuk 

cukorral. Ha volt itthon egy kis kakaópor, azt is tettünk rá. Vacsora után a 

család együtt nézte a tv-t. Csak egy-két csatornánk volt akkoriban még, mégis 

mindig találtunk valamit este, ami mindannyiunkat lekötött. Közben anyu 

befonta a hajamat apró tincsekbe, hogy másnap hullámos fürtökkel mehessek 

iskolába. Hidegebb estéken apu levette a heverőnk felső részét és a szobájuk-

ba vitte, azon aludtunk a bátyámmal a földön, hogy ne kelljen mindkét szobá-

ban fűteni. Mi a bátyámmal cseppet se bántuk, hogy nem a mi szobánkban 

aludhattunk. 
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Hétfő reggel apu jóval korábban kelt, mint mi. Begyújtott a kályhában a 

konyhán, hogy mire felébredünk, meleg legyen a házban. Közben pedig volt, 

hogy a reggelit is elkészítette, kályhán sült pirítóst teával. Máskor pedig anyu 

csinált bundás kenyeret, tejbegrízt vagy lekváros kenyeret-természetesen a 

saját lekvárunkból.  

Miután a bátyámmal felkeltünk, beágyaztunk, kabátot húztunk és kimen-

tünk a kertünk végébe. Ugyanis nem a házban, hanem az udvaron volt a mi 

vécénk, amit apukánk fából eszkábált. A legjobban azt szerettem benne, hogy 

a házunk előtt elterülő rétre lehetett látni onnan.  

Miután végeztünk, bent a meleg konyhában elfogyasztottuk a reggelit, 

anyu bepakolta a tízórainkat a táskánkba. Sokszor vittünk magunkkal anyu 

lekváros buktájából, diós kiflijéből, pogácsájából, amik sokkal finomabbak 

voltak, mint a bolti péksütemények. 

Ha megtehette, anyu elkísért minket iskolába. Szerencsés voltam, mert ke-

vesebb tantárgyunk volt, mint a mostani gyerekeknek. Mégis mindent elsajá-

títottunk úgy érzem, amire szükségünk volt. Technika órákon felsőben már a 

lányok sütni-főzni tanultak, a fiúk barkácsolni, tavasszal pedig együtt gondoz-

tuk az iskola veteményes kertjét. De tanultunk varrást és házi praktikákat is. 

Hazafelé az iskolából mindig kalandos volt az út számomra. Szinte min-

den nap szedtem egy kis csokor vadvirágot az anyukámnak. Sokszor rugdos-

tam egészen a házunkig a táskámban tárolt kavicsomat, s minden nap megsi-

mogattam a kerítésen keresztül az általam már ismert aranyos kutyákat, cicá-

kat. A mi utcánkat különösen szerettem, mert a domb közepén jó időben min-

dig kint ült egy nagy körben sámlikon, meg hokedlikon az összes környékbeli 

öreg néni, akik minden délután beszélgettek. S közben pedig kézimunkáztak, 

hímeztek, horgoltak. Mindig megálltam, köszöntem nekik. Megkérdezték 

kaptam e jó jegyet, hogy telt a napom. Gyakran ajándékoztak meg általuk 

készített kis horgolt szatyrokkal, babaruhákkal illetve házi süteményekkel, 

gyümölcsökkel. 

Miután hazaértem, átöltöztem, ahogy mi hívtuk „játszós ruhába”. Örültem 

neki, mert a „szép ruhára” egész nap vigyázni kellett, a másikban pedig ked-

vemre kergetőzhettem, focizhattam délután a barátaimmal. Játék után írtam 

meg a házi feladatot, amit szerencsére nem éreztem nagy tehernek általános 

iskolás koromban. Majd jött a vacsora, esti mese… Miután megnéztük a tv-

ben, még kértem a szüleimet, hogy ők is meséljenek. Ha nem volt rá idejük-

kedvük, bekapcsoltak egy mesekazettát a magnóban, vagy megkérték a bá-

tyámat, hogy meséljen ő nekem. Egy idő után unalmas volt számára, hogy 

mindig ugyanazokat a történeteket kérem, ezért átköltötte őket félelmetesre, 

vagy úgy, hogy felcserélte a szerepeket és pl Piroska volt a gonosz, a farkas 

pedig a jó. ezeken mindig jókat kacagtunk. Hét közben délutánonként, ha 
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rossz idő volt, anyuval készítettünk a kinőtt-elnyűtt ruháinkból babaruhákat, 

vagy kukoricafosztás után kukoricacsuhé babákat. Gyakran játszottunk a bá-

tyámmal gombfocit, amihez a hatalmas pályát széthajtogatott, összeragasztott 

kartonpapírokból készítettük mi magunk. Szívesen segítettünk apunak is bar-

kácsolni, aki annak ellenére, hogy csak általános iskolát végzett, mindenhez 

értett kicsit. Ő építette a házunkat, a bútorok nagy részét is ő készítette. S ha 

például babaágyat szerettem volna, másnap délutánra már biztosan barkácsolt 

nekem egyet valami leselejtezett lim-lomból, aminek jobban örültem, mint a 

legmárkásabb játéknak, amit venni lehetett volna. 

A nagyszüleim fél utcára laktak tőlünk, délutánonként átjártam hozzájuk. 

Csak elkiáltottam magam az udvarban, hogy: „Mama, otthon vagy?” S már 

jött is a válasz, hogy igen, és rohantam is feléjük. Rengeteg állatuk volt, ló, 

szamár, kecskék, malacok, tyúkok, akiket nagyon szerettem és alig vártam, 

hogy elvigyenek a nagyszüleim lovas kocsikázni magukkal. Közben mindig 

azt kértem, meséljenek arról, hogy milyen volt anyukám kislány korában. 

Nekünk is volt malacunk, tyúkjaink, kakasaink, akiknek a gondozásából 

mindig örömmel vettem ki a részemet, mint ahogyan a hatalmas veteményes 

ápolásában is. Csodálatos volt, hogy a legtöbb zöldség, amit fogyasztottunk, a 

mi saját kertünkben termett meg. Ha feleslegünk volt, szívesen adtunk má-

soknak, cserébe pedig mi kaptunk gyümölcsöket. 

Néhány házra tőlünk minden másnap este elmentünk tejért. Abban a csa-

ládban volt egy bácsi, akinek csak fél lába volt, a másikat egy fekete bőrrel 

odarögzített eszköz helyettesítette. Amikor először megláttam, nagyon meg-

lepődtem, de a bácsi elmesélte, hogy a háborúban sebesült meg, leültetett 

maga mellé a lócára beszélgetni. Gyerekként teljesen el tudtam fogadni, hogy 

neki csak egy lába van, s többé nem is volt furcsa számomra. 

Hétvégenként legtöbbször kint az utcán vagy a réten játszottunk a baráta-

inkkal. Magunk építettünk bunkert a közeli kiserdőben, mint ahogyan renge-

teg játékot, fából robotokat is mi magunk készítettünk. A szüleinknek is sokat 

segítettünk a ház körüli munkákban, befőzésben, udvartakarításban. 

A felnőttek, az utcabeliek is jobban összetartottak. Az anyukák esténként 

együtt mentek futni a rétre, s ha valamelyik család horgászni ment, elvitték 

magukkal a szomszéd gyerekeket is. Apukámat, akit Sándornak hívtak, min-

den évben a névnapján felköszöntötték az utcabeliek 1-1 üveg borral, s kér-

ték, ha már a népi időjóslás is úgy tartja, hozza el végre azt a zsák meleget. 

Időnként piknikezni is elmentünk a családdal a közeli erdőkbe, vadász le-

sekhez. Gyereknapra pedig mindig az volt az ajándék, hogy elmentünk Buda-

pestre az állatkertbe, vidámparkba vagy a cirkuszba. A Mikulás tényleg „csak” 

Mikuláscsomagot hozott az általunk fényesre pucolt csizmáinkba, s nem egy 

halom drága játékot, mégis úgy vártuk, mint az év legnagyobb csodáját. 
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Az ismerősöktől kapott kinőtt ruhákat hatalmas örömmel fogadtuk, nem 

panaszkodtunk, hogy az nem tetszik vagy nem elég divatos. 

Mikor kicsit nagyobbak lettünk, volt tv játékunk, mégsem az előtt ültünk 

egész nap. 

Nem volt se okos telefonunk, se tabletünk, se drága ruháink, se márkás já-

tékaink, mégis nagyon boldogok voltunk. Mert volt helyette szerető csalá-

dunk, barátaink, szomszédjaink. Mert volt helyette tisztelet, megbecsülés, 

igazi emberi kapcsolatok.  

S otthonunk is, amelynek minden zugát átjárta az a megmagyarázhatatla-

nul csodálatos, bizsergető érzés, ami miatt azt mondhatom, számomra nincs 

szebb szó a világon annál, mint az OTTHON. 

Radics Renáta 

 
 

Dúdoló 

 

„Úgy dalolok, ahogy tudok, 

ahogy apám hajdan dúdolt…” 

(Mari népdal)       

 

Napok óta zakatol a fejemben ez a kis mondóka, amikor emlékeim sorában a 

családi „örökségeim” között keresgélek. 

Idézőjel illik bizony az „örökség” szóhoz, mert közeli és távoli őseim nem 

voltak gazdag emberek. Vagy mégis? 

Apámtól legfeljebb nótás kedvét és kópés humorát örököltem. Korán el-

váltak a szüleim, de ha megjött, hozta a harmonikáját - ő csak herflinek hívta 

- és máris vidámság költözött a házba. Sváb „dülöngélők”, sramlis ritmusok 

színezték vele ünnepeinket, no meg a jásdi mama küldte „kakastejes” kalács. 

Anyai nagyanyám tót származású, ő másféle étkekkel kényeztetett. Újév-

kor a lencse mellé hagyományosan disznósültet ettünk, hogy idetúrja nekünk 

orrával a szerencsét. Mézes-mákos guba volt a ráadás. Különleges ajándék is 

járt hozzá: dióból készült grillázs malacka, és egy fényes aprópénz, - talán 

épp egy lyukas kétfilléres -, mert akkor még olyan is volt. Úgy tartotta, hogy 

kivel mi történik, az lesz vele az új évben. Sírni nem volt szabad! És varrni 

sem, nehogy befoltozzuk a tojós tyúkok fenekét. 

Ezt a fajta kezdetmágiát máig őrizzük, leszámítva a grillázs malackát, és a 

kétfillérest. 

Emlékszem egy mókás játékra is: Piroska napon a lányok piros kendőt kö-

töttek a fejükre, hogy még abban az évben férjhez menjenek. Még tíz éves 

sem voltam, amikor először kipróbáltam ezt a hagyományt: vajon működik-e? 
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A Nógrád megyei Héhalomból hozta magával Rubint mamám. Holtáig 

büszkén hordta az ott, azon a vidéken honos viseletet: a ráncolt bő szoknyá-

kat, a hímzett pruszlikot, a féketőt, a berliner vállkendőt. 

Ha rá gondolok, máig érzem orromban a szalalkális sütemények, a herőce, 

a szalagos fánk illatát is. 

Vízkereszttől hamvazószerdáig a jókedv járta. 

Összegyűltek a szomszédok, és kukoricamorzsolás, diótörés, csigatészta 

készítés közben kvaterkáztak, énekeltek, a sarokban rongyszőnyeg készült. 

Finomságok kellették magukat az asztalon: hájas tészta, szilvalekváros le-

pény, vízen kullogó, kurfli, prósza, görhe, hogy csak a legjavát említsem. 

Március közepe tájt (guzsalyütő napnak mondta Mamáka) be kellett fejez-

ni az asszonyoknak a szövés-fonást. Mert akkoriban mire sem becsülték azt a 

„jányt”, aki nem rendelkezett maga készítette staférunggal. Becses darabként 

őrzök ebből egyetlen, monogrammal ékes szakajtó ruhát. De a hímzett prusz-

lik, a slingelt „vánkus” az azsúrral díszített abroszok és varrottas díszpárnák 

mind eltűntek az idők útvesztőiben, csakúgy, mint megalkotóik, ezek az ál-

dott kis öregek. 

A húsvéti készülődés idején most megint csak ők jutnak az eszembe. 

Nálunk is, mint minden bogárhátú házikóban az ünnep a tavaszi nagytaka-

rítással kezdődött. Rubint mamám saját maga meszelte ki az egész házat, de 

még a tyúkólat is. A kékítőben áztatott függönyök, a keményített, ropogósra 

vasalt Házi áldás valami átható tisztaság érzetét adták a Feltámadásnak. 

Tartottuk a böjtöt, írókáztuk a vörös hagyma levével megfestett tojásokat. 

A locsolókat cirmos kaláccsal, saját termésű borral, kisüsti pálinkával kí-

náltuk. Nem bújtunk előlük el, mint manapság szokás. 

Néha nosztalgiából megpróbálok ma is az asztalra varázsolni néhány ked-

ves, böjti ételt: a tejleves cérnametélttel sokáig amolyan mindenki kedvence 

volt, de még mindig a „fagylajtos tészta” viszi a pálmát. 

A kifújt tojásokkal díszített barkaág mellett az asztalon ott illatozik a cipó-

ban sült sonka is. Csak éppen azok hiányoznak, akiktől mindezt elleshettük… 

Az ő emlékükre ilyenkor is gyújtunk mécsest, nem csak halottak napján és 

karácsonykor. Előkerülnek a régi fényképek is, megférnek ugyan az okos 

telefon őrizte fotókkal, csak egészen más a hangulatuk. 

Sohasem felejtem el az unokahúgom arcát, aki könnyek között szorította 

szívéhez azt az őzikés képeslapot, melynek hátoldala rég meghalt édesanyja 

kézvonását őrizte. 

 

Így vagyok én a szellemi örökségekkel is. Kézzel írt receptlapok, kalendáriu-

mok rubrikáiban őrzött életesemények, jó tanácsok mellett féltve őrzött  
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kincsem az a bordó kötésben pompázó könyvecske, melyet erdőmérnök pa-

pám állított össze.  

Géppapírból fűzött lapjain Istenes versek, imádságok, bölcs mondások áll-

nak, és válogatás is, a magyar költészet gyöngyszemeiből. Gyermekeinek, 

unokáinak okulására szánta. És nekem, aki - fogadott lányaként - szintén 

megkaptam ezt az ajándékot. Értéke számomra felbecsülhetetlen. Már csak 

azért is, mert az őseimtől örökölt szép szokásrendszer csak addig él tovább, 

amíg „szájhagyomány” útján terjed tovább. Fájdalmas felismerés, hogy saját 

kezűleg mi is leírhattuk volna a régi fűszerek titkait. Lekottázhattuk volna a 

szépséges népdalokat, amiket énekeltek. 

Nem kellett volna kidobnunk a régi tökgyalut, a mángorlót, a hímzett fal-

védőket azokkal a „giccses” szövegekkel. 

Nemrégiben elhunyt édesanyám hiánya is megtanított valamire. Addig kell 

megbecsülnünk e kincseket, amíg vannak. Mert - ahogy Draskóczy papa „fü-

ves könyve” is mondja: „A víz szalad, a kő marad.” 

Odaírom hát én is e mottó fölé: „Lányaimnak szeretettel. És nektek is, 

kedves unokáim: Zsombor, Hanna, Mirkó és Marcika!” 

Találtam egy verset is az üzenethez. Még éppen odafér a lapra:  

 

„Üzenem a háznak, mely felnevelt: 

Ha egyenlővé teszik is a földdel, 

Nemzedékek őrségváltásán  

Jönnek majd újra boldog építők, 

És kiássák a fundamentumot 

És az erkölcs hófehér kövére 

Emelnek falat, tetőt, templomot.” 

Úgy legyen… 

Richter Anikó 

 
 

Nagypapa a katonaságon 

 

Az én nagypapám 1960-ban bevonult katonának dolgozott két évre, ekkor ez 

még kötelező volt. Nagyon sokat tud mesélni erről az időszakról. Azt mondja, 

hogy ezek az évek tartoznak a legszebbek közé. A nagypapám egy kis szlo-

vákiai falucskában lakott, amelyet Mihályfának hívnak. A nagyszülei nevel-

ték őt fel. Mikor felnőtté vált, az állam kötelező katonaságra küldték őt. Mivel 

nagypapám csak magyarul tudott, így izgult egy kicsit, mi hogyha nem fogja 

megérteni, amit parancsolnak neki. Nem tudott sokat szlovákul, de nem volt 

tervében sem utána tanulni a nyelvnek, gondolta, lesz ami lesz.  
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Amikor a háza előtt megállt egy nagy katonaautó, a nagypapám azonnal kifu-

tott és beszállt. Foglalt magának helyet. A nagyszülei szomorúan integettek 

neki a ház ablakából. A nagypapám visszaintett. Elindult a jármű. A nagypa-

pámat és a többi „katonát” elvitték a gyakorlótáborba, ahol minden fontosat 

megtanult a katonai életről. 

Az újoncok elfoglalták a szobájukat, amelyben aludni akartak. Kirakodtak 

a bőröndből. Le akartak pihenni, mire a szobájukba bejött a parancsnok, aki 

azonnal kiküldte őket az udvarra.  

Szépen sorban álltak egymás mellett az udvaron. Bemelegítőnek futottak 

négy kört és csináltak harminc fekvőtámaszt. A parancsnok mindenkinek 

adott egy feladatot. Mikor a nagypapámra nézett, azt mondta „Pane, doneste 

koště!”, mely magyarul azt jelenti, hogy „Uram, hozzon ide egy seprűt!”. 

Ebből a nagypapám megtudta, hogy nem Szlovákiában, hanem Csehország-

ban van. Mivel a két nyelv hasonló, így a szlovák nemzetiségű katonák is 

megértették a parancsokat. Nagypapám egy helyben állt, és nem tudta mit kell 

csinálnia. A parancsnok türelmesen várta, míg a katona teljesíti a parancsot. 

Épp ment körülötte egy magyar ember, aki értett csehül is, így megsúgta neki, 

hogy mit kell csinálnia. A nagypapám teljesítette a parancsot. Parancsnok 

megdicsérte őt, majd elküldte nagypapámat a feletteséhez. Ott megmondták a 

nagypapámnak, hogy tankvezető lesz. Beültették őt a járműbe, megmutatták 

neki, hogyan kell ilyen nagy kocsival bánni, és onnantól fogva a nagypapám 

tankvezetőként dolgozott.  

Teltek a napok, múltak a hónapok, és nagypapám lassan megtanulta a cseh 

nyelvet. Nem tudta még olyan szinten, mint a többi szlovák nemzetiségű ka-

tona, de az alapokat elsajátította ő is. Egyik nap a nagypapa szobájába beköl-

tözött két új katona. Mint kiderült, ők is magyarok, így egymással magyarul 

beszélgettek. Mikor ezt a parancsnokok észrevették, nagypapámat átrakták 

egy másik szobába, hogy ne tudjon magyarul beszélgetni senkivel.  

Amikor eljött a karácsony, az összes katonát hazaküldték egy hétre, hogy 

családjuk körében tölthessék az ünnepeket.  

A nagypapám meglátogatta a szüleit, a nagyszüleit és a nővérét is, aki már 

nem lakott Mihályfán. Nagyon örült a család, hogy újra láthatják fiukat, aki-

vel majd egy éve nem találkoztak.  

Eljött az új év. A nagypapámnak vissza kellett mennie a katonai szolgálat-

ra. Mikor már felszállt volna a katonai buszra, találkozott az én nagyma-

mámmal. Jött meglátogatni az egyik jó barátnőjét, vagyis nagypapa testvérét. 

Mivel régen még nem voltak mobiltelefonok, ezért nagymamámmal kicserél-

ték a lakcímüket, hogy tudjanak egymással levelezgetni.  

A nagyszüleim sokat leveleztek. Hamar rájöttek, hogy nagyon sok közös 

van bennük. Egyforma volt a zenestílusuk és mindketten szerették a magyar 
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műveket is. Mikor a rádióban meghallották a közös zeneszámukat a nagyszü-

lők egymásra gondoltak.  

Egyszer a nagypapám azt hitte, hogy a barátnője már nem szeretne vele 

levelezni. Egy hónapja már nem kapott a nagymamámtól egy árva üzenetet 

sem. A hiba a postán történt, mivel a nagypapám levele, amelyet már régen 

elküldött, elveszett. Egyszer a postás mégis megtalálta a nagypapám levelét, 

így nagyim utólag elolvashatta. Pár hét után a nagymamám visszaüzent. Így 

mindketten boldogok voltak, és tovább leveleztek egymással.  

A nagypapám akkor volt legközelebb boldog, amikor egy rossz hír jött a 

cseh kormánytól. Az ukrajnai és cseh katonaság valamin összeveszett, így 

háborúra számított a két ország. Erről az eseményről csak a két nemzet kato-

nái is politikusai tudtak, nem akartak pánikot kelteni az emberekben.  

Nagypapa fogta a legfontosabb dolgokat, és felszállt a tankra, hogy Cseh-

ország határainál ügyeljen a biztonságra a támadások elől. Két napot töltött 

nagypapám a tankban. Szerencsére nem tört ki a háború, mivel a két ország 

megegyezett a békében.  

Nagypapám minél tovább, annál jobb katonává vált. Megtanulta kicserélni 

a töltényeket a fegyverben, mindenféle akadályon át tudott jutni, és az egyik 

legjobb futóvá vált a katonák között. 

Amikor egyszer a nagypapám az egyik kedvenc ételét ette, a parancsnok 

elvitte őt az egyik legnagyobb garázsba, amelyben a leparkolt tankok voltak. 

Kijelentették, hogy a nagypapám ezentúl nem csak tank, hanem OT jármű 

vezetője is lesz. A tanktól csak abban különbözött, hogy a kocsi elején kere-

kek voltak, és hátul pedig lánc segítségével mozgott a jármű. (Ma már ebből a 

járműből nincs sok a világon, kevés kép maradt róla fen). Az OT járműt egy-

szerű volt irányítani, könnyebben a tanknál is. Belsejében csak két, legfeljebb 

három ember fért el. Nem lehetett benne enni, és csak olyan ember léphetett 

be, aki speciális ruhába volt öltözve.  

A kötelező két éves katonaság gyorsan eltelt. Nagypapám máig is azt mond-

ja, hogy sok mindenre megtanították őt. Őszintén szólva élvezte a katonai szol-

gálatot. A katonai szolgálat letelte után nagypapámat a későbbiekben is több-

ször behívták. A nagymamámmal később összeházasodott, még a mai napig is 

együtt vannak. A nagyszüleimnek most van két lányuk és két unokájuk.  

 

Richter Richard 
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Motocross a családban 

 

A nevem Rózsás Áron Dániel, 10 éves vagyok. Nagyon szeretem azokat a 

történeteket, amelyek a gyerekkoromról szólnak. Anyukám és apukám - mi 

így vagyunk hárman egy család - mindig mesélnek nekem a saját gyerekko-

rukról, régről, milyen voltam pici gyermekként. 

Az egyik legkedvesebb történetem a következő, ami aztán meghatározta a 

további életemet. 

 

Mikor három éves voltam apukámtól kaptam egy Pitbike kismotort. Nagyon 

örültem neki, ekkor már minden, ami motor volt érdekelt. Azonnal kipróbál-

tuk. Első utam a lakóházunkhoz közeli rétre vezetett. Előtte apukám elmon-

dott és megmutatott a kismotoron mindent, amit tudnom kellett. Apa kísért ki 

egyedül, mert anyukám nagyon féltett, és nem akarta, hogy lássam, mennyire 

izgul értem. Amikor aztán a motor elhallgatott, futott ki a rétre, mert azt gon-

dolta, nagy a baj, biztosan elestem. De ez nem így volt, én magam állítottam 

meg. Nagyon jó érzés volt. Egyre többször akartam ezt az érzést megélni. Telt 

- múlt az idő, a kismotorból nagymotor, 65cm3-es majd 85 cm3-es lett. Szüle-

im látták, hogy a kis rét számomra kicsi. Elindultunk keresgélni egy edzőpá-

lyát nekem. Meg is találtuk Ajkán, ahol a pálya mellé egy edzőt is kaptam, 

Somlóvári Dániel személyében, aki a 120 MOTOCROSS SCHOOL vezetője. 

Kedves, szigorú, mindenre megtanít, amit tudnom kell a motocrossban. Anya 

és apa elkísérnek minden edzésre. Apa megjavítja, átnézi, felkészíti a moto-

romat a következő futamra. Anya pedig szendvicset készít, szurkol, tapsol, 

fényképez, videót készít a pálya széléről. Mára már nyoma sincs az aggódá-

sának. 

Rajtam kívül még van nyolc gyermek a csapatban, akik a legjobb barátaim 

lettek. Vannak köztük országos bajnokok, ők a példaképeim. Versenyeken, 

edzéseken mindig segítjük egymást, szurkolunk a másik sikeréért. A verse-

nyek végére mindig maradunk tapsolni, ünnepelni. Olyanok vagyunk, mint 

egy nagy család. Tavaly én is kaptam rajtszámot, a 93-ast. EZ az én (10), 

anyukám (40), apukám (43) életkorának összege. Hogy miért így választot-

tunk? Mert ez a jelképe annak, hogy mi egy összetartó család vagyunk, ez 

mind a hármunk munkája. Amikor a motoron ülök, gyorsan telik az idő, imá-

dom a kanyarokat, hullámokat, az ugratókat szelni a pályán. A rajttól a célig 

való eljutás csak az én egyedüli munkám eredménye. A nap végére mindig 

elfáradok, de ez olyan fáradtság, amit minden nap szívesen átélek. Az idén 

egy nagy vágyam teljesülhet, ha továbbra is szorgalmasan edzek, rajthoz áll-

hatok 85 cm3-ben. Három évesen nem gondoltam, hogy eljutok idáig, az a kis 
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délután sorsdöntő lett számomra. Sok munka van előttem. Tudom, hogy fe-

gyelmezettnek, kitartónak, szorgalmasnak kell lennem. Szüleim mindig velem 

vannak, mert mi így vagyunk hárman egy család.  

Ez az én életmesém 10 évesen. Hogy a jövő mit hoz? Legközelebb meg-

írom.  

Rózsás Áron Dániel 

 
 

Szabolcs aranyai 

 

Ahogy egy gyermek világra jön… 

A 24 éves asszony épp akkor hozta világra el-

sőszülött gyermekét, amikor a román lovasság az 

egész Nyírséget megszállta. Az előrenyomulást a 

Székely Hadosztály sem tudta megállítani. Az 

1919-es magyar-román háborúban a megszállás 

idején a polgári lakosság elleni atrocitások sem 

maradtak el. Román katonák elfoglalták a tetsze-

tős, jómódú nyírbátori, Szentvér utcai portát, és 

1919. április 27-én a vajúdó nő ágyánál a romá-

nok a férj fejéhez fegyvert fogva nézték végig, 

ahogy egy gyermek világra jön. Rettegés és féle-

lem látszott mindenki szemében. Az asszony félt a szüléstől, a bába félt a 

terrortól, a férfi féltette a családját. Ilyen körülmények között született meg 

Divinyi Karolina és Hadházi István elsőszülött lánya, Hadházi Ida. Vér és 

könny, testi kínok, lelki terror között. Egyenruhás idegen katonák előtt sírt fel 

először, s talán utoljára. Nekik csak egy újabb jövevény, nekem a példaké-

pem. Neveltetését meghatározta a mindenkori körülményekhez való alkal-

mazkodni tudás, de elveihez a sírig ragaszkodó, azt soha meg nem tagadó 

család légköre, amelynek alapját a 

keresztyén hit és a mélyen gyökere-

ző magyarságtudat adta. Noha Karo-

lina még négy gyermeknek adott 

életet, név szerint Pál, Katalin, Etel-

ka és Ilona, úgy tartják, hogy szívét 

ezekben a fegyveres órákban olyan 

sokk érte, amelyet már soha semmi 

sem tudott megerősíteni. 
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Édesanyám, legyen szíves! 

15 évvel később, 1934-ben a már nagylánynak számító Iduska a testvérei-

vel játszott a tágas nappali díszes mintázatú szőnyegén. Palika papírkatonákat 

pakolgatott egymás mellé, Katóka a kerámiamadarat próbálta fütyülésre bírni, 

Etelka és Icuka pedig hol a diópergettyűs búgócsigával, hol a kukoricaszárból 

készült hegedűvel bíbelődött. Nagycsaládos házhoz méltóan teljes volt a 

hangzavar. Iduska szerette testvéreit, nem volt terhére a gyerekkacaj és a nya-

fogás sem, de többször rosszallóan nézett a tükörbe, és konstatálta pattanásos 

bőrét. Az egyébként felettébb csinos lány szégyellte az alabástrom bőrén kirí-

vóan éktelenkedő pöttyöket, amire hatásos gyógyír volt a kis tégelyben árusí-

tott, ám épp kifogyóban levő roppant büdös patikaszer.  

A tágas nappaliból nyílt a vendégszoba, hatalmas tíz személyre bővíthető 

étkezőasztallal, a hozzá illő tálalószekrénnyel, néhány fotellel, s egy vitrinnel, 

benne monogramos- címeres ezüsttárgyakkal, herendi porcelánnal. Hogy 

Iduska tanulás iránti vágyát is kielégítse, pár percre beült a kényelmes fotelbe, 

hogy megtanulja a másnapra feladott memoritert, A füstbe ment tervet. Az 

agya szivacsként szívta magába a polgári iskolában tanultakat. Legfőbb vágya 

volt, hogy az iskola elvégzése után tanítónő lehessen. Szívére azonban neki is 

fokozottan kellett ügyelni, mert az orvosok szerint e fontos szerve nagyobb az 

átlagosnál, és nem biztos, hogy a felnőtt kort egyáltalán megéri. A vendég-

szoba alkalmas terep volt hát a pár percnyi csendes elmélyülésre, és közben 

szemmel is tudta tartani játszadozó testvéreit.  

Iduska vékony, sápadt édesanyja a konyhában szorgoskodott, és mivel a 

cseléd hazautazott rokonlátogatóba, ő akarta elkészíteni az egészséges zöldfő-

zeléket, valamilyen húsfeltéttel. A sütés-főzés soha nem esett nehezére, de a 

kamrába tekintve gyorsan felmérte, hogy délelőtt el kell szaladnia a piacra. 

Elköszönt gyermekeitől, és még hallotta, amint Iduska szégyenlősen utánaki-

ált: 

- Édesanyám, legyen szíves hozzon nekem az arcomra krémet a patikából, 

fogytán van! Köszönöm szépen! 

A délelőtt gyorsan repült. Iduska nemcsak a verset tanulta meg, hanem már a 

német leckét is megcsinálta, és nem győzött felelgetni testvérei egyre türel-

metlenebb kérdéseire, s elvonni a figyelmüket a várakozásról. 

- Édesanyánk biztosan nem kapott valamit a Fűszer-Csemegében, vagy 

épp összefutott egy régi ismerőssel. Gyertek, addig is terítsük meg az asz-

talt! 

Ám ekkor hallatszott, hogy valaki kivágja a kertkaput, és dörömböl a bejárati 

ajtón: 

- Iduska, Iduska, gyere gyorsan, édesanyád összeesett az utcán, nincs ma-

gánál! 
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A járókelők elmondása alapján a fiatalasszony megszédült, és már rogyott  

össze a lába, amikor egy ismeretlen férfi hátulról elkapta. Így halt meg Divinyi 

Karolina 39 évesen, hátrahagyva egy szerető férjet és öt kiskorú gyermeket. 

És így lett Iduska nagymamám 15 évesen anyjuk helyett anyjuk, mert déd-

apám nőre soha többet nem vetett szemet. Szerencsére a nagyszülők igyekez-

tek besegíteni a mindennapos teendőkbe, már amennyire fizikailag képes egy 

olyan szétrepedt szívű nagymama, akinek saját lányát kell idejekorán elte-

metnie. Iduska segített a háztartásban, nevelte a kicsiket, virrasztott beteg-

ágyuk fölött, és a megváltozott családi háttér miatt szép lassan adta fel az 

álmát, hogy tanítónő legyen. Közben vívódott, tipródott, küzdött lelkiismeret-

ével. Mert mi lett volna, ha akkor nem gyengeszívű anyja megy a patikába, 

hanem ő maga?! Ha ő vásárol ebédrevalót, ahelyett hogy a leckéjét tanulja a 

kényelmes fotelben, és felügyeli a gyerekeket?! Éjszakánként nemcsak a test-

vérei sírását és anyahiányát kellett enyhítenie, hanem örökösen visszatérő 

rémálmaival is szembe kellett néznie. Folyton kísértette a kép: édesanyja a 

föld alatt véres ököllel veri a lezárt koporsófedelet, és rimánkodik, hogy 

eresszék ki a veremből. Sokszor izzadtan, ziháltan riadt fel ágyában, és még 

évekig saját magát okolta a tragédiáért. Segített, jót tett, ahol csak tudott. Ve-

zekelt. 

 

Szabolcs aranya… 

Ez idő tájt, a 30-as években történt az a nagy beruházás, amely közel het-

ven évig anyagi jólétet biztosított a családnak. Nyírbátor és Nyírgyulaj között 

hatalmas termőföld terült el, amely a Hadházi család örökségéhez tartozott. Itt 

éltek Iduska nagyszülei, hatalmas birtokon gazdálkodtak. Az ottani homokos 

talaj mindig is kedvezett az almatermesztésnek, és abbéli reményben, hogy a 

termés hasznából profitálni fognak talán még a dédunokák is, Iduska apja 600 

almafát ültetett. Gondosan kiválasztotta az almafajtákat, és a kor legnemesebb 

típusaiból vásárolt. A jonatán, delicsesz, húsvéti alma, birsalma és aranypar-

men éppúgy megtalálható volt a palettán, mint a csörgő vagy a vajalma. A 

területet okosan diófával és szúrós akáccal ültette körbe, jó sűrűn, hogy a 

behatolástól elmenjen a kedve állatnak - embernek. Minden egyes, saját maga 

ásott gödörnél imát mondott, melyben bő áldást kért a Jóistentől, és csak re-

mélte, hogy szavai meghallgatásra találnak, és Szabolcs aranya valóban ara-

nyat hoz.  

 

Iduska, megígéred…? 

1935-ben, 16 évesen Iduska keresztanya lett. Néhai édesanyja nővére,  

Divinyi Ilona és annak férje, Tóth András kérte meg arra, hogy a keresztség-

ben vállalja el ezt a nemes feladatot. Így lett négy kistestvére mellett egy  
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keresztlánya, Évike. Mivel a család Nyíregyházán élt, többször vendégesked-

tek egymásnál, és a kapcsolat egyre szorosabbra fűződött. Hogy miért rá esett 

a választás? Mert hite, kitartása, életkedve, bölcsessége már fiatalon példa lett 

nemcsak a családtagok, hanem a távoli rokonok, ismerősök, szomszédok kör-

ében is. Ráadásul Divinyi Ilona volt az, aki nővére, Karolina halála után fel-

karolta a félárva gyerekeket. Különösen Iduskát kedvelte, gyakran vitte haza 

magukhoz, szép ruhákba öltöztette. Ilona egyszerre lett Iduskának nagynénje, 

barátnője és bizalmasa. Gyakran tologatták Évikét babakocsiban Nyíregyháza 

utcáin, mellettük pedig ott rollerezett a nagyobbacska Pista, Ilonáék elsőszü-

lött kisfia. Egy ilyen séta alkalmával ígértette meg Ilona Iduskával, hogy ha 

valami baj történne vele, gondját fogja viselni gyerekeinek. 

- Iduska, megígéred, hogy soha nem hagyod magára a családom? Ha nem 

leszek, ott állsz majd mellettük a nehéz időkben?  

Iduska értetlenül állt a sétányon, de ígéretét adta a szokatlan kérésnek. Hogy 

mi vezette Ilonát erre a tettre, nem tudni, de valószínűleg sokat gondolt nővé-

re, Karolina hirtelen, tragikus halálára, mélyen megrendítette a megtört szívek 

látványa, és érzelmi biztonságban akarta látni családját egy hasonló, nemvárt 

eseményben.  

„Ilona férje, András, a Ludovica Akadémián végzett katonatiszt, talpig 

úriember, aki jómódot, tiszteletet, szeretetet ajándékoz nap mint nap családjá-

nak. Mi baj történhetne egy ilyen fiatal, szeretetteljes családdal? Hát nem 

sújtott le már Isten a Divinyiékre? Ilona egészséges, 27 éves nő, hogy juthat 

eszébe ilyen gondolat?!” – cikáztak a kérdések Iduskában, és a szíve össze-

szorult. 

Pár héttel később egy férfi feleségét ölében tartva lélekszakadva szaladt át 

a kórház kapuján. Tóth András volt a férfi, Ilona a nő. Akkor már eszméletle-

nül feküdt, holt sápadtan, férje karjaiban. Az ügyeletes orvos kérdéseire a 

férfi csak annyit tudott mondani, hogy kétéves gyermeküket dobálta a magas-

ba, közben mondókákat szavaltak, énekeltek, és egy dobásnál Ilona megszé-

dült, még épp el tudta kapni Évikét, de aztán ájultan esett össze. Úgy szaladt 

át apja dolgozószobájába segítségért Pista, a nagyobbik.  

Hiába a gyors közbelépés, az injekciók, Ilonka életét nem tudták megmen-

teni. Elpattant egy ér a nyakában. Játék közben veszítette el két kisgyermek az 

édesanyját, férj a feleségét, félárva a bizalmas barátnőjét, és így temette el 

idős édesanya immár második lányát, és lett 7 félárva unokája. És a gyászév 

letelte után így lett Iduska 18 évesen Tóth András felesége, keresztlányának 

nevelőanyja. Vagy máshogy fogalmazva, a hét unoka közül kettőnek a leg-

idősebb unoka lett a nevelőanyja – ígéretét betartva.  
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A társasági nő 

A nyíregyházi évek gyökeresen megváltoztat-

ták Iduska életét. Hamarosan két kisfiúnak adott 

életet: 1938-ban Ferenc, 1939-ben Gábor szüle-

tett, akit otthon csak Bandikának hívtak. Férje 

minden földi jóval elhalmozta családját. Iduska 

mellé bejárónőt fogadott, a gyerekek mellé neve-

lőnőt. Szerette, megbecsülte feleségét, aki a baj-

ban nemcsak neki volt támasza, hanem előző 

házasságából született gyerekeinek szerető, gon-

doskodó, új anyukája. Ebéd nem múlt el úgy, 

hogy kézcsókot ne kapott volna Iduska, aki a kor 

divatja szerint a legszebb ruhákat, ékszereket 

viselhette. Fésülködőasztalán a legfinomabb par-

fümök, arckrémek sorakoztak. Frizurájáról fod-

rász gondoskodott, aki mindennapos volt a  

házukban. Mivel férje a Ludovica Akadémián végzett leventeoktató és városi 

főparancsnok volt, gyakoriak voltak náluk a tiszti vacsorák, amik gyakran partik-

kal végződtek. Ezeket a vacsorákat Iduska szervezte, aki humorával, kedvességé-

vel, közkedvelt személy lett az új, úri társaságban. Így lett a félárva, testvéreiről 

gondoskodó kislányból igazi társasági nő. Úgy, hogy 20 évesen 37 éves férje 

oldalán volt négy félárva testvére, két nevelt, és két saját gyermeke. 

 

Ilyen is lehet egy mozaikcsalád 

A mai mozaikcsaládokról halomnyi szakirodalmat természetesen nem is-

merő Iduska úgy igazgatta családját, ahogy a szívéből áradó szeretet diktálta. 

A fészek melegét –anyagi helyzettől függetlenül – ő, a nő adta. Nem fáradt 

bele a négy gyermek szeretetteljes nevelésébe, különbséget nem tett közöttük, 

ezért volt az, hogy Évike és Pisti is „anyukának” szólította, és Feri és Bandi 

számára - majd csak jóval később, 15 éves korukban -, egy szomszéd kotnye-

les megjegyzésének köszönhetően derült ki, hogy Évike és Pista nem édes-

testvéreik. Mivel jó szellemben ne-

velkedtek, és a féltékenykedés, gőg, 

harag, sértődöttség nem szerepelt 

náluk mint gyakori jellemhiba, to-

vábbra is testvéreknek szólították 

egymást, és testvérként is viselkedtek 

egymással. Nem érezték magukat 

becsapva, és nem hibáztatták szülei-

ket az „eltitkolt igazság” miatt.  
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Egy marék arany 

1939. szeptember 1-jén kitört a II. világháború. A magyar hátország ugyan 

1944 előtt nem érezte a valódi háborúskodást, katonaemberként Tóth András 

házában mindennaposak voltak a térkép előtti találgatások, tiszti összejövete-

lek, spekulációk. A hadigazdasággal Magyarországon nőtt a termelés, csökkent 

a munkanélküliség, és a családok életkörülménye sem romlott vészesen. A 

jegyrendszer bevezetésével sokáig zavartalanul elégítették ki a lakosság igénye-

it. Iduska nem győzte az ajtót nyitni az egyenruhás vendégeknek, és elmagya-

rázni gyermeknyelven ennek okát az apróságoknak. Ferike édesapja iránti tisz-

teletből különösen érdeklődött a katonai élet iránt, kívánságára neki már ekkor 

katonaruhát varratott az édesapja. A háborús évek nagyon lassan teltek… 

1944 szeptemberében, Tóth András azt a parancsot kapta, hogy századával 

nyugatra induljon. Mivel úgy gondolta, családja ott van a legnagyobb bizton-

ságban, ahol ő maga is van katonáival együtt, tervet eszelt ki. Tisztában volt 

vele, ha a családját nem menekíti ki Nyíregyháza városából, mindannyian a 

közelgő front áldozatává válhatnak. Gyorsan kellett cselekedni. Legjobb lova-

ikat befogatták, Iduskával összepakoltak mind a három gyereknek több váltás 

meleg ruhát a közelgő télre való tekintettel, meleg takarókat, a piros bödön-

ben zsírt, nagy ládában cukrot, jópár napra elegendő élelmiszert. András 

Iduskának vastag pénztárcát adott a kezébe. Majd az ékszeresládába nyúlt, és 

abból a legértékesebb drágaköves arany karkötőt, nyakláncot, medált, bross-

tűt, fülbevalót válogatta ki, és így szólt feleségéhez:  

- Anyucikám, ez itt életet menthet, az arany nagy úr. Ha szükségét érzed, 

ne hezitáld elajándékozni, elcserélni, felajánlani. – Majd Iduska markába 

tette, és férfiasan összeszorította két kezével. Ezt meglátva a 6 éves Ferike 

előugrott, és így szólt: 

- Ne tessék félteni édesanyámat, én majd mindentől megvédem! – és kicsi 

karján büszkén megfeszítette bicepszét. Mindenki mosolygott, mert köztu-

dott volt a családban, hogy Bandika volt a vakmerőbb kettejük között. 

Ezután kiválasztottak egy hűséges, megbízható, fegyverrel felszerelt levente-

oktató katonatisztet, aki a későbbiekben a szekeret hajtotta. A terv az volt, 

hogy Nyugat felé kimenekülnek az országból. A család nem vált ketté: Iduska 

a katonával és a szekérrel együtt indult el férje századával nyugatra, a hosszú 

útra. Pistát elvitték Nagykállóba, hogy az ott élő nagymamával vészelje át a 

háborút. Így kezdődött el a 25 éves Iduska és az 5, 6, 10 éves gyerekek több 

hónapon át tartó menekülése – férje és csapata oltalmában. 

 

Paradicsomleves, lótrágya, misztérium  

Az András által készíttetett echós szekér domború tetőszerkezete, a gyé-

kényből font ponyva, az eső és nap heve ellen is védelmet nyújtott. A hideg 
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téli éjszakákon és nappalokon pedig a szalmaágyakban összebújva, több réteg 

ruhát magukra szedve, a dunna alatt melengették egymást. Összesen nyolc 

hónapot töltöttek el így a szekéren. Úttalan útakon vándorolva, falut, várost 

inkább elkerülve. Fürödni csak nagy ritkán tudtak, amikor egy-egy jóravaló és 

kevésbé gyanakvó ember hajlandó volt meleg vízzel és szállással megkínálni 

őket. Azt is csak az istállóban. 

Több szekérrel társulva, karavánban menekültek. András és csapata jóval 

előttük menetelt. Iduska hol a bakon ült, hol hátul a gyerekek között. Egyszer-

re kellett bátornak, okosnak, erősnek és gondoskodónak lennie. Hiába lapult a 

bak alatt a fegyvere, amit nemhogy nem használt korábban, de még kezébe 

sem vett. Esténként a gyerekekkel együtt mondták el az imát szeretteikért a 

ponyva alatt, és adtak hálát, hogy együtt lehetnek. De a szerető férj és apa 

nagyon hiányzott nekik, hisz csak ritkán látták. A tudat, hogy a közelükben 

van, mégis megnyugvással töltötte el őket.  

A több hónapos vándorlás szinte minden napjára jutott egy emlékezetes 

esemény. Egy ilyen, később is sokat emlegetett eset volt, amikor Ferike már 

napok óta 40 fokos lázban nyöszörgött, gyógyszer nem hatott. A frontvonal 

mögött se megfelelő orvosságot, se meleg dunnát, se erőt adó ételt nem tudott 

édesanyja előteremteni.  

-  „Édesanyám, úgy ennék egy kis paradicsomlevest!” - suttogta halkan, 

erőtlenül. Édesanyja szomorú szemekkel nézett maga elé. Honnan is sze-

rezhetett volna egy tál erőt adó levest?! 

Hirtelen orosz katonák állították meg a szekeret, mindenki szemében riadtság 

jelent meg. Sosem lehetett tudni, hogy gúny, agresszió, közöny vagy szána-

lom volt a válaszuk a fiatalasszony és a gyerekhad látványára. Egy biztos, 

megállították a szekeret, valami történni fog. Átkutatták őket. Egymás nyelvét 

nem értve csak a szemek beszéltek. A katona oroszul kiáltott valamit a társá-

nak – nem túl kedves hangon. Pár perc múlva egy bödönből zsírt hoztak ke-

nyérrel, paradicsomlevessel. Iduska örömkönnyek között nyújtotta egy ked-

ves arany karperecét. A kicsi Ferike paradicsomtól piros szájjal aludt el. Igaz, 

csak pár kanállal bírt enni, de édesanyja tudta, a csoda nem véletlenül érke-

zett. Hogy Ferikének lement a láza, valóban csodának számított. Egy biztos, 

onnantól kezdve paradicsomlevest nem ettek úgy, hogy ne gondoltak volna 

vissza az íztelen, konzerv orosz paradicsomra, amelyben mégis volt valami 

gyógyító: a nemvárt szeretet. 

Máskor futótűzként terjedt a hír: olyan területen kell keresztülmenniük, 

ahol a nőket nyilvánosan megszégyenítették, bántalmazták, megerőszakolták. 

Iduska különösen szép és csinos nő volt, barna szeme ugyan már nem úgy 

ragyogott, szőke haja nem úgy fénylett a háborús körülmények miatt. Kedve-

ző testi adottságai a békeidőkben előnynek, de most kifejezetten hátránynak 
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számítottak. Ekkor találták ki a kísérő katonával, hogy férfiruhákba öltözik, 

arcát bekenik korommal, és hogy senkinek ne jusson eszébe közelebb me-

részkedni, lótrágyával dörzsölték be ruháját. A katonatiszt leleménye, hűsége 

minden egyes alkalommal megvédte a csúf álarc mögött rejtőző szépség be-

csületét. És amikor már nem volt idő a rituálé elvégzésére, Iduska bebújt a 

bak alá. A hűséges katonatiszt hivatásból és személyes okokból is óvta a Tóth 

család minden tagját.  

Szép lassan átkeltek a Dunán, túl voltak több betegségen. A tél beköszön-

tött. A nappalok és éjszakák aggasztóan hűltek. Gyönyörű tornyok látszódtak 

a távolban. Székesfehérvár tornyai. A lovak baktattak, a szekérkerekek fárad-

tan nyikorogtak, az emberek hangja – mintha nem is menekülnének – halk 

duruzsolásba kezdett. Elfogadták a napi rutint, a szekéren alvást, a gyors pi-

henőket. A háború óvatosságra, gyanakvásra, de erőtartalékuk mozgósítására, 

szeretteikért való gondoskodásra, kitartásra nevelte. Mit számított a finom 

fürdővíz, a tincsek katonás rendje, a csinos lábakon csillogó magas sarkú 

cipő, a többfogásos ebéd hiánya a frissen vasalt damaszt abroszon! Elemi 

ösztönként bujkált minden idegrostjukban a túlélés vágya. Majd ha átlépik a 

határt, és mindent hátrahagynak, akkor talán könnyebb lesz. Egy új világba 

lépnek. Valahol érezték, hogy ezzel csak áltatják magukat, hiszen Európa-

szerte háború volt. De az itt és most olyan fenyegető és kiszámíthatatlan volt, 

hogy azt hitték, egy képzeletbeli határvonal megkönnyíti az életüket. 

1944 karácsonyát a szekéren töltötték. A meleg szoba és a csillogó kará-

csonyfa a sok szépen becsomagolt ajándékkal immár emlékkép volt. Még egy 

istállóba sem tudtak bekéredzkedni, hogy az állatok melengessék őket. A 

szalmaágyra terített dunnán ültek mindannyian összekuporodva, és emlékez-

tek a karácsony misztériumára. Ünnep ilyen szomorúan meghitt még nem volt 

az életükben.  

 

Gyermek a háborúban 

András csapatával, Iduska a gyerekekkel és még néhány menekülő civillel 

megérkezett Győr-Moson-Sopron megyébe, a nyugati határhoz. Január lévén 

az utak fagyosak voltak, szállingózni kezdett a hó is. Sejteni lehetett, hogy a 

határátlépés nem lesz gondtalan, de ekkora zűrzavarra nem számított senki. 

Az óriási kavarodás rossz előjel volt. Érzésük beigazolódott, nem várt ese-

mény következett. Az orosz katonák fegyverrel álltak lesben. Belágereztek 

minden érkezőt. Ez azt jelentette, hogy az embereket – férfiakat, nőket, gye-

rekeket, katonákat - mind összetereltek egy területre. Aki szökni próbált, 

azonnal lelőtték.  

Sem nekik, sem az állatoknak nem volt elegendő ennivalójuk. A gyerekek 

nyűgösek, a lovak fáradtak, éhesek voltak. Bandika pedig nagy állatbarát 
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hírében állt. Az ő 5 éves agyával a háborút is máshogy értelmezte, mint a 

nagyok. A hűséges, lesoványodott lovakért mindent megtett volna. Az orosz 

katonáknál látott némi zabot, abrakot, szénát. „Miért ne szerezhetne tőlük 

Hórának és Szőkének?” – gondolta. Egy óvatlan pillanatban, amikor a kato-

nák egymással, édesanyja pedig a többi gyerekkel volt elfoglalva, a fagytól 

kemény földön kúszni kezdett, egyenesen az orosz csapatok táborhelye felé. 

Maga sem gondolta, hogy ennyit kell küzdenie egy marék szénáért. Néha 

hátra-hátra pillantott, és megnyugodott, amikor szeme kiszúrta az echós sze-

kér viseltes ponyváját. Iduska körbenézett. Bandikát nem találta. Futott a 

többiekhez, hátha valaki látta, de mintha bottal ütötték volna a nyomát. Kö-

nyörgött a kísérő katonának, induljon, keresse meg kisfiát. Látszott, hogy a 

katonatiszt elsápad. Ha a területet elhagyja, rögtön lelövik. Ha nem segít 

Iduskának, oda a becsülete, és lehet Bandika is. Körbenézett. Amikor idejét 

elérkezettnek vélte, fegyverét hátára vetve kaméleonként kúszva indult Ban-

dika keresésére. Tudta, hogy az oroszok bárkire, bármilyen mozgó célpontra 

is képesek lőni. De csak ment. Sötétedni kezdett, amikor Iduska suttogó hang-

ra lett figyelmes. Két szutykos alak közeledett. Egy nagyobb árnyék, a hátán 

fegyver, és egy kisebb, piszkos kicsi kezében egy izzadtságtól nedves, meleg, 

marék széna. Hogy mi védte meg őket, mitől voltak észrevétlenek, és hogy 

bukkantak egymásra, senki nem értette. A felfoghatatlant pedig nem érdemes 

kutatni. 

 

Életterv átírva… 

Mindez idő alatt a magyar tiszteket és leventéket megfosztották ruháiktól. 

Levetették egyenruhájukat, csizmájukat, de előtte letépték a fokozatukat jelző 

csillagukat. Iduska nem látta, hogy konkrétan mit művelnek Andrással. De jól 

ismerte férjét, és rettegett, hogy ellenáll, ami a biztos halált jelentette. Puska-

ropogás, kiabálás, sírás mindenhol. Rettegés. Az összes katonát vonatra tet-

ték, és Németországba szállították. Andrást is elvitték. A kísérő katonatisztet 

leszedték a szekérről, soha többet nem látták. A nőket, gyerekeket megfenye-

gették, hogy ha átlépik a határt, azonnal lelövik őket. Vissza kellett fordítani a 

szekeret. Iduska egyedül vezette vissza a lovakat, a családját. Vissza az ottho-

nába, a Nyírségbe. Hátul a gyerekek. Furcsa lehetett látniuk, hogy fiatal, szép 

édesanyjuk hogy változik egyszerre 100 éves riasztó kinézetű nővé. Csak a 

nagyobbak tudták, hogy el kellett torzítania magát, hogy le ne szedjék őt is 

szekérről, és el ne vigyék. Valahova. Mi lett volna akkor a védtelen gyere-

kekkel? 

Néhány civil szekérrel összeállva döcögtek át a tél kellős közepén a Du-

nántúlon, át a Dunán, a Tiszáninnen, Tiszántúlon. A lovak araszolva mentek, 

éheztek. Éhesek és nyűgösek voltak a gyerekek is. Egy láda kristálycukruk 
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volt még, amit erre-arra, élelemre, ruhára el tudtak cserélni. Egyszer meleg 

kecsketejre, hogy a lázas, kicsi Bandika meggyógyulhasson a hosszú, téli, 

próbákra emlékeztető népmesébe illő vándorlásban.  

 

Tök, gémeskút és pusztítás 

Az echós szekér 1945. április idusán gurult be Nyíregyházára. Hét és fél 

hónappal ezelőtt pont innen indult el a család, bizakodva. Hiányosan értek 

vissza, elkeseredetten, és mindenhol rombolást láttak. A kimerült lovak húzta 

szekér megállt egykor szép polgári házuk bedőlt kapuja előtt. Most rom és 

korom. A szomszédok gyanakvóan, félve szállingóztak elő. Csak lassan is-

merték fel a megviselt külsejű Iduskát és gyermekeit. Elmondták, hogy nyár 

végén épp idejében indultak el, mert néhány nappal később, 1944. szeptember 

6-án délelőtt süvölteni kezdtek a város szirénái. A pincék és óvóhelyek felé 

vették az irányt. A hírek szerint120 amerikai gép szállt a város fölé, és 15 

perces bombázás következtében a pályaudvar, a laktanya, a mozdonyfordító 

és a fűtőház 700 darab 250 kilós nehézbomba-találatot kapott. Lakóházat ért 

30 bomba, közel 400 pedig célját tévesztette. A számos nyírségi bokortanyán 

felállított gémeskútat ugyanis ágyúnak, a tökföldön termesztett tököket pedig 

katonasipkának nézték fentről, a gépekről. A pusztításban 80 ember vesztette 

életét, és közel ezren váltak hajléktalanná. A megrongált házakat a városi 

rendőrkapitány lezáratta, s rendőri, honvédségi és LÉGO segédszolgálatos 

járőrökkel őriztette. Iduskáék házát is bombatalálat érte, súlyosan megsérült, 

és sajnos a járőri munka ellenére illetéktelen kezek szinte a teljes berendezést 

széthordták… 

A háború még tartott, és Iduska nem tudott semmit a férjéről. Szomorú 

volt belátnia, hogy Magyarország először a semlegességre, majd a háborús 

helyzet minimalizálására törekedett, de 1944-45-ben a szovjet és német erők 

ütközőzónájává vált, és szép lassan elveszti a háborút. Házuk tönkrement, 

férje eltűnt. De ő hazahozta gyerekeit, és fejében új tervnek kellett születnie. 

 

Kalapjához nyúlt, méltóságteljesen leemelte… 

A nyíregyházi romok láttán Iduska tudta, hogy nincs maradásuk. Se férj, 

se ház, se élelem. A lovakat befogta, és a bakra ült. A három gyerek hátul a 

szekéraljban. Alázattal, csendben kuporodtak, összebújva. Iduska a hűséges 

állatokat egy nagykállói rokon meglátogatása után egyenesen a nagyszülői 

tanyára vezette, abban a reményben, hogy édesapja és testvérei ott vészelték 

át a háborút. Hosszú, elkeseredett, lépésben megtett út volt ez a 40 km. Az 

utolsó néhány kilométert a tavaszi sárban, erdei úton kellett megtenniük, ahol 

még a farkas sem volt ritka vendég. A szekér kereke zörgött a döcögős úton. 

Fáradtan, az út piszkát magukon viselve fordultak be a gondos kezekben lévő 
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tanya udvarára. Iduskának nagyot dobbant a szíve. Hálás szívvel nézett körbe, 

és boldog volt, hogy itt az élet jelét látta. A rendezett kocsiút, az istállóból 

kiszűrődő hangok, a cseperedő, virágzó almafák látványa boldogsággal töltöt-

te el. Fülét engedte kinyílni a csicsergő madaraknak. A fehérre meszelt házból 

hangok hallatszottak. Az ajtó nyílt. Iduska édesapja lépett át a küszöbön. Lá-

nyát és unokáit megpillantva kalapjához nyúlt, méltóságteljesen leemelte, 

hálatelt szívvel a földre ereszkedett. Kalapját maga mellé helyezve imát mon-

dott a Jóistennek, hogy családját újra láthatja. Majd a bakhoz lépett, lesegítet-

te leányát, megölelte, és a viseltes szekéraljból egyesével kiemelte a gyereke-

ket. Mindannyian megmosdottak, és a megterített asztalhoz ültek. Sosem volt 

még ilyen igaz az asztali áldás:  

- „Jövel Jézus, áldj meg minket, mindennapi kenyerünket, ámen.”  

Aztán azt tették, amit hónapok óta nem élvezhettek: megvetett, puha ágyba 

fekhettek. Aludtak is, egészen másnap délig. Micsoda megnyugvás volt végre 

a béke és szeretet hangjára ébredni! A legkisebb dologra is rácsodálkoztak: 

volt friss kenyér, amit a gyerekek dédnagymamája sütött. Volt a lovaknak 

abrak, amit nagyapjuk készített eléjük. Volt friss tej, amit Katókáék fejtek az 

öreg Borcsából. Meséltek Katókáék, és meséltek Iduskáék. A gyerekek újra 

mertek mosolyogni, nevetni, hangoskodni, futkározni, és miután bejárták a 

hatalmas kertet, és megcsodálták a nagyapjuk által ültetett 600 éppen virágzó 

fát, az istállóba mentek, hogy hűséges társaikat megetessék. Hóra, az öreg 

útitárs azonban nem nézett boldogan kifelé az ajtóból, szuszogását nem hal-

latta, dobbantással jelet nem adott. Hiába hívták, szólították nevén, Hóra! a ló 

nem mozdult. Szegény pára! Ahogy hazahozta szeretett családját, utoljára 

még jóllakott, és tisztán, emberéleteket mentve, otthonában kilehelte a lelkét. 

Ott temették el a tanyaudvaron. Másnap eltemették mellé Szőkét is, Hóra 

társát. Ment utána, küldetését beteljesítve. Sírjukat körbeállta a tanya apraja-

nagyja. Ennél méltóbban embert sem hantoltak el. 

 

Köszönöm, hogy megmentették! 

A háború hivatalosan is véget ért 1945. szeptember 2-án. Iduska apja, 

Hadházi István felajánlotta leányának nyírbátori Szentvér utcai házát, amely-

ben Iduska is született azon a nevezetes éjszakán, hogy ott telepedjenek le. 

Mivel a tanya szűkös volt ennyi embernek, és az iskolába járás ideje is elér-

kezett, Iduska elfogadta az ajándékot, és új fészket teremtett az ismerős ház-

ban. A régi emlékek megelevenedtek, különösen édesanyja arca jelent meg 

sokszor a régi falak között. Iduska minden erejét összeszedve meleg otthont 

biztosított az apa nélkül maradt gyerekeknek. Évike és a fiúk maradtak Nyír-

bátorban. Iduska édesapja és nagyszülei továbbra is besegítettek a mindenna-

pokban. Legelső teendője az volt, hogy kényelmet biztosítson a gyerekeknek. 
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Mivel a háború idején az oroszok betelepedtek a házba, először a mocskot 

kellett eltakarítani. Szomorúan látták, hogy a tágas nagyszoba falát kiverték, 

és istállónak használták. A falakat újraépítették, és nekiláttak a falak festésé-

nek, a ház berendezésének, az éléskamra feltöltésének. Iduska szekéren  

visszatért Nyíregyházára, és házról házra járt, hogy széthordott lakberendezé-

si tárgyait visszaszerezze. Nyíregyházi otthonuk 80%-át széthordták a kato-

nák vagy épp a városlakók. Nem követelőzött, nem vádolt senkit, hanem alá-

zatos hangon kopogott be a szomszédoktól sugallt ajtókon. 

- Jó napot kívánok! – szólt szomorú, de határozott hangon. Tóth Andrásné 

vagyok a Zrínyi utcából. A háború érkeztével elmenekültem a családom-

mal, és házunkat szétbombázták. Jóravaló emberektől tudom, hogy Önök 

ebből a házból mentettek ki egy diófa almáriumot. Köszönöm, szépen, 

hogy megmentették. Szeretném újra berendezni a férj nélkül maradt ottho-

nunkat…  

Általában ez volt az a pont, amikor Iduskának nem kellett tovább folytatnia 

kérését. Szó nélkül kerültek vissza az értékes, megmentett holmik: a bieder-

mayer ágy a gyönyörű fotelekkel, az étkezőasztal a kárpitos székekkel, a  

díszes tálaló, a dohányzóasztal, mind-mind egy-egy múzeumba illő darab.  

A kanapéból hiányzott egy hatalmas betét – szemtanúk állítják, hogy orosz 

katonák szuszakolták be a tankjukba a fenekük alá. A hálószobából viszont 

semmit sem talált meg. Ezt anyósa pótolta: saját hálószobáját ajándékozta 

menyének: a hatalmas kétszemélyes ágyat egy-egy éjjeli szekrénnyel, a fésül-

ködőasztalt a tonettszékkel és két hatalmas ruhásszekrényt rézfogókkal. 

Mindez citromfából. Iduska szekéren szállíttatta a holmikat Nyírbátorba.  

 

Egyedül maradsz! 

27 évesen Iduska ott állt férfi nélkül. Akkor fogadta meg, ha férjét még 

egyszer élve látja, sose vágatja le a haját. Utolsó emléke róla a nyugati határ-

nál való elkülönítés volt. Lelkével mintha ördögi játékot űztek volna: egyszer 

lent, egyszer fent, hol gazdagság, hol szegénység. De nehezebb annak a lent-

érzéssel élni, aki egyszer megismeri a fent-érzést. Ezt csak állhatatossággal, 

reménnyel, hittel, szeretetettel, kitartással lehet. Iduskának hitet a Jóisten 

adott, hogy viszontláthatja férjét, szeretetet a családtagjai, állhatatossága pe-

dig erős jelleméből fakadt. Kétkezi munkával és nagyszülői segítséggel előte-

remtette a nehéz, háborús idők után mindazt, ami egy család fenntartásához és 

kényelméhez szükséges. A kisgyerekek elkezdték az iskolát, ő pedig a háztar-

tást igazgatta. A házból otthont teremtett, a parlagon hagyott előkertben ha-

marosan színes virágok pompáztak. A környéken akadt egy-egy jóravaló ci-

gányember és cigányasszony, aki a ház körüli teendőkbe besegített. Nap mint 

nap megfordult nála egy-egy puttonyos cigányasszony, és Iduska örömmel 
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adta át nekik a kinőtt ruhákat, a megmaradt ételt, ami csak kéznél volt. Szeret-

te is őt mindenki. 

Abban reménykedett, hogy férje még él, talán hadifogságba vitték el, de ez 

is csak találgatás volt. Viszont több katona ismerőse már adott hírt családjá-

nak a fogságból, vagy adtak onnan hírt a haláláról. Az ő férjéről ezidáig 

semmi. Ismerősei, szomszédasszonyai egyre gyakrabban csalogatták. 

- Iduska, gyere már el szombaton a táncházba, minden ujjadra két férfi 

jutna! – de Iduska csak fejét rázta, egyre nővekvő hajkoronájával. Többen 

már újra férjhezmentek, rajta pedig egyre jobban csodálkoztak, és csak 

nem hagytak neki békét. 

- Egyedül maradsz egész életedben, Iduska, a gyerekeknek apa, neked férj 

kell! Férfi kell a házhoz! – de Iduska hajthatatlan maradt. 

 

Három oldalnyi remény 

Egy nap kissé gyűrött borítékot hozott a postás. Látszott rajta, hogy ille-

téktelen kezek tépték fel korábban, de mit számított Iduskának, amikor férje 

gyönyörű kézírása találkozott tekintetével! Remegő kézzel, meghatottan, 

reszkető lábai miatt a kapunak támaszkodva kezdte el olvasni a levelet: 

 

  
 

- András él! – kiáltott fel boldogan, és a papirost lobogtatva szaladt be a 

gyerekeihez. A kanapéra kuporodva hangosan olvasta fel nekik a három 

oldalas levelet. 
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Tehát nemhiába várt, reménykedett. Boldog volt, hogy a háborús évek nem 

törték meg férje lelkét, szellemét. Ugyanaz a hazafi, ugyanaz a férj és apa. 

Viszont újabb év telt el hír nélkül. Iduska szeme hiába futotta át az újságban 

hétről hétre a hazatérő hadifoglyok névsorát, hiába várta az vasútállomás 

hangosbemondóján közölt nevek listáját, hosszú évekig kellett egyedül nyu-

govóra hajtania a fejét. Szondi Sanyi bácsi, Iduska nagynénjének férje, egy 

nagykállói rokon – igen befolyásos férfi – segített hírt kapni Andrásról. Sorra 

járták a hivatalokat Mátészalkán, Nyíregyházán, Budapesten, hátha nyomára 

bukkannak. 

 

A legfinomabb zöldbableves és egy szép Ajándék… 

1949-ben, egy tavaszi napon délidőtájt Iduska Bandika kedvencét, a rotyogó 

zöldbablevest kavargatta a tűzhelynél. Mindjárt vége a tanításnak, és várta haza 

ebédre a gyermekeit. – „Ferike már 11, Bandika 10 éves!” – sóhajtott fel. Nyi-

korgott a kiskapu. – „Ezt is lassan meg kellene már olajozni!” – gondolta, de a 

leves sürgetően várta a fűszerezést, így gondolatai effelé szálltak. Hamarosan 

halk kopogásra lett figyelmes. A hófehérre festett ajtóban sovány alak sziluett-

jét látta. A következő pillanatban már férje, András mosolygott rá. Iduska egy-

szerre ujjongott és sírt örömében. A szó elakadt, a szemek beszéltek. Hamaro-

san Feri és Bandi lépett be az ajtón. Megismerték négy éve nem látott édesap-

jukat. Hogyne ismerték volna meg, mikor édesanyjuk minden nap éltette ben-

nük a reményt, hogy egyszer újra fognak találkozni! 

Az öröm leírhatatlan volt. Innentől kezdve a múlton senki nem rágódott, 

nem is volt téma a házban. Nem keresték a felelősöket, nem sírták vissza a 

könnyű életet. Hisz a csoda megtörtént, újból együtt volt a család! Hogy And-

rás a fogságban mit élhetett át, csak sejteni lehetett. Ő maga nagyon keveset 

beszélt az elmúlt évekről. Magában dolgozta fel, szeretteinek nem okozott 

fájdalmat az elképzelhető szenvedések ecsetelésével. A családtagok pedig 

tapintatból sosem noszogatták az átélt élmények elmesélésére. Egyszer meg-

említette, hogy nehéz fizikai munkát végeztettek vele, ráesett egy fa, eltört a 

lába. Mivel eredetileg orvosnak tanult - de 6. éven otthagyta az orvosi pályát, 

mert a boncolás elviselhetetlen lelki terhet okozott neki -, tisztában volt vele, 

miként élheti túl a fogságot. Csalánlevest rengeteget készített magának, 

gyógyfüveket rágott, és a kevés alkoholt energiát adó kockacukorra cserélte, 

és sorra bevarrta a zakója bélésébe. Törött lábát is maga kezelte. 

- Anyucikám, megkaptad a leveleimet? Hónapokig gyűjtöttem a cigarettá-

kat, hogy aztán elcseréljem őket a levélpapírra és a tollra – kérdezte egy-

szer. 

- Drágám, egyet kaptam felbontva, két éve. Imádság volt a címe. Ez adott 

erőt a továbbéléshez – válaszolt Iduska. 
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- Többet is küldtem. Ennek adtam egyedül címet. Valószínűleg ezért nem 

cenzúrázták – esett gondolkodóba András a kályha mellett elhelyezett fe-

kete fotelben. Ekkor kezdett beszélni arról, hogy először Németországba, 

majd Szibériába szállították három évre, de 

Magyarországon is hónapokig volt fogdában. 

Itthon saját, életben maradt leventéi álltak ki 

mellette, így nem tudtak rábizonyítani sem-

mit. Elmondásuk szerint soha, senkivel nem 

bánt rosszul. A koholt vád egyébiránt a zsi-

dóüldözés volt. 

 

1950 nyarán Iduska lánygyermekkel ajándékozta 

meg férjét. Katicával, az édesanyámmal.  

 

A tükör szembogara… 

Közel 70 évvel később…  

Én, Sáfrány-Tóth Kata, Iduska nagymamám és András nagyapám 5. uno-

kája; Katica, édesanyám elsőszülött lánya, immár 40 évesen ülök Miskolcon a 

citromfából készült fésülködőasztal előtti tonettszékben. Ujjaimmal sebtiben 

megsimítom a dédnagymamám által horgolt kis asztalterítőt. Az a fésülködő-

asztal ez, amit a háború után dédszüleim ajándékoztak Iduska nagymamám-

nak. A fésülködőasztal a székkel és a rézfogós ruhásszekrénnyel az én örök-

ségem lett. A klasszikus, elegáns fürdőszobába állított közel százéves, fron-

csorozásra váró, homályos felületű tükörben nap mint nap szembenézek ön-

magammal. A függöny lebben, a napsugár és az őszi szél csendesen lopózik 

be a fürdőszobába. Az emlékek váratlanul szállnak meg, és engedek a varázs-

nak. Játszanak a tükrön a színek, a konyhában lefővő kávé illatába az otelló 

finomsága vegyül, kisfiam kinti kacaja egybeolvad a szüreti dalokkal. Foszlá-

nyok a tükör által: guruló szőlőszemek, macskanyávogás, susogó tengeriszár, 

fekete barázdált arc, meleg ölelés. A színek üdék, az illatok teltek, a szemé-

lyek élők. Benépesítik a tükröt. Először Iduska nagymamám sejtelmes alakja 

lengi be az üvegdarabot. Őt követik a családtagok, majd a szüreti kavalkád. A 

tükör régvolt történetet mesél. Nézek, nézek a tükörbe, és újraélem a negyven 

éves történetet: 

Iduska nagymama lucullusi étket készít: a zöldségben, húsban, saját maga 

által gyúrt és tekert csigatésztával gazdag húslevest, töltött káposztát, töltött 

húsokat, százféle ízletes süteményt. A porta valósággal illatozik szorgos keze 

munkájától. Már minden készen áll a szüretre: a család férfitagjai, Feri, Ban-

di és Béla gondosan kitisztították a prést, előkészítették a puffertartályt, az 

udvaron jellegzetes karmozdulatokkal kimosták a hordókat. Férfiasan  
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egyszerre felhúzzák a kajszibarack ízű házi pálinkát, és kezükben, lábukban 

már bizsereg a munka vágya. Az egymást rég nem látott lányok, asszonyok a 

konyhában csevegve szorgoskodnak. A gyerekek álmosan nyújtózkodnak, és 

izgatottan várják az aszúsodás miatt lassan már megmazsolásodott szőlők 

látványát, a kerti hancúrozást, fára mászást, és az esti must ízét. A bőséges 

reggeli után, amikor a nap melege kezdi felmelegíteni a földet, Iduska nagy-

mamám útnak indítja népes családját: három gyermekét, két menyét, egy vőt 

és hat unokát. Ő otthon marad, hogy legyen, ki hazavárja őket. 

De hiányoznak azok a régmúlt szüretek! – sóhajtok fel a nem mindennapi 

életképet látva. Iduska nagymamától lehetett tanulni: az ország számos helyé-

ről a szüreti hétvégére a kis nyírségi városba összegyűlt többgenerációs csalá-

dot ő tartotta össze jókedvvel, szeretettel. Jellegzetes galambfehér haja foga-

dalomból ért derekáig, és volt kontyba feltűzve – férjének háborúból való 

hazatértének köszönhetően. Iduska nagymama testi-lelki tartása legendás volt. 

Értékrendjét átadta gyermekeinek, unokáinak, és ennek fényében szervezte 

meg minden évben az alma- és szőlőszüretet - idézték fel bennem az emléke-

ket a gyorsan felvillanó mozaikkockák. Homályos szemekkel szemléltem a 

tükröt, benne a múltat. A függöny lebbenése újabb játékképet varázsolt az 

üvegre.  

- Cirmosz cica jaj, hova lett a vaj? – csalogatja énekével a szőlősben sün-

dörgő szőrcsomót a hároméves, hosszú szőke hajú, piros kabátos, maszatos 

kezű kislány. Még túl kicsi a szőlőszürethez. Eddig a vén diófa alatt ücsörgött, 

és földből, szőlőszemekből, dióból dióvárat épített idősebb unokatestvéreivel: 

Évikével, Gabikával, Ferikével és Zsuzsikával. Kistestvére, Enikő a babako-

csiban szundikál. A kislány kezében egy szelet vajaskenyér. Ezt fiatal édesany-

ja, Katica kente neki sebtiben, aki aztán jókedvűen sietett vissza kezében kék 

vödrét lóbálva a megkezdett szőlősorba. A domb megtelik a sorokból egymás-

nak hangosan átkiáltó emberek hangjával, a mozduló vödrök csörrenésével, a 

szőlőtőkéket fürtüktől megszabadító bicskák nyisszantásával. A meg-megálló 

idősebbek betelnek a dombtető adta látvány varázsával, melyből kitűnik a 

távoli fehérre meszelt történelmi múltú templom fa fiastyúkjával.  

Az októberi déli harangzúgásban a cica után totyogó kislány pillanatok 

alatt tűnik el a szüretelő család szeme elől. Az illatos szőlőtőkék és a tekinté-

lyes diófa ágai hiába integetnek vészjóslóan, a kislány követi a kis cirmost, 

aki bevezeti a szőlős melletti, égig érő zizegő óriások földjére. Nem bántják 

vörösessárga buzogányukkal, éles zöld kardjukkal, de nem eresztik karjukból 

a kislányt. Lecsücsül a nyirkos rengetegben, és vajaskenyerét szorongatva 

félelmében felkiált: - Anyuci! Apuci! Fölnéz az égre. Az óriások száradó kar-

jukkal összecsapnak feje felett a feltámadó szélben, amikor nyávogva ismét 

megjelenik a cica, mintha az ég küldte volna. Kivezeti a labirintusból. 
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Szemem mosolygott amint kívülről láttam gyámoltalan önmagam és az 

ijesztőnek tűnő kukoricást. Szinte érzem a kezemben szorongatott morzsát és 

a nedves földet, amire kétségbeesésemben huppantam le. Az emlékképek 

tovább sodortak a múltban. Kint beborult, és a tükörben sötét folt jelent meg. 

A sovány, töpörödött, rongyos, ijesztően barázdált arcú Erzsi cigány az 

árokparton pipázik, és csombékot köt óriási puttonyára, amikor a semmiből 

felbukkan a kertek alatt tipegő kislány. Erzsi gyakran megfordult Iduska na-

gyinál a belvárosban, aki olykor ház körüli teendőkkel bízta meg a becsületes 

cigányasszonyt. Ismerte Idus unokáit, és felismerte a sírástól maszatos arcú 

Katát. Vén térdeire nehezedve feltápászkodik, egy lendülettel hátára dobja 

puttonyát, három számmal nagyobb kitaposott, fűző nélküli cipőjében odacso-

szog a kislányhoz, nagyot krákogva szó nélkül megragadja hideg, pufók kezét, 

és hazaviszi. Iduska nagymama épp az ágyat veti be, dolgos, fehér kezeivel 

puhára rázza a kacsatolltól dagadó dunnát. Ahogy az ágyra ejti, a dunna 

szellőjétől szárnyra kel a fésülködőasztal kicsi horgolt terítője. Épp lehajol 

érte, hogy a helyére igazgassa, amikor nyikordul az ajtó, és a toalettasztal 

tükrében megpillantja a szobába belépő puttonyos Erzsit. A foteltől  

akkor még nem látja a kis maszatos arcú Katát. – Alásszógája, keziccsókolom 

naccságos asszony! – köszönti… 

Hálatelt szívvel emlékszem vissza a cigányasszonyra, és sosem fogom elfe-

lejteni ráncos kezének tapintását. Az az aszott kezű, jóravaló, becsületes szív 

mentette meg talán az életem. Most hogy már én is édesanya vagyok, most 

érzem át szeretteim, különösen édesanyám aggodalmát. Kint az udvaron Mofli 

kutya vakkantása törte meg a csendet. És a tükör újabb fényjátékot mutat. 

Éles kiáltás hasít a mustszagú levegőbe: - Hol van Kata? A rokonság tűvé 

teszi a présházat, bejárják a környező földeket. Az apa, Béla a szomszédokhoz 

fut. Az unokatestvérek felmásznak a diófa legmagasabb ágára, hátha fentről 

látszik a kukoricásban a piros kabát. A szél felkapja az avart, már sötétedik. 

Kata édesanyja eszeveszetten fut a birtok végébe épített kerekeskúthoz, és néz 

lefelé farkasszemet a víztükörrel. Riadalmában észre sem veszi a háta mögött 

álló szelíd puttonyost, aki finoman megérinti a vállát, és füstös hangon  

így szól hozzá: – Ne ríjjon, kigyelmes szípasszony, hazavittem a kicsikét!  

A naccságos asszony küldött ide, üzeni, hogy ne aggodalmaskodjon! 

Szemem könnybe lábadt. Jól emlékszem hazasiető édesanyám nedves, sá-

padt arcára, meleg ölelésére, miközben magához szorított. Arra is jól emlék-

szem, hogy a család abban az évben az összes borosüveg címkéjére a putto-

nyos Erzsi cigány alakját festette. Egyet megtartottak az esküvőmre.  

Az emlékképek, foszlányok csak most ezen a reggelen álltak össze tuda-

tomban kerek történetté. Érdekes – morfondíroztam -, a hároméves gyermeki 
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önmagam újraélése által mindennapjaim új tartalmat nyernek, feltöltenek 

energiával, új célokkal.  

A sokat látott tükör most is figyel oxidálódott fekete pöttyszemeivel. Mint 

ahogy csöndben figyelte dédnagymamám tiszta életét. Túlélte a háború bom-

bázását, a puskaropogást. Aztán figyelte, hogy nő meg fogadalomból az alá-

zatos Iduska nagymama haja derékig, majd hogy fehéredik meg. Látta a szi-

bériai hadifogságba hurcolt, majd megtört tekintetű András nagyapa hazaér-

kezését. Látta sapka alá bújtatott lefagyott fülét. Szemtanúja volt az elkövet-

kező rendszer családomon történt kíméletlen ütéseinek, ellehetetlenítésének. 

Látta nagyapám egykor fehér kesztyűs kezét kapát fogni, és a tanyán dolgoz-

ni. Látta az elegáns lovascsizmát felváltó sáros gumicsizmákat. Az ’56-ban 

felkért szerepekre való reakcióját. Majd látta halállal való viaskodását. Látott 

imára összekulcsolt kezeket, egyenes tartást. Tartást és gerincet. És most látja 

kisfiam, Ferike az üknagyszülők bútorzatát, és ő is ismerni fogja saját, mélyen 

gyökerező múltját. 

 

Centenárium… 

Én örököltem meg Iduska nagymamám citromfa fésülködőasztalát. De 

sokkal nagyobb örökség az értékrend, amit ők képviseltek. Tudom, hogy a 

tükörnek van múltja, jelene, és hogy jövője méltó lesz-e a múlthoz, az csakis 

rajtam és családomon fog múlni. A múlt megfakul, de a sírokat ápoljuk, az 

emlékeket őrizzük, erőt merítünk gyökereinkből.  

Iduska nagymamám idén áprilisban lenne 100 éves. Hálás vagyok neki, 

hogy tanulságos, elgondolkodtató, reményt adó élettörténetét még gyerekko-

romban sokat mondogatta nekem. Már akkor elkápráztatott mesébe illő ka-

landos életútja. András nagyapámmal azóta a mennyben ünnepel Feri kereszt-

apámmal és Pista nagybátyámmal együtt. Nagyapám fogságból küldött Imád-

ságának fénymásolata sokunk fiókjában ott pihen. Évike néném Idősek Ott-

honában él, Bandi nagybátyám idén 80 éves, édesanyám közel 70. A tanyán a 

ház már nem áll, és a 600 almafa is a múlté. A szőlős azóta is ott magasodik a 

domb tetején, még a napsugarak előcsalják a fürtöket, hallgatják a harangláb-

ból megkonduló bimmbammozást. A nyírbátori házat az Önkormányzat sza-

nálta, egy tégla sem maradt belőle, helyén Egészségház épült. Porrá lett, de az 

emlékek nem porosodnak. Élnek. 
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Sáfrány-Tóth Kata 

 

 
 

Régi tárgyak meséi 

 

Eljött az ideje, hogy rendet tegyek az öreg íróasztalban. Szegény bútordarab 

már nagyon régen állja a történelem viharait, a költözködéseket, a teherautók 

platóján való utaztatást. Egyszer még a határt is átlépte, akkor durván felfeszí-

tették az ajtaját, elrejtett értékek után kutatva. Dédanyám úgy mesélte, ez az 

asztal a családunké, nemzedékről nemzedékre adjuk, mint a bordó bársonykö-

tésű fényképalbumot, meg a kézzel írt receptes füzeteket. Ezek a középső 

fiókban vannak.  

A családi izgalmas történetek, a szerelem-párválasztás nagyon gyakran 

kapcsolódott valamilyen étekhez, legyen az a szerelemmorzsának átkeresztelt 

császármorzsa, vagy az egyszerű pusztai étel, a tanyai levetlen, így a famíliá-

ban kedvelt recepteket mindenki kívülről fújja. Persze én is. Mégis, olyan jó 

olvasgatni a régies írással lejegyzett recepteket!  

Nézegetem az asztalt. Középen fiók, két oldalt rézveretes cifra kihúzók, 

mögöttük zárt polcok. Szép darab lehetett valaha, műremek. Most már kicsit 

viharvert, megkopott, bicegős, a teteje össze-vissza karistolt. A díszek itt-ott 

hiányosak, letört belőlük egy kis darabka. Végigsimítom a belevésett  
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monogramot –S.A. - az enyém is ez. Szépapám készítette az asztalt, akit And-

rásnak hívtak. Sokszor meghallgattam az ő történetét, nem volt számomra 

ennél szebb mese, hisz igaz volt minden szava.  

1821-ben született, egy reménytelenül esős, ködös novemberi este a sze-

gedi tanyavilágban.  

A számadó fiút várt már régebben is, mert négy lánnyal már megáldotta a 

teremtő. Asszonya hónapokig nem ejtett szót az újabb gyermekáldásról, tette 

a dolgát, mint mindig, zokszó nélkül. Nehéz évek álltak mögöttük, árnyuk 

még mindig kísértett. Két olyan telet éltek át, hogy a hóban fuldokló pusztát 

csak a tavaszi olvadás menekítette ki. Beomlott az ellető oldala, súlyos volt a 

veszteség. Egyszer meg távolról jött szegénylegények nem értve a jó szóból, 

éjjel felrepítették a piros kakast a nagy hodály tetejére. Széles utat égetett a 

gyorsan elharapózó láng a nádtetőben. Még jó, hogy éber alvó a pusztai em-

ber, és gyorsan eloltották a tüzet, s vitték be a csendőrségre az elkövetőket. 

Aztán holmi álnok vásárosok hamis bankóval fizettek, a mindenért felelős 

juhász nem győzött bejárni a megyeszékhelyre a jegyzőhöz, hogy tisztázza 

ezt a piszkos ügyet. Meghalt az öreglegény is, aki mindenhez értett, s úgy 

vigyázott a juhokra, mint a szeme fényére. Levetett kalappal álltak az alsóvá-

rosi temetőben, s hetekig csendesebb volt a szó. Ősz elején meg a birkák kö-

zött felütötte a fejét valami rossz nyavalya, mindenki azon törődött. Nem volt 

idő egy várandós asszonykát pátyolgatni, meg nem is volt szokásban. A juhok 

hullottak, az öreg – mert így hívták, tiszteletből – kipróbált minden fortélyt, 

amit csak ismert, és sokat ismert, hisz apja, nagyapja is juhász volt. Éjjel-

nappal kinn volt a birkáknál, fogadott munkásai alig győzték a tempót tartani, 

s csak néha dőltek le a szénára egy fertály órányira. Kondérokban forrt a víz, 

gyógyfüvek keringtek, bugyogtak, s amikor méregzöld habjuk leapadt, gon-

dosan leszűrték, hűtötték langyosra. Ebből itatták előbb a gyenge bárányká-

kat, majd az anyajuhokat, végül a betegséget jobban tűrő szép csavart szarvú 

kosokat. Embert, állatot próbára tevő idő volt ez – így maradt meg a történet a 

családunk emlékezetében. Ennél a résznél mindig gyorsabban dobogott a 

szívem, gondolatban ott voltam a pusztában, segítettem megnyugtatni a ré-

mült kis jószágokat.  

Amikor elmúlt a járvány, megpihenni betért a házba a gazda. A tanya tisz-

taszobájában áldott csönd volt, s a pislákoló lámpafényben meglepődve vette 

észre az újszülöttet. – Fiú – mondta ránézve az anya. A férje nagy, kérges 

tenyerével óvatosan végig simított asszonya arcán. Nézte egy darabig a csen-

desen szuszogó gyermeket, majd levette a gerendáról a kalendáriumot. Akkor 

ejtett csak szót, amikor fellelte a novembert. - Szent András havának 3. napja 

van, hetfű – olvasta félhangosan.  
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- Legyen a gyermek neve András. - Az asszony picit elmosolyodott és rá-

abólintott.  

- Jó, erős név - emelte tekintetét az urára, aki lassan leült a székre, csend-

ben voltak, hisz nem kellett már megbeszélni semmit.  

Gyorsan teltek az évek, András ott nevelődött apja mellett, s eltanult tőle 

mindent, ami a juhász mesterséghez kellett. Mégse ez hozta meg neki az el-

ismertséget, s végül a boldogságot. 

A pusztai emberek ráérő idejükben – főleg télen - faragtak, kis állatokat, 

fokos nyelet, bogrács-és sótartót, fatányért, kanalat. Nem csak hasznosak 

voltak ezek, hanem szépek is. 

A fiatal András munkái kitűntek ezek közül, tehetsége művészi szintre 

emelte a faragásokat.  

Gyorsan híre futott, hogy a lófejes citerákat, vásározó emberekkel, lova-

sokkal díszített ivótülköket, bagarettatartókat ő csinálja. Alig készült el egy 

darabbal, már jött is valaki a városból, néha messze vidékről is, hogy a bu-

gyellárisból előhúzott pénzzel, vagy a kocsiderékból leemelt gabonával teli 

zsákkal, borral töltött butykossal fizessen a gyönyörűséges tárgyakért.  

Egy forró nyári nap úri hintó kereke verte fel a port, és közeledett sebesen 

a juhászok lakhelye felé. Az öreg számadó lassan ballagott a vendégek felé, 

míg legényei és a kutyák tovább őrizték a nyájat. 

A városi jegyző ült a kocsiban, meg egy szép lányka, dióbarna haja két 

copfba fonva. Azt a legényt keresték, aki olyan szépen farag, hogy hetedhét 

határban nincs párja, mert munkát kínálna neki a tekintetes úr.  

András ekkor lépett ki a cserény mögül, ott főzte bográcsban a tanyai le-

vetlent. Egyszerű, de laktató étel, s ő ezt is olyan akkurátusan csinálta, mint a 

faragást. Hibát nem lehetett abban lelni  

Lesegítette lányt a kocsiról, aki elpirulva kapaszkodott az erős karokba. 

Neki kellett az asztal, de olyan faragvánnyal, ami másnak nincs. S már gom-

bolta is ki a pruszlik felső gombját, s vette elő a kis papírlapot, amire finoman 

rárajzolva ott voltak a szőlőlevelek közé bújt fürtök, és a csőrüket dalolásra 

nyitó kis madarak. András csak nézte, aztán bólintott, hogy megcsinálja.  

A jegyző úr már indult volna vissza, de az öreg juhász tisztelettel meghívta 

őket egy szerény ebédre. A lány már azelőtt lelkesen igent mondott, hogy 

apjaura bármit is szólhatott volna.  

A kézzel írt füzetben, amibe a család receptjei azóta is kerülnek, ott van 

szépanyám - Anna Ilona - kézírásával, halványuló lila tintával írva a tanyai 

levetlen receptje, ahogy András lediktálta neki: Fontos a jó bogrács, mert az 

igazi levetlen abban készül ízesre. Fehér szalonnát apróra vágva zsírjára kell 

sütni, aztán a fele zsírzóba beletördelni a lebbencstésztát. Sötétbarnára sütni, 

de óvatosan, nehogy feketére égett legyen a végén, mert nincs rosszabb a 
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keserű éteknél. Ha kész, bele kő szórni őrölt pirospaprikát, hogy szép legyen 

a színe. Apróra vágott vereshagyma meg vagy három girizd fokhagyma, só 

módjával, meg vagy két csípős zöldpaprika nem hiányozhat. Már csak a koc-

kára vágott kolompért meg a vizet tesszük bele. Meg lehet bolondítani egy kis 

füstölt kolbásszal.  

Én 32-szer forgatom meg, mindegyik után átteszek egy kártyalapot egyik 

oldalról a másikra, ne tévesszem el. Amikor kész, egy darabban fordul, rá-

halmozom a kisütött szalonnát, tepertő az már olyankor. Forró legyen, de 

ehetős. Uborkát szoktam hozzá adni, ha van – szól az utolsó útmutatás.  

Rég volt, nagyon rég az az első pusztai ebéd, amit aztán hosszú udvarlás, 

esküvő és szép élet követett.  

A család pedig azóta is így készíti nyaranta a tanyai levetlent.  

Salánki Anikó 

 
 

Szeresd, és becsüld az életet! 

 

Születésünkbe nincs nagy beleszólásunk, de életünkbe már igen, és ez döntő 

módon befolyásolhatja azt!  

Ezt a történetet előadó ember beszédét hallgatván, lépten-nyomon megle-

pődöm, úgy árad belőle a bölcsesség, akár a Dalai Lámából!  

A modernkor előtti, régmúlt időkben is létezett depressziós betegség, 

(vallja egyszerű szerénységgel) csakhogy akkor úgy nevezték, hogy „dög-

ség”! Lehet, hogy a tudós emberek nem értenek velem egyet, de a depressziós 

gondolatok az agyba akkor érkeznek, amikor a semmittevés állapotát veszed 

fel hosszabb ideig. Tehát „dögösködsz”, nem foglalod el magad valamilyen 

hasznos dologgal, továbbvezetve a gondolatot, nincs célod, amiért élj! A 

mozgásképtelen, ágyhoz kötött beteget meg lehet érteni, hogy depresszióban 

szenved, de azt, aki fizikailag és szellemileg ép, egészséges, és mégis ebben a 

kórban fonnyad, azt saját szervezete és gondolatai büntetik a semmittevésért! 

Ugyanis az ember munkára teremtetett, és annak hiányában, felbomolhat a 

normális egyensúly!  

Hogy mennyire igazat lehet adni neki! – csodálkozom, és eszembe jutnak 

a tudatról és tudat- alattiról tanult ismereteim, miszerint létezik egy „tudatos 

én” és a „tudatalatti”! Az előbbi beszerzi, és azonosítja az információkat, de 

nincs emléktára, az utóbbi viszont tárolja, és előhozza, ha szükség, a több 

trilliónyi információt. 

A legfontosabb az a depresszió esetében, hogy mindig arra kell gondolni, 

amit szeretnénk elérni, tehát a célra, és nem arra, amitől félünk! Ezt a helyet-
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tesítés törvényével tudjuk elérni, ami a következő tényen alapul: a tudat egy-

szerre csak egy gondolattal képes foglalkozni, legyen bár pozitív vagy nega-

tív. Ha meg akarunk szabadulni egy negatív gondolattól, mivel az agy nem 

légüres tér, gondolatok nélkül nem maradhatunk, ki kell ütnünk azt egy pozi-

tív gondolattal. Az egyik gondolatot lecseréljük tehát egy másikra. Ha lecse-

rélünk minden negatív gondolatot, félelmet és szorongást, félelem kontra 

vágy, cél, a félelem lassan eltűnik!  

És ezt a legkönnyebb megtenni abban az esetben, amikor munkába temet-

kezünk, vagy céljainknak elérését tervezzük, egyre azt ismételve, amit aka-

runk, mert kevesebb időnk és energiánk marad, hogy arra gondoljunk, amit 

nem akarunk!  

 

„Szeresd, és becsüld meg az életet!” - volt édesapámnak a hitvallása éppúgy, 

mint ahogy az, miszerint a depresszió „dögség”, de nem üresen beszélt ő, 

mert a mondottakat élete során be is bizonyította! Ezért neki hiszek és nem a 

világ legjobb csodaorvosainak, akik az ellenkezőjét bizonyítják. Amúgy mi 

Székelyföldön édesapámnak és édesanyámnak neveztük és nevezzük szülein-

ket. Talán ez is a legtalálóbb kifejezés, amit egy szülő megérdemel, még ak-

kor is, ha nem érdemli meg!  

1922-ben született, április 22-dikén Szentegyházán, Sándor György volt a 

becsületes neve. Hét osztályt végzett, abban az időben hétosztály, lehet, hogy 

valamivel többet ért, mint manapság a középiskola. Nem ment inasnak, mes-

terséget tanulni, mert ugyan hogyan is mehetett volna, amikor nagy volt a 

bírtok, és azon dolgozni kellett reggeltől estig, keményen a megélhetésért, és 

otthon elkelt minden lehetséges munkáskéz!  

De ugyan, szükség volt-e a mesterség tanulására a székelyeknél, amikor 

apáról fiúra szállt a sokféle hozzáértés, amely szintén mesterség volt, és 

amely nélkül élni nem lehetett: A földművesség, állattenyésztés, erdőlés, épí-

tőanyag-készítés, mint a gerenda, szarufa, deszka, zsindely faragásának, va-

lamint házépítés, asztalosság, kútásás, kőművesmunka tudománya!  

Az édesapja, Sándor Antal, megyebíró, harisnyás, csizmás, huszárbajuszú, 

tekintélyt parancsoló székelyember volt. Eléggé kiterjedt földbirtokkal ren-

delkezett, de kellett is nagybirtok ahhoz, hogy egy erős család megéljen, te-

kintve a Hargita aljai, agyagos, sovány föld silány minőségét! A Jóisten is 

tudta, hogy kiket kell oda rendelni, mert a lustább, kevésbé találékony nép ott, 

a mi vidékünkön éhen halt volna!  

Akkor még kiterjedt földterülete volt minden székelynek, és megbecsülte 

azt, nagyrészük kaszáló, legelő és erdő volt, az utóbbival úgy bántak, mint a 

„szűzleánnyal,” igen-igen kímélték! A mostani székelyember viszont durván 

erőszakolja azt! A társadalom előrehaladtával és fejlődési szintjével nemhogy 
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nemesedett volna a természet iránti tisztelet és szeretet, de hovatovább az 

emberi mohóság áldozatává válik!  

A tyúkagyú kommunistáknak nem jutott el a tudatáig, vagy nem akarták, 

hogy eljusson az a tény, hogy a termőföldek bősége és gazdagsága nem csak 

azoknak a nagyságától függ, hanem a minőségétől is. De még így sem kerül-

hetett volna bele Sándor Antal a kulákok hírhedt kasztjába, ha nem számolják 

egyik közeli rokonának vagyonát is az övéhez. Többeket az „osztályellenség” 

közé soroltak hasonló indokokkal, és kemény meghurcoltatásokban vagy 

megkülönböztetésben volt részük, úgy, mint jómagamnak is. „Kulákok”!-

nevetséges állítás, hiszen ezek az emberek a puszta létfenntartásukért dolgoz-

tak, és földjeiknek rabjai voltak!  

1942 tavaszán vagy nyarán vitték ki a frontra, egy napon két legénynek 

kellett elbúcsúznia családjától, Péter öccse két évvel volt kisebb, őt leventeka-

tonának hívták, gyorstalpalásos kiképzésre! Ekkor már a front megmozdult 

visszafele. Reménytelen eset volt, golyót fogni vitték őket! Ezt már mindenki 

tudta, de akkor is menni kellett vakon a halálba, mert aki nem vonult be, és 

elkapták, azt felakasztották, jobb esetben agyonlőtték!  

Nagyilvára került, Beszterce-Naszód megyébe, többen voltak ott szent-

egyháziak, akikből, azt hiszem, már egy sem él a városunkban. Ott érte el 

őket először a háború. Egy meglehetősen könnyű sebesülést kapott a balvál-

lán és már azt hitte, hogy megússza a háborút, amelyhez nem fűlött nagyon a 

foga, de ki is az a normális ember, aki kívánná azt!  

Még az a félkegyelmű, háborúra uszító, énekcsináló, sem aki a következő 

módón biztat, hogy:  

„Zúgnak az ágyúk, ropognak a kézi fegyverek,  

Most válik meg babám, hogy mit ér a székely gyerek!” 

 

Mivel ő is tudta, hogy a székely gyerek, csak élve székely, de holtan csak egy 

hasznavehetetlen hulla! 

Csakhogy a seb hamar begyógyult, s az orvos, amikor megvizsgálta, lát-

ván ugyan, hogy a balkéz még nem tökéletes, de mégis leszerelés helyett a 

frontra küldte, mondván, hogy ha a jobb kéz ép, lőni is tud, tehát harcképes!  

A borzalmak és gyötrelmek csak ezután kezdődtek számára, 1944-ben 

Mezőkövesden (Magyarország), amikor egy mészárláshoz hasonlatos, orosz 

támadás érte őket!  

Tudni kell egy kegyetlen gyakorlatról, amelyet a németek a háború során al-

kalmaztak, éspedig arról, hogy a front ütközőzónájába, ahol a legerősebb volt 

az ellenség tűzereje, a csatlós hadsereg alakulatait vetették be. Jelen esetben a 

magyarokat. Ezt tették különben Sztálingrádnál, a Don-kanyarban és minden-

ütt, ahol kemény volt a küzdelem, hogy saját vérükkel takarékoskodjanak a 
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mások kárára. Itt is az történt, Mezőkövesden, ahol kikémlelték, hogy az  

oroszok Sztálin-orgonákat fognak bevetni, s odavezényelték a magyar honvé-

deket. 

Úgy folyt le az egész ütközet, olyan valószínűtlen kegyetlenséggel, mint 

egy elképzelhetetlenül rettenetes álom, és azután élete folyamán még többször 

megismétlődött valós álmaiban!  

Úgy hulltak az égből a sorozatvetők aknái, mint a záporeső, nem volt ott 

két négyzetméternyi terület, ahol ne robbant volna akna! A sűrű robbanások 

felszaggatták a földet, szétszaggatták a magyar honvédeket, úgy, hogy még 

emberi testrészek is röpködtek a levegőben! Egy elképzelhetetlenül szörnyű 

mészárlás volt az egész csata, amilyent még nem látott a világ!  

Arra még emlékezett, hogy jobb lábát ütés érte, majd egy ellenállhatatlan 

erő magasra dobja a tölcsér tetejére, de mielőtt visszazuhant volna, elveszítet-

te eszméletét. Amikor magához tért, egy nem túl mély, robbanás ásta gödör-

ben feküdt, nem hallott semmit a légnyomás ártalmaitól, és ez még valószí-

nűtlenebbé tette a helyzetét, valamint testének alsó részét sem érezte, ami 

szintén furcsa volt. Körülötte füst, vér és emberi hús égett szaga terjengett a 

levegőben. 

Ahogy ott feküdt, kitudja, meddig, és hallása kezdett visszatérni, agya ki-

tisztulni, szenvedő emberek fájdalmas hangját hallotta minden irányból. A 

gödör széléről lecsüngött egy hullamerev kéz, amely senkihez sem tartozott, 

csak egy fél vállhoz, melyből véres izomcafatok látszottak. Eszébe jutott, 

hogy derékon alul nem érez, és nem bír mozdulni. Ezért legyőzte félelmét, és 

lábai felé tekintett. Amikor ezt megtette, szembesült a rettenetes valósággal: a 

jobb lába mindenhez hasonlított, csak éppen lábhoz nem, inkább egy véres, 

rendezetlen izomtömeghez, amely közül kifehérlettek a csontok! Hasonlított 

ahhoz az állapothoz, amikor egy mészáros „kicsontozza” az izmokat, hogy 

azok csontmentesek legyenek, de úgy hagyja azokat hanyagul kétoldalt lefi-

tyegve!  

A látottak meggyőzték arról, hogy elveszítette a jobb lábát. Azután a bal 

lábát is szemrevételezte, és amikor látta, hogy az épnek látszik ugyan, de a 

nadrágszára merő vér, a látványtól és megdöbbenésében újra elveszítette 

eszméletét!  

Magyar beszédre ébredt az öntudatlanságból, akkor már megérezte lábai-

ban a fájdalmat. Két szanitéc állott fölötte, azt mondta az egyik a másiknak:  

- Azt hiszem, ez a szerencsétlen is halott, de nem csoda, szörnyen néznek 

ki a lábai!  

- Nem haltam meg! – nyögte édesapám. – Segítsetek rajtam, bajtársak! 

Csúnyán megsebesülhettem. Élni akarok még, csak alig múltam húszéves!  

Letérdeltek mellé, és érezte, hogy matatni kezdtek rajta.  
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- Te akarsz élni? – jegyezte meg nyersen az egyik. - Ennél sokkal jobb ál-

lapotban lévők haltak meg, mint te, nem fogod kibírni, bajtárs!  

Kegyetlen volt ugyan a felcser, de ezek az emberek láttak már annyi szörnyű-

séget a háborúban, hogy már a lelkükből is kiégett a sajnálat.  

- Szeretek élni, bajtársak, szeretek dolgozni, szeretem a hazámat, csalá-

domat, és élni akarok még, mert sok tennivalóm van ezen a világon!  

Mintha megpuhította volna lelküket édesapám szívbéli könyörgése, rögtön 

hangnemet változtattak: 

- Nem mondtuk azt, hogy nem segítünk rajtad, mert mi nem azért va-

gyunk, hogy elvegyük az életedet, hanem, hogy segítsünk. Ellátunk, baj-

társ, de elvinni nem tudunk, mert sok a megmentésre váró sebesült, három 

kocsi hordja őket, de azok sem győzik! Amit mondtam, azért mondtam, 

hogy megtudd az igazságot, azt, hogy nagy bajban vagy!  

Közben szakszerűen járt a kezük, ellátták sebeit, érzéstelenítették, megállítot-

ták a vérzést, fertőtlenítették, bekötözték, úgy ahogy tudták, aszerint, amennyi 

kötszerük volt. Miközben dolgoztak sebeivel, állati fájdalmai voltak, de nem 

mert jajgatni, habár ordítani is tudott volna, de attól tartott, hogy bosszúsá-

gukban ott hagyják elvérezni! Emberfeletti tűrőképességgel rendelkezett, s az 

élniakarás, az élet vágya adott erőt neki. Amikor végeztek, kirakták az ak-

natölcsérből, és elköszöntek tőle:  

- A te életed az Isten kezében van, úgy, ahogy a mienk is, sok szerencsét 

az élni akarásodhoz, bajtárs!  

Nemsokára egy kocsi haladt arra, zsúfolásig megrakva sebesültekkel, még 

elől, a lovakat hajtó katona mellett is ült egy félhalott, fél lábát veszített hon-

véd.  

- Vegyetek fel, bajtársak, engem is, a Jóistenre kérlek benneteket, hogy ne 

kelljen itt meghalnom, mint egy kutya, elhagyatottan! – könyörgött nekik 

édesapám.  

A kocsis meg sem állította a lovakat, csak széttárta a karját tehetetlenségében: 

- Hová tegyelek, bajtárs? Láthatod, hogy ide nem férsz fel. Jön a másik 

kocsi, talán az felvesz!  

Jött is a következő kocsi, de az is ugyanolyan tele volt sebesülten szenvedő 

magyar honvédekkel! Részvétteljesen, sajnálkozva néztek rá, de egyebet, 

sajnos, nem tudtak tenni, csak vigasztalni tudták, hogy nemsokára jön a má-

sik, talán az felveszi, és a front mögé szállítja, biztonságos kórházba.  

Hiába ígérték neki, mert a harmadik szekér is ugyanolyan túlzsúfolt volt, 

mint az előbbi kettő, és úgy látszott, ez sem akar megállni édesapám könyör-

gésére.  

- Van nektek lelketek? Itt hagytok engem, sebesült bajtársatokat, hogy el-

vesszem, amikor én is éppen úgy élni akarok, mint ti, szeretem az életet, és 
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jogom van hozzá! Isten és ember előtt éppen olyan jogom van, mint nek-

tek, ott a kocsin, akik vagytok!  

Keserű kifakadása szíven érintette a kocsist, mert megrántotta a gyeplőt, és 

leszólt:  

- Képes vagy-e legalább ülni, bajtárs? Mert csak itt az ülésen, mellettem 

van hely, egyebütt nincs, és nem akarom egymásra rakni a sebesülteket, 

mint a tűzifát!  

- Képes vagyok én, képes vagyok én! – bizonygatta, pedig dehogy volt 

szegény, amikor az egyik lába szétroncsolódva, a másik szilánkot kapott, 

vérvesztesége és fájdalma pedig óriási volt. 

Egy karján sebesült katona segítségével, üggyel-bajjal felhúzták az ülésre, és 

odakötözték, hogy le ne csússzon. Így zötyögött, nagy fájdalmak árán, a front 

mögé, biztonságba a fegyverektől, de nem a szenvedéseitől!  

Három, örökkévalóságnak tűnő napba telt, míg beértek Budapestre. A fáj-

dalomtól, a vérveszteségtől és a fáradtságtól félhalott volt, de még csak az-

után következett a nagy csalódás. A szilánkot kapott, amúgy ép lába, amely-

ben a legnagyobb reménysége volt, befertőződött, az akkori szójárás szerint 

brandtot kapott. Azért, hogy ne veszítse el életét is, sürgősen amputálni kel-

lett, térden alul, azután még kétszer vágtak ki a lábából! Mégis volt, mindezek 

ellenére, egy aprócska szerencséje, reménykeltőként, amibe belekapaszkodha-

tott. Mert mindig keresett ő ilyent, és talált, hogy átvészelje a nehézségeket. 

Ugyanis a robbanás által megrongált ballábát megműtötték, az izmokból, amit 

tudtak, úgy-ahogy megmentettek! Az orvosok valóságos csodát műveltek 

vele, mert korlátoltan ugyan, de életképessé tették. Bizonyos helyeken ugyan 

látszott, hogy az izmok egészen a csontig hiányosak, de mozgatni tudta, és 

nemsokára már óvatosan rá is nehezedhetett. Bizonyos izmok részben újrafej-

lődtek, és ha csúnya és formátlan is volt lába, de apránként járni kezdhetett 

egy-egy keveset, két mankó segítségével.  

Ez az aprócska siker erőt adott neki, hogy újra felépítse lelki egyensúlyát 

és életbevetett hitét. Türelmetlenül várta felgyógyulását, hogy minél hama-

rabb hazatérhessen. Terveket szőtt, célokat tűzött ki maga elé, és ez mentette 

meg a legreménytelenebb helyzetekben is. Ezt tette hazaérkezése után is, az 

élet szeretete és a kitűzött céljai megmentették az összeomlástól! A legcsodá-

latosabb és tiszteletreméltóbb adottsága az volt, hogy soha nem panaszkodott 

sorsára. Minden körülmények között meglátta a szépet, a jót, az élet értelmét!  

Még nem voltak normálisan begyógyulva sebei, amikor híre jött, hogy a 

kórházat eléri a front. Menekülniük kellett, a kórházat kiürítették. Budweis-ba 

menekítették őket, amely akkor a németekhez tartozott, egyébként Csehor-

szág déli része. Ott újraműtötték, és ballábából, amely akkor térden alul pár 

centivel ért, újabb nagyrészét amputáltak, hogy az egész lábból csak tizenkét 
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centi csonk maradt meg. Ez egy újabb hatalmas veszteség volt, megszenvedte 

úgy lelkileg, mint fizikailag, de a szokásos, erős önkontrolljával és akaratere-

jével újra a helyzet magaslatára tornázta magát!  

A következőkben, nem lehet tudni, hogy milyen módon és milyen esemé-

nyek függvényében került vissza Budapestre, a Győri úti kórházba. Valószí-

nű, hogy mesélte nekem, mert az élete minden napjára emlékezett, lévén, 

hogy ritka erős memóriával rendelkezett. Csakhogy én elfelejthettem bizo-

nyos részleteket. Tény, hogy ott műtötték meg harmadszor ballábának csonk-

ját. Ugyanis a második műtétje után, miután sebe begyógyult, a megmaradt 

combcsontok vége kibújt a felületből. 

A háború a végét járta akkor, már csak napok kérdése volt az általános bé-

ke kezdete. A lábadozó sebesültek a közeledő békeidők terveit szőtték, és 

mindenki bizakodóan nézett a jövőbe. Az ő sebe is ígéretesen gyógyult, és az 

orvosok már arról beszéltek, hogy immáron véglegesen hazaengedhetik. Az 

egyik, sebesült katonákat felügyelő tiszt, hivatalnok választás elé állította 

édesapámat, egy eléggé kecsegtető ajánlattal. Hogy maradna Budapesten, 

mert segélyt folyósítanak számára, és adnak olyan munkát, amelyet sérültsége 

ellenére is el tud majd végezni. Ekkor bukott ki édesapámból talán a legszeb-

ben, legérzelmesebben szülőföldjének szeretete, amely körülbelül így hang-

zott:  

- Köszönöm gondoskodásukat, én szeretem Magyarországot, mert az 

egyik lábamat érte adtam, a másikat részben! De a szívem, az Erdélyé és 

Székelyföldé, ha valaha boldog tudnék lenni, az csak ott lehetne!  

- De Erdély már nem a régi, Románia részévé vált! – érvelt a magyar úr.  

- Igen, hallottam róla! – mondta édesapám végtelen szomorúsággal. – de 

amíg mi benne élünk, addig nem tud románná válni!  

Végre elérkezett a kitűzött nap, amikor sokuknak tervbe vették a hazaengedé-

sét. Várták a járműveket, amelyek a vonatállomásra lettek volna hivatottak 

szállítani őket, és onnan mindenki vonattal az édes hazája felé! Voltak közöt-

tük SS német katonák, magyar honvédek, olyanok is, akik még nem voltak 

teljesen gyógyultak, hanem járóbeteg-listán szerepeltek, de hazakérezkedtek.  

Édesapám éppen az ágy előtt állt, katonagúnyában, két mankó segítségé-

vel, hátán hátizsákkal, benne útra szükséges holmikkal, amikor a kórházat 

lerohanták a fegyveres cseh katonák, akik természetesen az oroszok csatlósai 

voltak, de saját szakállukra dolgoztak!  

Tudni kell a cseh katonákról, hogy rosszabbak voltak az oroszoknál, lehet 

mondani minden túlzás nélkül, hogy vérszomjasak! Az ilyenekre célozva 

mondja a közmondás, hogy: Istenem, őrizz meg gyáva ember haragjától, mert 

az a legrettenetesebb a világon! 1939-ben Hitler elvette tőlük országuk nagy 

részét, azzal az ürüggyel, hogy nem adják meg a szudéta németek kisebbségi 
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jogait, akik azon a területen éltek. Amúgy, ahogy a cseheket ismerjük, el lehet 

képzelni róluk, hogy nem bánhattak kesztyűs kézzel velük! A megmaradt kis 

területet is sanyargatta Hitler, egyszóval volt, amiért gyűlöljék a németeket. A 

magyart pedig megszokásból utálták, ahogy minden utódállam nacionalistái 

tették, és teszik ma is!  

Hogy miért volt szükségük a cseheknek egy kórháznyi csonkabonka, 

nagyjából gyaloglásra is nehezen képes, szerencsétlen ember foglyul ejtésére, 

azt nem lehet megérteni. Hacsak nem pusztán pszichopata hajlamuk kiélésére, 

és amint látni fogjuk a továbbiakban, megállapításom nem túlzás!  

Marhavagonokba zsúfolták az embereket, majd a vonat elindult ismeretlen 

hely felé. Közben elterjedt a hír, mert nyilvánvalóan valaki felismerte az 

irányt és a tájat, hogy Prága felé haladnak. Több órát zötyögtették őket, vizet 

és élelmet nem adtak. Azután félretolták vagonjukat és két napot vesztegeltek 

ott. Tél volt, hideg volt, édesapám elbeszélése szerint valahogy hozzájutottak 

két zsák krumplihoz és néhány fej káposztához, azt egy vashordóban megfőz-

ték, és azt ették. Legalább megtöltötte a gyomrukat, és kissé felmelegedtek 

tőle. Közben a cseh katonák őrizték minden mozdulatukat, kiszámíthatatlanok 

voltak és életveszélyesek, előbb lőttek, és azután kérdeztek! A foglyok átdide-

regtek két éjszakát, azután újra elindultak, órák hosszat utaztak, mígnem egy 

reggel megérkeztek egy kis, elhagyatott állomásra. Ott leszállították, hármas 

sorokba rendezték őket, és egy alig használt, régi úton megindították, ahogy a 

végén kiderült, Prága városa felé.  

Úgy vezették le az egész akciót, mintha bujkálnának a világ elől, hogy ne 

lássák a civilek a halál menetoszlopát, mint ahogy édesapám elnevezte! Két-

felől, a széleken egymástól úgy öt-hat méter távolságra, géppisztolyos cseh 

pribékek éberen vigyázták a foglyokat. Ebben a rendezésben kilométereket 

kellett gyalogolniuk rendeltetési helyükig. 

Édesapám, két mankóval a két kezében és hátizsákkal a hátán, vonszolta 

magát előre. Az egyetlen valamire való lába még nem volt gyógyult állapot-

ban, de a többi sebesült sem volt menetelésre alkalmas! Nem csoda, ha sokan 

nem bírták az egészséges szervezethez mért ütemet. Aki lemaradt a menetosz-

loptól, azt előbb fegyvertussal megfigyelmeztették, ha pedig nem bírta to-

vább, és leült, azt szemrebbenés nélkül vitézül agyonlőtték a csehek, azután 

lábbal az árokba gurították! Idővel már hátra sem nézett senki, ha meghallot-

ták a géppisztoly kelepelését, mindenki tudta, hogy egy sorstársát, egy em-

bert, aki már nem bírta szusszal, kivégeztek. Igaz, enyhén megvonaglott tes-

tük a félelemtől, mintha őket érte volna a találat, és mellüket két marokkal 

szorította a halálfélelem. 

Idővel a menetoszlop elnyúlt, a géppisztolyok hangja egyre sűrűbben ke-

lepelt, csak rövid sorozatokban, mint aki takarékoskodik a tölténnyel, mert 
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két golyó is elég egy szerencsétlennek! A kórház még fel nem épült vánszor-

gó sebesültjei egyre csak fogytak. Ártatlan, harcképtelen embereket öltek 

kéjes élvezettel, pedig akkor talán már bejelentették a háború végét, csupán a 

világnak ez az elátkozott része nem akart tudni róla!  

Édesapám egy SS-tiszt mellett vergődött. mindig csak előre a vékony hó-

réteggel fedett úton, ameddig képes volt rá, de egy idő után kitartása meg-

csappant. Sebei fájtak, a mankók felmarták hónalját az erőltetett igénybevétel 

miatt, és tartalékenergiája is elillant. Lemaradt egy keveset, és éppen le akar 

ülni, amikor az SS-katona mellette termett. Mondott valamit, és ő megértette 

azt, hogy nem szabad leülnie. Majd elvette tőle a két mankót, háttal elejébe 

guggolt, és mutatta, hogy kapaszkodjon a nyakába, mert viszi ő egy darabon! 

Édesapám átölelte a nyakát, elől összefogva két kezét, csüngött a derék német 

emberen, ő és még a hátizsák a hátán! Csak lábaival nem tudott derekába 

kapaszkodni és ezért egy idő után karjai már nem bírták tartani! De így is 

cipelte a német vagy kétszáz métert, ami nagy teljesítmény volt tőle. 

- Tegyél le!- mondta, és lecsúszott a német katona hátáról a hóba, elvette 

tőle mankóit, hogy maga próbálja meg folytatni tovább a menetelést. Ek-

kor kezdett üvölteni állati módon a cseh katona. Édesapám felkészült a ha-

lálra, azt hitte, most rajta a sor, és furcsa módon nem félt tőle! De ismét 

nem őt választotta a halál. Mert amaz durván behatolt a tömegbe, mint egy 

veszett ordas a bárányok közé. Kirángatta a német katonát, vagy négy mé-

ter távolságra húzta a hóban, majd egy szokatlanul hosszú sorozatot eresz-

tett belé. A szerencsétlen nem halt meg azonnal, rángatózott, mintha elekt-

romos áramot vezettek volna belé. A cseh pribék pedig addig lőtt, eltorzult 

arccal, habzó szájjal és artikulátlan üvöltéssel, amíg az egyet mozdult. 

Azokban a pillanatokban, édesapámban nagyobb volt a cseh katona iránti 

indulat, mint a félelme, megfordult agyában, hogy nekiugrik, és leüti mankó-

jával. Mert hát ezt a gyilkosságot nem indokolta semmi, csak elborult elméjű, 

vérszomjas ösztöne, de van-e egyáltalán indokolt gyilkosság a világon, ha 

csak nem önvédelem? Ez az ember még legalább a pillanatnyilag érvényben 

lévő „terrortörvényeik” ellen sem vétett, mert nem maradt le a menetoszlop-

tól! Egy rászorulón segített, és az nem volt megtiltva, ezért, ha valakinek meg 

kellett volna halnia, az ő kellett volna, hogy legyen, akin segített! Nem tudta 

megérteni viselkedését ennek a humánus felfogását veszített emberselejtnek! 

Hátralévő életében is, ahányszor eszébe jutott ez a történet, megzavarta annak 

értelmezése. Bevallom, én sem tudom, neked talán sikerülne megmagyarázni?  

Megpróbálom, de nem biztos, hogy sikerrel járok, mert ehhez egy komoly 

pszichológiai tudás kell. A legtöbb ismert, gyilkos hajlamú embernek kegyet-

lenül nehéz, hányatott gyermekkora volt, melynek során, védtelen gyermek-

ként megaláztatás és változatos módon, általában szexuális bántalmazás érte. 
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Ennek következtében már elképzelhető a lelki kényszer, hogy a meggyalázott 

szerepéből kitörve, ők kerüljenek hatalomra, valamint, hogy az egykor el-

szenvedett bántalmazásokat „továbbadják”. A bűncselekmények elkövetésé-

vel mintegy ellensúlyozzák az egykor elszenvedett sérülések okozta fájdalmas 

érzéseket, miközben a hatalom és a bosszú meghatározó célként lebeghet a 

szemük előtt. Tudatában vannak mindannyiszor, hogy egy iszonyatos bűnt 

követtek el, melyre nincs magyarázat. Annak is tudatában vannak, hogy nem 

képesek olyanokká válni, mint ellentétük, a jó tulajdonságokat hordozó embe-

rek. Ezért azok iránt van bennük egy kisebbségi komplexusból fakadó indulat, 

mely határtalan gyűlöletté fajulhat!  

Ha igazságosak akarunk lenni, be kell látnunk, hogy ez a meghatározás 

nem csak a cseh katonákra vonatkozhat, hanem bármelyik nemzet katonáira. 

Csakhogy az igazságot mégiscsak ki kell mondani, és azt is, hogy ilyen töme-

ges előfordulásnak a háborúk kedveznek a legkihangsúlyozottabban, melye-

ket örökre be kell szüntetni ezen a földön!  

A „halálmenetoszlop” tovább folytatta útját. Úgy nézett ki, hogy az elindí-

tóinak nem az számított, hányan hullnak el menet közben, hogy ki mennyire 

szenved, csak a haladás volt fontos. Édesapám kínok között csetlett-botlott 

előre, de szerencsére, a többiek sem haladtak gyorsabban.  

Egy piros téglákból rakott, komor, kaszárnyaszerű épület tűnt fel az úton, 

olyan száz méterre, és mert édesapám olyan ember volt, mint aki mindig, 

mindenben célt tűzött ki maga elé, elhatározta, hogy amikor elérik azt a piros 

téglás, komor épületet, leül, hogy agyonlövesse magát, mivel elfogyott min-

den fizikai és lelki ereje! Néhányszor megtántorodott, de nem hagyta magát 

elesni, mert elhatározta, hogy csak a piros téglás épületnél fog meghalni, és 

mert legalább a halálát ő maga dönthesse el!  

A katona éberségét nem kerülte el a fogoly gyöngesége, az már sátáni vi-

gyorral készítette is elő géppisztolyát, mert talán már őt is zavarni kezdte 

kínszenvedésről árulkodó mozgása és kitartása! Amikor majdnem elérték a 

piros téglás épületet, és édesapám készült összeesni, a menetoszlop eleje be-

fordult az épület udvarába. Ez volt a láger, az úti céljuk, ahol el kellett majd 

tölteniük fogságuk nem tudni, mennyi idejét. Szeme sarkából meglátta, hogy 

a katona csalódottan veszi vállára fegyverét, és ettől annyira felvidult, hogy 

szinte elkuncogta magát!  

Körben sűrű szúrósdrótkerítések voltak, magas megfigyelőállások a sar-

koknál, és mindenütt géppisztolyos őrök. Két hetet vagy egy hónapot voltak 

ebben a lágerben, és annyi élelmet kaptak csak, hogy éppen éhen ne haljanak. 

Szökni senki nem próbált, hiszen mindenki elcsigázott volt, beteg és bátorta-

lan.  
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Amikor egy magyar követ utánuk jött, hogy hazavigye őket, úgy fogadták, 

mintha maga Jézus Krisztus, a Megváltó lett volna. Kocsikra rakták őket, 

bizony rakták, mert sokan nem bírtak felmászni, annyira legyengült állapot-

ban voltak. A vonatállomásra vitték, hogy ott majd a hazafelé tartó vonatra 

ülnek. A vonat érkezéséig volt még kevés idő, azalatt a nagykövet elment 

valami hivatalos dokumentumot intézni, és megkérte az embereket, hogy 

senki ne hagyja el az állomást, mert ő azonnal érkezik!  

Ahogy ott az emberek örvendeztek a szabadságnak, és terveket szőttek, hát 

csak megérkezett az állomásra két teherkocsi, fegyveres csehekkel. A tiszt a 

szabaduló-irataikat kérte, ők eléggé próbálták megmagyarázni, hogy az iratok 

a követnél vannak, aki azonnal tér vissza, mert csak nem messze ment, senki 

nem hallgatott rájuk! A katonák erőszakkal felparancsolták őket a két teher-

kocsira. Aki nem akart, azt fegyvertussal kényszerítettek, aki nem tudott, azt 

feldobták, mint egy krumplival telt zsákot! Szállították vissza őket oda, ahon-

nan alig szabadultak, a lágerbe, csakhogy annak a másik, távol eső felébe!  

Újabb kéthetes éhezés, újabb tortúra, addig, amíg a követ újra megtalálta 

őket, újra elintézte szabadulásukat, és újra az állomásra mehettek, de most 

már végre hazatérhettek Budapestre, a kórházba. (Sajnos, nem lehet tudni, 

melyik kórházról, van szó.) Akkor már 1945-öt írtak, és vége lett a háborúnak 

is. Újra megkapta édesapám az ajánlatot, hogy maradna Magyarországon, de 

ezt ő ismét udvariasan visszautasította. 

Eközben otthon is elindult hazatérésének folyamata, a család értesítést ka-

pott, melyben tudatták nagyapámékkal, hogy Sándor György honvéd megse-

besült, és jelenleg a Győri úti kórházban lábadozik. Persze, azután még sokat 

hányódott úgy, sebesülten, ahogy az előbbiekben elmeséltem, de ezt nem volt, 

ahonnan tudják az otthoniak. Nagyapám, Sándor Antal, vérbeli székely, egy-

háztanácsos és született intelligenciával megáldott ember, arra készült, hogy 

fiát a budapesti kórházból hazahozza. Volt neki Budán egy ügyvédfoglalko-

zású rokona, akinek írt, de meg sem várva válaszát, elindult a hosszú útra, 

mert tudta, hogy attól az embertől segítséget kap. Természetesen, fiának any-

nyi keserves viszontagsága után nyoma veszett, amiért majdnem egy hetes 

nyomozásba kezdtek, de szerencsével jártak.  

Édesapám egy sebesültekkel zsúfolt kórterem egyik ágyában feküdt éppen. 

Gondolataiban jövendőbeli életének terveit szőtte, ami neki a kedvenc foglal-

kozás volt. Körülötte egyesek ugyanazt tették, mint ő, mások csendesen be-

szélgettek, levelet írtak, vagy olvastak. De azért érződött a nem éppen fájda-

lommentes csöndben egyfajta felszabadul,t reménytápláló hangulat. Ezek a 

poklot megjárt, kiégett lelkű emberek még két dolognak tudtak örülni: a hábo-

rú végének és a közelgő hazatérésüknek!  
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Az ágyak elején, használt, de egyébként tiszta lepedők lógtak le függöny-

szerűen a mennyezetről. Nyilván azért, hogy az ott elhaladóknak ne legyen 

rálátásuk a betegekre. A lepedő legalján, egy arasznyi résen kiláthatott édes-

apám, de csak az elhaladók lábait láthatta. Azt hitte, álmodik, amikor egy 

adott pillanatban székely harisnyába öltözött lábak haladtak el az ágya előtt, 

és szinte azonnal meghallott egy ismerős hangot:  

- Jó napot adjon Isten, atyafiak, véletlenül nem ismernek kendtek egy 

Sándor György nevezetű honvédet, aki sebesült?  

Agyába villant, hogy ez az apja hangja, de még mindig nem volt biztos abban, 

hogy a valóságot tapasztalja-e, vagy mindez csak képzeletének szüleménye!  

- Ismerjük, ihol van! - szólalt vissza egy felcser, és elhúzta ágya elől a 

függönylepedőt.  

Ott állt az édesapja, Sándor Antal az ágya előtt, betyár, nagybajuszú ember 

fehér székelyharisnyában, fekete posztókabátban, fekete báránybőrsapkával a 

fején. Nem a képzelet szüleménye volt. Úgy érezte, majd kiugrik a szíve 

örömében. Igaz, mintha elsápadt volna a nagy ember, az ő nyomorúságos 

külseje láttán. Egy kicsit mintha megtántorodott volna, de hozzáhajolt egy 

ismerős úriember, akivel érkezett, és valamit súgott a fülébe, amitől leplezni 

próbálta megdöbbenését.  

Mielőtt kimentek volna az állomásra, hogy a hazafelé tartó vonatra ülje-

nek, egy olyan eset történt, ami szintén mély nyomot hagyott életében. Betér-

tek egy ivóba, ahol ételt is szolgáltak fel, amolyan háború utáni sovány ételt. 

Egy erdélyi bajtársa is ott volt közöttük a kórházból, aki egyfolytában a ka-

bátja zsebében tartotta mindkét kezét. Ott volt az ismerős úriember is, akiről 

megtudta, hogy rokon, és ő segített titokzatos hollétének kinyomozásában, 

valamint nagyapám és az olyan hosszú idő után először boldog édesapám.  

A bor, az nagyon finom volt, nem tudni, milyen módon sikerült elrejteni a 

számos nemzetiségű, rabló felszabadítók elől! Megittunk egy pohárral, kettő-

vel – mesélte édesapám,- de az erdélyi bajtársam nem nyúlt poharához, csak 

sóvár szemekkel meredt rá, és elvörösödve nyalogatta száját.  

- Igyál bajtárs, mert ma nagy örömünnep van! – biztattuk többször, de ő 

nem nyúlt az italához.  

- Miért nem iszol, bajtárs? – szögeztem neki a kérdést.  

- Mert hiányzik mind a két kezem, bajtárs, mert nincs, mivel megfogjam a 

poharat, bajtárs, azért nem iszom!  

Édesapám megtapogatta a karjait. Érezte, hogy azok puhák, és csodálkozott.  

- Rongyot tetettem a kabát ujjaiba, bajtárs, hogy bekössem a világ szemét, 

hogy ne sajnálkozzanak a csonkaságomon!  



349 

- Megetetlek én, megitatlak én, bajtárs, mert nekem épek a kezeim, és csak 

egyik lábam hiányzik, meg a másiknak a fele. – utolsó szavai sírásba csuk-

lottak az átérzett részvéttől.  

Lám, ezt az embert a kegyetlen és érzéktelen sors érdemtelenül megbüntette 

két kezének elvesztésével., megfosztva őt annak reményétől, hogy kétkezi 

munkájával célokat érjen el, hogy élete értelemmel teljen, és megkaphassa 

lelki nyugalmát. Nekem mindez megadatott, még ennyi szenvedés után is, 

tehát nem az enyém a legrosszabb helyzet a világon!  

Hazaérkezése nemcsak örömet, de mérhetetlen fájdalmat is okozott. Mert 

amikor Sándor Antal a karjai között bevitte a félszeggé vált, csontra soványo-

dott nagyobbik fiát, édesapámat az udvarra, és amikor a velük szembejövő 

nagyanyám is meglátta gyermeke állapotát, elveszítette eszméletét. Bele is 

betegedett szegény, ami nem csoda, hiszen az édesanyákat érzékenyen érinti 

gyermekeik balsorsa! Még azt is el kell mondanom, most, amikor már azt 

hinnéd, hogy végre egészségileg helyrebillent, és megindulhat a felépülés 

útján, és ő maga is azt hitte, el kell mondanom, hogy az egyetlen lábának 

talpcsontjában, pontosabban a sarokcsontban hírt adott magáról egy rejtett 

szilánk, amelyet nem vettek észre Budapesten, de ahogy otthon járni kezdett, 

igen fájdalmasan éreztette ottlétét!  

Székelyudvarhelyen műtötték meg, felhasítva talpát és belefúrva a csont-

ba, azért, hogy ahhoz jobban hozzáférhessenek. Akkor sem csüggedt el. Alig 

várta sebének begyógyulását, hogy tovább rendezze sorsát. Egyelőre a hely-

zete a következőképpen mutatott: a magyarok rokkantságát a kettes fokozatba 

sorolták be, de Romániában, mert ők mindent jobban tudnak, a hármasra vál-

toztatták, ami enyhébb rokkantságot jelentett, így a segély is jóval kevesebb 

volt, pontosan hatvan lej. Hogy mindenkinek fogalma legyen az akkori pénz 

értékéről, egy átlagfizetés három-négyszáz lej volt. Igaz, hogy becsületére 

váljon a román kormánynak, minden negyedik esztendőben járt édesapámnak 

egy műláb, amit Marosvásárhelyről kellett elhozni.  

Az első műlábat, amikor megkapta és felpróbálta, már azonnal megérezte, 

hogy ez lesz az utolsó, ő nem fog négy évet járni, de még egy hetet sem vele! 

Esetlen volt, kényelmetlen és nehéz, kilenc kilónál valamivel többet nyomott. A 

háború utáni években, a tervezés és a technikai tudomány még nagyon kezdet-

leges szintet ért el! Megálmodta, és megtervezte a saját készítésű műlábát, és 

nekilátott az elkészítéséhez. Ezt egy kicsit nehéz lesz most elmagyaráznom, de 

neked világosan le kell tudnod írni, ha rendes írónak tartod magad!  

Első lépésben szerzett apám a lábával egyazon hosszúságú és csonkjánál 

valamivel nagyobb átmérőjű, száraz és egészséges szádogfa rönköt. Irodalmi 

nyelven hársfának nevezik, és tudni kell róla, hogy általában szerszámnyele-

ket készítenek belőle. Amúgy széleskörű felhasználása van, mivel könnyű 
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fajsúlyú, mégis eléggé szíjas és könnyen megmunkálható, valamint csiszolt 

felülete is kellemes színű.  

A farönk egyik végébe vésett egy akkora átmérőjű üreget, amelybe belefért 

levágott lábának az a tizenkét centi hosszú csonkja, amely amputálás után még 

megmaradt. Magyarabbul egy fészket vésett csonkjának. Miután kialakította az 

üreget és annak szélét, a rönk többi részét le kellett vékonyítsa drasztikusan, 

olyan hat-hét centire, azért, hogy az így készült műláb súlya minél elfogadha-

tóbb legyen. Alsó végére, ahol a földdel érintkezett, egy gumitalpat szegezett, 

amely elkopás után cserélhető volt. A kedves olvasó úgy képzelje el az egészet, 

mint egy hosszú, vékonyszárú kelyhet, melynek hiányzik a talpa.  

A rögzítést is egyszerű leleményességgel oldotta meg. Az üreg peremén 

ugyanabból a fából egy fület alakított ki, melynek közepén egy szíjrendszert 

húzott át, és ezzel sikerült a művégtagját a derekához rögzítenie. Újra kellett 

tanulnia járni, habár jobb lábát húznia kellett maga után, és drágán megfize-

tett érte, de megérte, mert saját lábán járt. Szántott, kaszált, de még a három 

kilométer távolságban lévő katolikus templomba is eljárt vasárnaponként 

misére, igaz, akkor már kampós pálcát kellett használnia!  

Idáig nem esett szó arról, mert méltánytalanul elhallgattuk vagy elfelejtet-

tük, hogy édesapám katolikus hívőember volt, és az Istenbe vetett hite épp 

olyan nagy szerepet játszott szenvedéseinek átélésében, mint az életszeretete! 

De azt is el kell mondani, hogy legénykorában szép, derék ember volt, mint 

az édesapja, volt is neki egy ugyancsak szép, büszke lány kiválasztottja, je-

gyese. Aki talán várta is haza hű becsületességgel a frontról, de édesapám a 

sebesülése után gondolatban már lemondott róla. Belátta, hogy a fehérnépféle, 

legyen az lány vagy asszony, ép, egészséges és életerős férfiakhoz vonzódik, 

és nem szívesen köti össze életét nyomorék emberrel. Egyszóval belátta, hogy 

neki nincs joga megkeserítenie senkinek az életét, ez egy érzéketlen, önző 

cselekedet volna részéről! Ezért a valamikori, hőn szeretett kedvesét messze 

elkerülte!  

Idejét látta annak, hogy életének anyagi helyzetét is megtervezze. Akkor 

még az volt a meggyőződése, hogy fizikai fogyatékossága miatt a mezőgaz-

dasági munkát nem tudja elvégezni. Az a bizonyos hatvanlejes rokkantsági 

nyugdíja csak éhenhalásra volt elég. A nyakán sem akart ülni senkinek, ezt 

önérzete nem bírta volna meg!  

Pontosan jókor jött egy értesítés egyik jóakarójától, aki tudta, hogy le-

csökkent teljesítményű ember, és segítségre van szüksége. Egy információ, 

mely arról szólt, hogy egy kocsmát árvereznek, mivel az tulajdonos nélkül 

maradt.  

Akkor még nem kezdődött el az államosítás, és egy kocsma minden kor-

ban komoly jövedelmi forrással kecsegtetett, valamint nehéz fizikai munkát 
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sem igényelt. Meg is nyerte az árverezést, már csak egy akadály maradt, mi-

vel, a törvények szerint, egy kocsmárosnak házasembernek kellett lennie. 

Ezért apám még azt is megtette, amitől olyan nagyon ódzkodott. Két hét alatt 

megnősült, egy nála tíz évvel idősebb hajadont vett feleségül.  

Both Veronkának hívták lánykori nevén édesanyámat, nyugodjék, édes-

anyja korán meghalt. Alig volt ő hat éves, nehéz sorsa volt, amiről nem be-

szélt soha senkinek, de hatalmas, feldolgozatlan traumája lehetett, ha még a 

férjhez menésről is lemondott! Édesapámhoz szerintem csak szánalomból 

ment hozzá, és ez tiszteletreméltó benne, hogy ilyen nagy áldozatot hozott! 

Három gyermeket hozott a világra, engem, Klára és Irma lánytestvéreimet.  

Amikor édesapám a helyszínre ment, hogy elfoglalja a munkahelyét, csú-

nya meglepetés fogadta: A kocsmát, nem lehet tudni, milyen nyomásra, más 

ember kezére juttatták! Egy, minden szempontból egészséges, életerős fiatal-

embernek, akinek jobbak voltak a kapcsolatai, mint neki. A jövedelmező 

állások esetében gyakran a pénz és az ismeretség döntött, háttérbe szorítván a 

méltányosságot! Más összeroskadt volna a csalódás súlya alatt, de őt meg-

mentette a kifogyhatatlan optimizmusa. Azonnal mezőgazdasági munkának 

fogott, föld volt, ő pedig újrapróbálkozott a földművelés nehéz munkájával, 

és minden fogyatékossága ellenére, visszaszokott! Hogy milyen áron, azt csak 

ő tudta, mert soha senkinek nem panaszkodott. 

Vásárolt két lovat és egy ünőt. Amikor a tanácsnál megtudták a kommu-

nisták, elvették a hatvanlejes rokkantsági segélyét, mondván, hogy aki úgy 

lépesedik, mint ő, annak nincs szüksége segélyre! Ekkor ő megbeszélte az 

egyik rokon öregasszonnyal, hogy venné meg tőle a lovat és az ünőt, majd 

adná neki oda bérbe. Természetesen, az adásvétel csak formális volt, így a 

rokkantsági segély is visszatért. 

A szülői házból, hogy megnősült, el kellett költöznie. Volt egy teleknek 

való földbirtokuk Szentegyházasfalu és Szentkeresztbánya között. Akkor még 

az a környék lakatlan volt, bár nem messze az országúttól. Előbb bejáró-utat 

kellett készítenie, ahova száz szekér követ és kavicsot hordott, ahhoz, hogy út 

legyen. Azután kezdte hordani a telekre az épülethez szükséges követ, a kő-

falhoz. Mindezt a mezőgazdasági munkával párhuzamosan végezte. Az min-

denki számára rejtély volt, hogy honnan táplálkozott, milyen forrásból mind-

ehhez, lelki és fizikai ereje?  

Abban az időben a kommunista rendszer kegyeskedett adni a saját erdejé-

ből neki építkezés céljára, egy meghatározott pénzösszeg ellenében, fenyőfát, 

amit kitermelt. Ezeket a rönköket még fel kellett rakni a szekérre, több kilo-

méterre leszállítani a fűrészgyárba, ahol gerendát, deszkát és szarufát vágtak 

belőle, szintén térítés ellenében. De azért, hogy egy kevés pénzt kereshessen, 

másnak is hozott az erdőből egy-egy szekér fát. Megvolt a helye minden  
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lejnek, különösen, amikor mi hárman megszülettünk. El lehet képzelni, mi-

lyen nehéz lehetett a megélhetés a Hargita aljában, ha ott abban az időben 

nem termett meg a kenyérgabona, a búza, kukorica, de még szőlő sem. 

Krumpli termett szűkösen, zab, árpa és hagyma. A többi szükséges élelmi-

szert cserébe vagy pénzért lehetett csak beszerelni!  

Minden munkát elvállalt, ami pénzt hozott a házhoz. Mivel Szentkereszt-

bánya településhez közel épített, és az lett az otthonunk, a „cipszereknek” 

szántott, tűzifát vitt, krumplit, hízott disznót adott el karácsonyra, de még tejet 

is hordtunk a családoknak, ötven baniért literjét, de sok kicsi sokra ment, és 

az is jó volt. A „cipszerek”eredetileg Lengyelországból érkezett svábok vol-

tak, akiket azért hoztak be Szentkeresztbányára, hogy honosítsák meg a mo-

dern vasmegmunkálás tudományát. Lakásokat építettek nekik, kis földterüle-

teket adott az üzem és a tanács, (tehette, mert a földterületek az állam tulajdo-

nában voltak), amiben veteményeket termeszthettek! Tehát mesteremberek 

voltak, és mint ilyenek, lenézték a földműves parasztokat! Pedig nem volt 

amiért, mert ők is olyan ágrólszakadtak volta, mint mi, gyakran voltak pénz 

nélkül, és elmaradtak a szántás vagy a hízott disznó árával, évek teltek el, 

amire fel tudtuk vájni tőlük a tartozást.  

Azok mesélték, akik szemtanúi voltak az esetnek, amikor másodmagával 

az erdőre mentek fáért, mivelhogy nem lehetett lábáról fát levágni a szigorú 

törvények miatt, csak a megszáradt ágakat szabadott, amely igaz, hogy jó 

tüzelő volt, ámbátor a levágása veszélyes és nehéz munkának számított! A 

munkatársa ki is jelentette, hogy neki tériszonya van, ő nem tud felhágni a 

fára. Édesapám akkor produkálta élete egyik leglátványosabb mutatványát. 

Erős kezeivel elkapta az egyik ágat, amelyre, mint egy tornász, felhúzta testét, 

majd ráült, biztonságba helyezvén magát és megfogván a feléje nyújtott har-

csafűrészt, sikeresen leszelték az elhalt ágakat. Eközben ágról ágra helyezte 

magát, úgy, ahogy a pillanatnyi helyzet megkövetelte!  

Ezt a kis történetet azért szúrtam be az elbeszélésembe, mert ezzel is bizo-

nyítom, hogy soha nem ismert lehetetlent! Nagyon jó tulajdonságai voltak, 

olyanok, amelyekkel az embereket megnyerte magának. Mi, gyermekek is 

szerettünk vele dolgozni kiskorunktól. Soha nem idegeskedett semmilyen 

sikertelenségért, meg tudta magát nyugtatni, és minket is:  

- Bajnak, baj, de nem szerencsétlenség, ki lehet javítani ezt, fiaim!- avagy. 

– Hamar mást készítünk helyette, a másik még jobb is lesz!  

Ha már itt tartok a mesémmel, akkor azt is el kell mondanom, hogy én, amíg 

szakiskolában vagy a hadseregnél voltam, a két leányka, Klára és Irma végig 

kaszáltak vele az erdőn, nyarakon át! Édesapám a kedves, megnyerő modorá-

val megtanította a lányokat kaszálni, kaszát fenni, a kasza élesre verését ő 

maga végezte, mert ahhoz pontos munka és gyakorlat kellett.  



353 

Nyárba kiköltöztek hárman az erdei birtokra, ahol egy erdei kis házunk ál-

lott, mi kalibának neveztük. Nem voltak benne bútorok, csak polcok és sze-

gek a falban, mivel csak éjszakai alvásra használtuk. Friss szénát vittek be, a 

földre leterítették jó vastagon, hogy a földnek sem a hidegét, sem a kemény-

ségét nem érezték, és úgy aludtak ott a szénaillatban, a természet csendjében, 

hogy a király nem alszik olyan pompásan!  

Édesanyánk minden nap úgy legkésőbb kilenc órára kiment hozzájuk, és 

frissen főtt ebédet vitt, estig segített takarni, rendet forgatni. Aztán haza indult 

késő este, hogy az ottani teendőket intézze. 

Édesapám nem akarta, hogy kaszáljanak a lányok, hiszen még fiatalok vol-

tak, olyan hatodik-hetedik osztályosak, de ők egymást túllicitálva, jókedvük-

ben fogtak neki a férfimunkának. Világodatkor nem akarta őket felkölteni, 

csendben, mint a tolvaj, kiosont a kalibából, még meg sem verte a kaszáját, és 

csendesen kaszálni kezdett. De nem vágott be egy rendet, amikor a lánytest-

véreim már a nyomában voltak. Hiába mondta nekik, hogy aludjanak még 

legalább két órát, mert alig volt öt óra, nem hallgattak rá. Volt, amikor elvág-

ták a kezüket a fenéskor, mivel az a folyamat egy nagyon betanult rutint igé-

nyel. Akkor sem estek kétségbe, pálinkával fertőtlenítették, tiszta ronggyal 

bekötötték, és vágott tovább a kasza énekszó mellett. 

Délben pihentek egy órát ebéd után a bokrok árnyékában. A madarak éne-

ke a döngicsélő rovarok és a levelek lágy nesze az enyhe nyári szélben rövid 

álomba ringatta őket. De szinte azonnal meghallották, amikor apám felkelt, és 

lopva vágni kezdte a füvet, hogy ne zavarja meg őket.  

Este, miután megmosakodtak a patak vizében, megették vacsorájukat, és 

lefekvés előtt hanyatt fekve csodálták a csillagos eget, úgy érezték, hogy cso-

dálatos titkokat fürkésznek a sziporkázó égen. Sehol nincs annyi csillag a 

világon, mint nyári estén az erdei kaszálók fölött! Apám csillagalakzatokat 

mutatott nekik, és elmondta nevüket. De mesélt ősi mondákat, régi népmesé-

ket, lidércekkel, tündérekkel és óriásokkal, csak a háborúról nem szeretett 

mesélni!  

- Látjátok! – mondta olykor, - Sokaknak nem adatott meg, hogy ilyen  

lélegzetelállítóan szép világokat lássanak, ezért mi hálásak lehetünk az  

Istennek!  

Volt olyan, amikor csendben pihentek szótlanul, ő egy csutakon, mert falába 

miatt nem tudott földre ülni, csendesen megszólalt.  

- Ne mozduljatok, csak óvatosan fordítsátok a fejeteket jobbra, óvatosan!  

Egy őzike állt alig ötlépésnyire tőlük, lassan kérődzött, és ártatlan szemeit 

kíváncsian rájuk szegezve, a félelem legkisebb jelét sem mutatva, láthatóan 

kedvelte társaságukat. Csendben ültek ott néhány percet, élvezve a látványt. 
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Aztán az őzike elment menekülés nélkül, és ottlétük alatt még többször  

visszatért.  

Jó természetismerő volt, értette a fákat, gombákat, a növényeket, az állatok 

viselkedését, és nagy szeretettel beszélt a természetről. A lányokat is gyakran 

megdicsérte, még annak ellenére is, ha néha tévedtek!  

Említettem neked elbeszélésem során, hogy nagyapámat, Sándor Antalt 

kuláknak nyilvánították, ártatlanul, ugyanis egy rokon birtokát is akarva-

akaratlanul az ő tulajdonaként könyvelték el. Azt is mondtam, hogy ezen a mi 

vidékünkön a szántóföldjeinkből nem lehetett úgy meggazdagodni, hogy a 

kulák titulust megérdemelhettük volna. El lehet képzelni helyzetünket, ha 

még a kollektivizálás (termelőszövetkezetesítés) is elakadt itt a Hargita alján, 

ha még a túlbuzgó kommunisták sem tartották érdemesnek, hogy beindítsák 

ezt a folyamatot! A földek, bár az állam tulajdonát képezték, de mindeniket a 

gazdája művelhette.  

Elég az hozzá, hogy a kulák bélyeg nem csak nagyapámon volt rajta élete 

végéig, hanem a mozgássérült édesapámon is, de még én is szenvedtem tőle! 

Volt édesapámnak egy Albert nevű testvére is, aki később született, a rend-

szerváltás után is még a székelyudvarhelyi katolikus gimnáziumban tanult, 

addig, amíg a kommunisták fel nem fedezték kulákszármazását. Akkor vi-

szont azon módilag kirúgatták az iskolából!  

Az én sérelmeim már zsenge gyermekkoromban kezdődtek e téren, furcsa 

módon az elemi iskolában már! Kommunista sugallatra, nem csak a felnőtt 

világban, hanem a gyermekek között is elhintették a gyűlölködés csíráit. Én 

Szentegyházasfaluban jártam a négy osztályt, ahol az osztály legjobb tanulója 

voltam. Miután Szentkeresztbányán építettünk családi házat, ott kellett foly-

tatnom a tanulmányaimat, ami lelkileg nagyon megviselt.  

Tekintve, hogy új voltam a cipszerek között, valamint ők városi gyerme-

keknek számították magukat, és mint proletár-gyermekeknek, haragudniuk 

kellett a kulák- gyermekekre. Nekem folyamatosan lelki tortúrát okoztak csú-

folódásaikkal és megkülönböztetéseikkel! A legrosszabb az volt, amikor kó-

rusban kiabálták szembe velem a csúfolódó-mondókát: Nagyfalusi kopó, 

tetűropogtató!  

Én pedig nem tehettem semmit, mivel ők egy osztálynyian voltak, én pe-

dig egyedül! Elszaladtam az iskolából, napokig nem jártam oda, és nem tanul-

tam. A tanítók és tanárok nem igyekeztek nagyon, hogy a gyermeksereg 

rosszindulatától megvédjenek, de azért panasszal mentek édesapámhoz, hogy 

nem járok iskolába. Most, felnőtt ésszel nem haragszom az akkori osztálytár-

saimra, tanárokra, tanítókra, csak a kommunistákra haragszom, mert azok 

befolyásolták az embereket!  
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Akkor építették az első társasházakat Szentkeresztbányán, én iskola he-

lyett az építkezést néztem, és az megnyugtatott. Édesapám nyomon követett, 

és látta, hogy hol vagyok, de azt is belátta, hogy nem tudna elkapni, ha elsza-

ladnék előle. Megbízott valakit, aki elfogott, és így vittek az iskolába. Végül 

is Szép Mihály, matematika és fizikaszakos tanár, aki a fronton harcolt alhad-

nagyi rangban, és édesapámat bajtársnak szólította titokban, és aki ritka jó 

pedagógus volt, mellém állt! Attól a perctől tanulni kezdtem, és ismét a jó 

tanulók közé tornásztam fel magam!  

Elemi iskoláim elvégzése után ismét nehézségeim támadtak, rám fogott 

kulákságom miatt. Középiskolába akartam felvételizni, mivel édesapámnak is 

ez volt a kérése, ő ugyanis a fizikai munka híve volt, de mégis annál előbbre 

látó, a tanulás fontosságát, valamint sorsom jó irányba való alakulását helyez-

ve előtérbe! Egy nap kihallgattam őket, amikor felkeresett Szép Mihály tanár, 

aki alhadnagyi rangban szolgált a Székely Hadosztályban, hogy édesapámmal 

tárgyaljon; a következőket mondta:  

- Antal fia jó eszű gyermek, Sándor György bajtárs, de mégsem ajánlom 

neki, hogy ebben az évben felvételizzen a középiskolába, politikai okok-

ból, mivel nagyon kedvezőtlen a helyzet. Várjon még egy évet, és jövőben 

biztos lesz a siker!  

Nem volt türelmem várni, elmentem Brassóba asztalos szakmát tanulni, vagy 

húszan mentünk a környékről, de egynek sem sikerült közülünk. Egyértelmű 

volt, hogy magyarokat nem akarnak felvenni, mivel kellett a hely a moldvai 

és regáti gyermekeknek. Bocskorosan jöttek, birkabőr bundában és tornyos 

báránybőr kucsmában. A legkülönösebb mégis az volt, hogy az írásbeli dol-

gozatnál a lapokat mind üresen adták be és mégis nekik sikerült bejutni!  

A következő évben mégis csak szerencsével jártam Gyergyóban, ahol vég-

re elvégezhettem a három éves szakiskolát. Édesapám vitt el oda, tiszteletre-

méltó tőle, hogy, bár nagyon hiányzott egy férfi-segítség a háznál, mert sok 

volt a dolog, őt pedig fogyatékossága gátolta a munkában, mégsem tartott 

otthon!  

- Történjen bármi, neked akkor is tanulnod kell, mert nemsokára a ta-

nultembereké lesz a világ! Ebből az itteni földből pedig nem lehet normá-

lis életvitelt folytatni, bármennyit is dolgozol!  

Amikor elvégeztem a szakmai iskolát, kértem a felvételemet a gyárba, ahova 

nem vettek fel, gyanítom, ebben is a kulákszármazásom játszotta a főszerepet! 

Nemsokára igazgatócsere történt, lehet, hogy az is hozzájárult ahhoz, hogy a 

szentkeresztbányai vasüzembe felvegyenek, de az is biztos, hogy a kulákok 

elleni oktalan harc hevessége is alábbhagyott. 

Amikor a mintaasztalos részlegre kerültem, kezdtem megelégedni  

sorsommal. Te ismered, mert szakmabeli vagy, a mintaasztalos szakma  



356 

sokrétűségét és komoly szakmai tudást igénylő követelményeit. Háromféle 

szakmát kellett ismernünk, a pontos munkát igénylő asztalosságot, a minta-

tervezést, de nem utolsó sorban a fémöntés és formázás mesterségét. Szeret-

tem a munkámat, minden bonyolultsága és felelőssége, igényessége ellenére, 

sőt az tetszett benne!  

Erről még csak annyit jegyeznék meg, hogy köztudottan a szentkeresztbá-

nyai vasüzemben voltak az ország legjobb mintaasztalosai és öntői, formázói, 

ezeknek egyike voltam én, és mindezt édesapámnak köszönhetem! Jelen pil-

lanatban pedig, már évek óta nyugdíjas vagyok, de álmomban többször elő-

fordul, hogy mintákat tervezek, bonyolultabbnál bonyolultabbakat. Van, ami-

kor édesapámat is megálmodom, mankó nélkül áll előttem, délcegen, mintha 

nem is volna fogyatékos, de lehet, hogy ott már nem is az. Jóságos és kedves 

arcáról nem fogy el a mosoly, jobb kezét felemelve mutatóujjával rám int, 

nem fenyegetően, inkább tréfásan és azt mondja:  

- Soha ne feledd, amire tanítottalak: Szeresd, és becsüld meg az életet!  

Nem feledem, soha nem fogom feledni, mivel ő bebizonyította, hogy irányel-

ve egy eredményes életet hozott, hogy csak nézőpont kérdése, és a sok ku-

darc, szenvedés, megaláztatás csak másodlagos, felejteni való eseménnyé 

törpül az eredmények mögött: három gyermeke: Antal, Klára és Irma, kilenc 

unokája: Kati, Attila, Ernő, Erika, Zita, Zsolt, András, Árpi és Erzsike, vala-

mint tizenhét dédunokája a legnagyobb eredmény! Ugyancsak az például 

szolgáló élete, az életuntak, depressziósok, a családtól és más természetű 

nehézségektől félő fiatalok számára!  

1992 nyarán Attila fiamnak volt a középiskolás kicsengetése, édesapám 

akkor foglalta össze röviden és szemléletesen életének értelmét: „Mennyi 

viszontagságon átmentem eddig a napig, de megbecsültem az életet, tartotta 

bennem a lelkierőt az a tudat, hogy lesznek majd bizonyára pillanatok, amikor 

szeretni fogom! Ez egy olyan pillanat, amikor a legnagyobb unokámnak meg-

értem a középiskolás kicsengetését, és csak hetvenéves vagyok! Köszönöm 

neked, Istenem!” 

Egy hét multával temettük, Szent Péter napján… Elment közülünk, de hát-

rahagyott egy olyan útmutatást, amelyet követni nem tudunk, csak csodálni és 

nem felejteni!  

 

Elmondta Sándor Antal, nyugalmazott mintaasztalos mester, 2018 nyarán. 

 

Sebők Mihály  
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Kicsi a világ 

 

Nahát, milyen kicsi a világ! – mondta nevetve nagyanyám egy-egy meglepő 

találkozás után. S hogy valóban, mennyire igaza volt, eszembe jut, amit me-

sélt nekünk. 

A II. világháború utolsó éveiben történt. Már szinte minden egészséges, 

hadköteles férfit behívtak katonának, nem volt más lehetőség a hadsereg pót-

lására, a fiatal fiúkat elvitték Leventének. A leventeszervezetekben 12-21 

éves, iskolából már kimaradt fiúkat testnevelésre, fegyelemre, katonai ismere-

tekre tanították.  

Dédapám asztalos volt, a két fia – nagyapám és Feri bácsi – már nála volt 

asztalosinas. 

1945 februárjában a falunkból besorozták a nagypapám korosztályát. Men-

tek a legények: nagypapám és testvére, Feri bácsi; nagymamám testvére, 

Bierbauer Feri bácsi és a barátai is. 

Több ütemben, korosztályok szerint indultak, Németországba vitték őket. 

Nagyapámék először a pockingi repülőtérre kerültek, ahol első időben az volt 

a feladatuk, hogy a repülőgépekbe üzemanyagot pumpáljanak. Ahogy közele-

dett a front, nem volt élelem, éheztek, legyengültek. 

A háború a vége felé járt, a hadköteles német férfiak mind a fronton har-

coltak, nagy szükség volt a helyi falvakban a dolgos kezekre, férfierőre. Mi-

vel nehézséget okozott a katonák élelmiszerrel történő ellátása, így a magyar 

fiatal fiúkat, a leventéket kihelyezték különböző parasztgazdaságokba dol-

gozni. Itt a munka fejében szerény ellátást kaptak: fedél volt a fejük felett, és 

némi koszt is jutott. Nagyapám és Feri bácsi München alatt, Bajorországban 

volt egy gazdaságban. Az ott szükséges mindenféle munkát elvégezték. Vagy 

az állatok körül kellett dolgozni, vagy a földeken. 

Egyik alkalommal a település határában, a réten kaszáltak, amikor látták, 

hogy egy német katona ballag a dűlőúton. Feléjük vitt az útja, s amikor a kö-

zelükbe ért, illendően köszöntötte őket. Visszaköszöntek, és elkezdtek be-

szélgetni. A katona kérdezte őket, honnan jöttek, hogy kerültek oda. Nagy-

apámék elmondták, hogy magyarok, a Dunántúlról kerültek arra a vidékre. 

Nem is mondták ki először, hogy Nagyvázsonyból származnak, hiszen a kis 

faluról a német katona biztosan nem is hallott. Szó szót követett, s végül csak 

elhangzott a fatornyos kis falu neve. A német katona nagy örömmel mesélte, 

hogy bizony ő tudja, hol van Nagyvázsony, hiszen szinte onnan jött szabad-

ságra. 

Elmesélte, hogy Nagyvázsony szélén, a mai Vásártéren reptér volt, ott tel-

jesített szolgálatot társaival. Sorolta a történteket: nemrég szőnyegbombázást 
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kapott a falu széle, az ideiglenes repteret akarták megsemmisíteni, de sok 

házat is eltaláltak. A suszter feleségének egyik lábát levitte egy repesz, erre is 

emlékezett. 

A fiúk párás szemmel hallgatták a hazai híreket, hiszen olyan régen nem 

tudtak semmit az otthoniakról. Kérdezték az asztalosékat, de azokról nem 

tudott semmi hírt a katona. Reménykedtek, hogy talán akkor baj nem érte 

őket. Akkoriban az a mondás járta, hogy addig jó a szegény embernek, míg 

semmi különös újság, hír nincs vele. Ők is így gondolkodtak. 

Messze a szülői háztól nagyon jó volt találkozni valakivel, aki híreket ho-

zott, melengette a fiúk szívét, lelkét.  

Mindez 1945 nyarán történt. Néhány hónap múlva hazatértek nagyapá-

mék. Az ősz folyamán sorban jöttek meg a falubeli fiatalok, akik túlélték a 

háború borzalmait. 

És valóban, milyen kicsi a világ! A szülőfalutól 600 km-re a mezőn pont 

egy olyan katona jött, aki Nagyvázsonyról tudott mesélni. 

Stáhl Károly  

 
 

Álomkófic 

 

Ez a mese két évvel ezelőtt történt meg velem, amikor még kicsi voltam és 

negyedik osztályba jártam.  

 

Anyának nagyon színes álmai voltak. Ezeket az élvezetes történeteket másnap 

mindig elmesélte nekem. Én ámulattal és izgalommal hallgattam a meséit, 

amelyek által újabb és újabb kalandokba csöppentem. 

Tavasszal azonban szomorú dolog történt. Anyának sok lett a munkája, 

egyre kevesebbet aludt és már csak olyan álmokat látott, amelyeket nem akart 

nekem elmondani. Hiányoztak azok a történetek. Egyik este, amikor lehuny-

tam a szemem, egy pillangós réten találtam magam. Először azt hittem, hogy 

virágerdőben vagyok, mert a tulipánok, a nárciszok, a harangvirágok és a 

fűszálak is akkorák voltak, mint én. A fejem fölött csillámló testű pillangók 

röpködtek. A szárnyuk a szivárvány színeiben játszott. Amikor meg akartam 

fogni egyet, a semmibe markoltam. Egy darabig próbálkoztam, de mintha 

levegőből lettek volna. Csalódott voltam és ezért énekelni kezdtem, hogy jobb 

kedvre derüljek. Olyan volt a hangom, mint egy tündérnek, csilingelő és tisz-

ta. Meglepődtem, mert a pillangók velem énekeltek. Megszólítottam őket:  

- Kik vagytok, és milyen világban vagyunk?- Ők kórusban felelték: 
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- Ez a világ az álmok földje, és mi álompillangók vagyunk. Látjuk a szo-

morúságot a szemedben.  

Eszembe jutott, hogy miért is vagyok szomorú, és elmeséltem nekik, hogy 

hiányoznak anya érdekes álmai. A pillangók tanácskozni kezdtek, és végül azt 

mondták, hogy tudnak segíteni. A virágerdő szélén van egy sziklás hegy, és 

annak a tövében van egy ici-pici gombaházikó. Abban lakik egy töpörödött 

emberke, aki mindenféle szempontból ért az álmokhoz. A pillangók felaján-

lották a segítségüket, én pedig elfogadtam. Telehintették a ruhámat a szár-

nyukon lévő varázsporral. Felemelkedtem, úsztam a levegőben, és ahogy 

haladtam, folyamatosan hulltak a csillámszemek a ruhámról. Mire lehullott 

mind, pont odaértem a hegy lábához. Megköszöntem a segítségüket, és elbú-

csúztam tőlük. 

Bekopogtam a házikóba, de nem jött válasz. Vártam egy kis ideig, majd 

egy incurka-pincurka emberkét láttam közeledni felém. Nemsokára odalépett 

hozzám. A térdemig ért, és csodaszép kicsi ingecskét, mellénykét és térdnad-

rágot viselt, amelyek nem ruhaanyagból, hanem álmokból voltak szőve. Még 

meg sem szólalhattam, amikor ezt mondta:  

- Ismerem és szeretem édesanyádat, de az utóbbi időben nem tudok vele 

találkozni. Tudd meg, ha egy ember keveset alszik, akkor egy rossz manó 

kezd uralkodni az álmain! Ezt a manót úgy hívják, hogy Cifókmolá, és 

mindent a visszájára fordít, a jót rosszra, a színeset szürkére változtatja. 

Beszéld rá édesanyádat, hogy a kedvedért időben feküdjön le, és aludjon 

egy nagyot! 

Akkor az emberke kihúzott egy álomfonalat a mellénykéjéből, és nekem adta, 

hogy sose felejtsem el. Még hozzátette: 

- Az én becsületes nevem Álomkófic, de most fel kell ébredned!  

Anya abban a pillanatban lépett a szobámba, amikor kinyitottam a szemem. 

Péntek reggel hét óra volt, és iskolába kellett készülnöm. Egész nap jókedvű 

és derűs voltam, de senkinek nem árultam el, hogy miért, mert úgy gondol-

tam, hogy sem a gyerekek, sem a felnőttek nem értenék meg. 

Péntek este mindig játszani szoktunk, de én mondtam anyának, hogy most 

inkább korán feküdjünk le. Beleegyezett, mert nagyon fáradt volt. Amikor 

másnap kipihenten felébredt azt mondta, hogy gyönyörű álmot látott, pedig 

már arra gondolt, hogy nem lesznek többé szép álmai. És elmesélte nekem a 

valaha létezett legszebb álmot, amelyben egy kis töpörödött emberke is sze-

repelt.  

Boldog voltam, mert tudtam, hogy anya is találkozott Álomkóficcal. 

 

Szabó Mirtill  
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Családi történetek 

 

A testvéremmel nagyon szeretek a nagymamámnál lenni, akit Kobrehel An-

nának hívnak és 59 éves. Este lefekvés előtt mindig jókat beszélgetünk vele. 

A mama és a tata sokat mesél, hogy régen milyen volt az élet. Mikor hall-

gatom a történeteket, úgy érzem, az ő gyermekkoruk jobb és szebb volt. A 

gyerekek többet játszottak kinn a szabadban, fogócskáztak, bújócskáztak, 

ugróiskoláztak. Manapság egész nap a szobában „gépeznek”. Én igazából 

nagyon szeretek játszani, labdázni, társasozni. A mamámnak nem voltak drá-

ga játékai, malmoztak bab-és kukoricaszemekkel, árkot ugráltak, békát fog-

tak, csutkababát készítettek. A tata mesélte, hogy a góréban volt egy kuckó, 

ott zajlottak a nagy megbeszélések. A gyerekek sem irigykedtek arra, aki jó 

volt valamiben, hanem felnéztek rá. Nem volt örök harag a fiatalok között; ha 

összevesztek, másnapra elfelejtették. Ha valaki vesztett vagy sírt a játék miatt, 

megvigasztalták. Az iskola is más volt, a gyerekek nem cipeltek sok könyvet 

és füzetet. A tanárok is szigorúan viselkedtek, csak az a tanuló kapott ötöst, 

aki megérdemelte. Manapság szinte mindenki ötös tanuló. A tata mesélte, 

hogy a tanítója rávágott a körmére, mert füllentett, és kukoricán is térdelt, 

mert visszafeleselt a tanítónak.  

A tata nem szeretett tanulni, inkább mindig játszott volna, a mama szor-

galmas volt. 

Mikor mesélnek, elképzelem magam olyan gyereknek, mint amilyenek ők 

voltak. Szerencsém van, hogy hasonló barátaim vannak. Van három testvé-

rem, akik mindig várnak játszani. Kíváncsi vagyok, néhány év múlva milyen 

lesz a világ? A gyerekek hogyan fognak játszani? 

Mamáék jól megvoltak tablet, okostelefon nélkül is, boldogan éltek, és én 

is az vagyok, hogy mindennap játszhatok. A mamának meg furcsa ez a mai 

világ, mindig azt mondja, hogy az ő szüleinek élete igazán érdekesnek bizo-

nyult. Felkeltette a kíváncsiságom a régi élet, megtörtént, hogy fél éjszakát is 

a dédszüleimről beszélgettünk, akiket sajnos, én nem ismerhettem.  

 

A dédszülők 

Mama mesélte, hogy a szülei nagyon szigorúak voltak, ő, míg éltek, ma-

gázta őket. Első volt a lecke, azután a házimunka. Sokat kellett neki és a báty-

jának segíteni a háztartásban. A mama feladata volt takarítani, főzni, kertet 

kapálni. De még így is sok ideje maradt a játékra a feladatai végeztével. A 

tisztelet nagyon nagy értéket jelentett régen. Én úgy gondolom, tisztelem a 

szüleimet, de néha hallom, ahogy a gyerekek beszélnek a szüleikkel, s olyan 

csúnya dolog, rossz látni és hallani. Mama szülei szegényesen éltek. Kicsi 
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házuk, kevés háziállatuk és egy lovuk volt. De mindig tisztaság és rend ural-

kodott náluk.  

A mama apukája, a déditata még háborúban is harcolt, ahol súlyosan meg-

sérült, és 10 évig tartózkodott a kórházban. Egy bomba robbant fel mellettük, 

és ő élte túl egyedül. Nagyon hosszú volt az idő, mire felépült, és egy nagy 

putyú keletkezett a hátán a sérülés miatt. Mindig azon gondolkodom, hogy ezt 

az én dédmamám hogyan bírta ki, nem tudott évekig semmit a férjéről. A 

mama még meg sem született, csak a bátyja élt, aki kicsi volt, mikor a dédta-

támnak a háborúba kellett mennie. Mikor elszomorodom, mindig arra gondo-

lok, hogy milyen jó lehetett, mikor hazatért a déditata, és belépett az ajtón. 

Nagyon örülhetett a dédmamám. A mamám csak azután született meg 

1959-ben, mikor a déditata hazatért, a mama csak a mesékből tud erről a tör-

ténetről, és így adta át nekem. Én meg majd egyszer elmesélem a gyerekeim-

nek, hogy soha ne merüljön feledésbe ez a dolog.  

Még azt is mesélte a mama, hogy az anyukája, az én dédimamám, gazdag 

családból származott, az apukája meg szegény volt. Nem engedték a dédma-

ma szülei, hogy a déditata feleségül vegye a dédmamát. Megszöktek és  

összeházasodtak, mert annyira szerették egymást. Ez olyan romantikus törté-

net. Mindig elmosolyodok, mikor erről beszélgetünk. A mama azt mondja, 

akkoriban nagyon ritka dolog volt, hogy egy lány elszökjön otthonról. A 

dédmamám nagyon bátor nő volt. A mama szerint anyukám egy az egyben 

olyan, mint a dédimamám, külsőleg és belsőleg is. Imádott anyu is a mamájá-

nál lenni. Azt mondta az anyukám, senki olyan húslevest nem tudott főzni, 

mint a dédmama, meg a süteményei is isteniek voltak. Mindig csinosan öltö-

zött és szépen fésülte a haját. Kár, hogy nem ismerhettem az én dédmamámat. 

Olyan más világ volt az, fontos volt a család. Az ember a legtöbb idejét a 

családjával töltötte. Az emberek otthon dolgoztak, azt ették, amit megtermel-

tek maguknak. 

Minél többet hallgatom a mama és anyukám történeteit, annál biztosabb 

vagyok benne, hogy jobb és szebb volt régen minden. Szigorúbb volt a neve-

lés, az iskola, de élhetőbb volt az élet. Tudta mindenki, mi a fontos az életben. 

Egymás megbecsülése, a szeretet és a tisztelet. Bár ma is így lehetne élni. Én 

szeretném, hogy így legyen. Talán egyszer változik a világ. 

Szarka Kitti 
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Az intéző úr vendége 

 

Petrácska, unokám, a 11. születésnapján meghívta az osztálytársait születés-

napi ünnepségére. A gyerekeket elkísérte Ildikó néni, a tanárnőjük is. 

Amikor a gyerekek a játékban kimerülve, leültek az asztal köré, hogy 

szörpöt igyanak és megeszegessék a maradék süteményt, igaz történetet kezd-

tem el nekik mesélni.  

Gyerekek, eszembe jutott egy történet, ami velem esett meg, amikor éppen 

annyi idős voltam, mint most ti. A gazdag emberek vidéken felvásárolták a 

búzát termő földeket, a faluban élőknek a sovány, keveset termő homokos 

föld maradt. A keveset termő föld terméséből nem tudták a családjukat eltar-

tani. Nagyon sok nagycsalád még burgonyából sem lakott jól. A szegénység-

ben élő nagycsaládot eltartó édesapa és édesanya cselédnek jelentkezett a 

földbirtokot irányító intéző úrnál. Ő választotta ki az embereit és a hosszabb 

időre alkalmazott fizikai dolgozókat. 

Nagyon sok nagycsaládos haragudott az intézőre, mert csendőrökkel meg-

veretette azokat, akik az elvetett takarmányborsóból loptak az ebédhez egy 

keveset és a kerülő elkapta őket.  

Messziről meghajolva kalapot emelt az egész falu az intéző úr előtt és a fa-

luban minden úgy történt, ahogy ő akarta. Az éhező családban az édesapa 

minden munkát elvállalt, hogy a családját az éhezéstől megmentse. A faluban 

élő emberek hangosan meghajolva köszöntöttek minden idegent, aki az ura-

sághoz jött vendégségbe.  

Szünetet tartottam az elbeszélésben és azt mondtam a csillogó szemmel 

engem hallgató gyerekeknek: 

 És itt kezdődik az én történetem. A családomban nyolcan voltunk testvé-

rek, 4 fiú és 4 lány. Iskolaszünetben a házunk előtti utcában rugdostuk a 

rongylabdát. Rövid időn belül 30 gyermek is összegyűlt, akiknek megenged-

tem, hogy az általam készített rongylabdámat rugdossák. Egyszer csak a nagy 

hangoskodás abbamaradt, minden gyerek megállt, mert lóháton felénk lova-

golt az uraság vendége. A vendég egy 15 éves legényke volt. Minden gyerek 

meghajolt,  

- Jó napot kívánok! – mondták hangosan. Én állva maradtam, nem köszön-

tem meghajolva. A lovas megállt, felém nézett, suhintott egyet a nála lévő 

korbáccsal. 

- Hé, te paraszt fiú, miért nem köszöntél nekem? Gyere csak ide! 

Odamentem. 

- Hogy hívnak? 

- Szarvas Ferenc a becsületes nevem. 
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- Hány éves vagy?  

- 11 éves – válaszoltam. – Itt születtem ebben a házban. 

Mutattam jobb kezemmel a házunkra. 

- Miért nem köszöntél nekem, nem látod, ki vagyok?  

- Te jöttél ide, neked kellene előre köszönni, én szívesen visszaköszöntem 

volna. 

- Engem akarsz jómódorra tanítani, te büdös paraszt? 

A kezében tartott, bőrből fonott korbáccsal az arcomba vágott, de sikerült egy 

kicsit odébb kapni a fejem, nehogy kiüsse a szemem. Megszédültem, a bal 

fülemből folyt a vér. A lovon ülő várta a bocsánatkérésem, győzedelmesen 

kihúzta magát és azt kiabálta: 

- Na, mi lesz már, meddig várjak?  

Sajnos nem tudtam magam visszatartani, a díszes nyeregből a szúnyoghuszárt 

kirántottam, nyakát fogva kivettem a kezéből a rövid, de vastag szíjból fonott 

korbácsot, és nem teljes erőmből, de egyszer a fejére ütöttem. A szegény gye-

rekeket megalázó, a gazdagságával és hatalmával visszaélő, ártatlan gyereke-

ket megkorbácsoló úri gyerek összerogyott. Nagyon megijedtem, rázogattam, 

hogy ébredjen. Mikor felébredt, nézett rám, nem mondott semmit, felültettem 

a díszes nyeregbe, a ló farára ütöttem, lépésben mentek haza. Játszótársaim 

már csak akkor ölelgettek és dicsérték meg bátor tettemet, amikor már messze 

járt a lovas fiú. 

A testvéreim beszaladtak a házunkba és elmondták édesanyánknak a tör-

ténteket, aki sírva jött értem és azt mondogatta:  

- Mi lesz velünk, drága kisfiam, mit fog mondani édesapád, ha hazajön? 

Hiába nyugtattam az édesanyámat, hogy én nem akartam, de mégis megtör-

tént. Abban bíztam, hogy édesapám nem fog megverni. Este jött haza a mun-

kából, édesanyám könnyes szemmel mesélte el neki, hogy mi történt. Megsi-

mogatta édesanyám arcát és azt mondta: 

- Feri fiamat megalázták, jól tette, amit tett, én is ezt tettem volna.  

De édesapám tudta, hogy ez a történet ennyivel nincs befejezve. 

Két nap után csendőrök álltak meg a házunk előtt. Anyám az ágy alá bújta-

tott, majd betessékelte őket. Mikor beléptek és közölték, hogy velem akarnak 

beszélni, anyám azt kérdezte: 

- Miért keresik Feri fiamat? 

- Meg akarjuk ismerni, mert a csendőrörsön mindenki a lovas fiú történe-

téről beszél. 

Kibújtam az ágy alól. 

- Itt vagyok! 

Kezet fogtak velem és azt mondta az egyik csendőr: 
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- Verekedni nem szabad, ha valaki bánt, majd mi elintézzük. Milyen tanu-

ló vagy? 

- Kitűnő! 

Kezdtem keresgélni a bizonyítványomat. 

- Ne keresd, neked elhisszük anélkül is. Derék fiú vagy, vigyázz magadra! 

- Igen is! - Ígértem meg.  

Elmentek, még a könnyem is kicsordult.  

Másokért is kiálltam, nem csak magamért. Az igazságtalanságot egész éle-

temben nem tűrtem, magamat és a gyengébbeket megvédtem. 

Szarvas Ferenc 

 
 

Segít a még nem is ismert menyének 

 

Teltek múltak az évek és az én kisunokámból felnőtt lett, sok mindenben 

kikérte tanácsomat. Próbáltam hosszú életem tapasztalatait megosztani vele. 

Így került sor arra, hogy elmeséljem neki a nővérem történetét.  

Nagyon sok férfi megalázottnak érzi magát, ha otthon a feleségének segít a 

takarításban. A családjában szégyelli, és úgy érzi, hogy a tekintélyét elveszti, 

ha szomszéd vagy ismerős meglátja, hogy a szőnyeget vagy a porrongyot 

rázza.  

Magyarországon 50 évvel ezelőtt a főzést is szégyellték, míg ezt a jöve-

delmező főzést-sütést, cukrász munkakört ki nem sajátították a férfiak. Azóta 

is bizonygatják, hogy még jobbak, mint a nők ebben a tevékenységben. 

Ilyen férje volt Erzsikének, a nővéremnek is, aki újságot olvasott, míg a 

felesége két gyerekre és két felnőtt részére főzött, ruhájukat mosta, utánuk 

takarított, a bevásárlást a munkából hazafelé jövet futva végezte és tele sza-

tyorral ment az óvodába a gyerekekért. 

Elhatározta, hogy segít az ismeretlen talán még meg sem született menyén. 

Sanyikát minden olyan munkára megtanítja, amit az édesapja szégyellt, meg-

alázónak tartott. A 6 éves Sanyika már mosogatott, törölgette a tányérokat, az 

asztalt megterítette. Erzsike mindenért megdicsérte a fiát. A dicsérés olyan 

eredményes volt, hogy Sanyika kérte, a porszívózást is ő csinálhassa. Odafi-

gyelve, örömmel végezte a háztartásban rábízott munkát. A munka átadása 

oktatással történt, mosogatásnál megtanulta, hogy kell fogni a tányért, poha-

rakat.  

- Próbáld meg te is, kisfiam! 
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Bíztatta fiát Erzsike és dicsérgette. Amikor Sanyika nem látta, törölgette a 

boldogságtól kicsordult könnyeit és azt mondogatta magában: „Istenem, sze-

retném megélni, mikor a menyem megköszöni, hogy jó férjet neveltem neki.” 

Azt ígérte a kisfiának, hogy sokáig fog élni, mert van már neki segítsége, 

könnyebb így az élete. Így is lett. Hála Istennek, megélte, hogy a menye meg-

köszönte, hogy ilyen férjet nevelt neki a kedves anyósa. 

Szarvas Ferenc 

 
 

Az 1970-es radnóti árvíz  

 

Nagyapám radnóti születésű. Mikor időnként Radnótra megyünk a szüleim-

mel, mindig nézelődök a ház körül és mindig felfedezek különös dolgokat. 

Most is Halottak Napján, amikor kimentünk, hogy dédapám sírtjánál emlé-

kezzünk egy pár gyertyagyújtással, most sem volt másképp. Felfedeztem, 

hogy dédiék házának hátsó falán van egy emlékeztető tábla. A tábla emlékez-

tet az 1970-es árvízre. Nógattam nagyapámat, hogy meséljen erről az ese-

ményről. Nagyapám el kezdett mesélni.  

1970 májusában nagyon esett az eső. Nagyapámék háza egy kisebb folyó 

mellett helyezkedett el. A patak, olyan jelentéktelen volt, hogy gyakran aszá-

lyosabb időszakokban ki is száradt. Nem úgy volt a sok esőzés után. A távo-

labbi vízzel táplálkozó patak most óriásira kezdett duzzadni. Nem is lett volna 

nagy baj, hogyha a Maros el tudta volna nyelni azt a sok vizet, mert ez a patak 

körülbelül 1 km-re a tatáék házától a Marosba torkollott. De a Maros is na-

gyon duzzadt volt.  

Tatáék ebédeltek és látták, hogy a patak vize duzzad, és már-már eléri az 

udvart. Nagyon finom ebéd volt, törtpaszuly kolbásszal. El is fogyott a ke-

nyér. Tata felpattant a biciklire és elment kenyérért. 

A patak csak duzzadt és duzzadt. Áradása fölülmúlt minden elképzelést. 

Máskor is próbálkozott az áradással, de most túltett mindenen, annyira, hogy 

mire tata visszajött a kenyérrel, már nem tudott bejönni az udvarra, csak tér-

dig érő vízben. A ház udvara enyhén lejtett, az udvar patakhoz közelebbi ré-

szén már méteres volt a víz. Menteni kellett a tyúkketrecből a tyúkokat, a 

disznót, és mindent, amit csak lehetett. Sok mindent tatáék felvittek a padlás-

ra, végül ki kellett menekülni a házból, de onnan, már csak úgy, hogy kimász-

tak az ablakon, mert az udvar felőli részen már nem lehetett.  

A tata családját befogadták a rokonok arra a pár napra, míg nem csökkent 

a víz szintje. A víz a házba is behatolt és ott is elérte az 1,40 m magasságot.  
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Tatának volt egy akváriuma, tele szép halakkal. A halak is kiszabadultak a 

vízözönbe. A parkett felpúposodott, a bútorok tönkrementek. A házat egy 

csónakkal lehetett megközelíteni. A konyhából az edények elkezdtek kiúszni, 

mivel az ajtó nyitva volt. De volt, hogy arra járt egy csónakos bácsi és ezeket 

az edényeket, székeket összeszedte és felakasztotta a fák koronájára.  

A bejárattal szemben volt két szép körtefa. Amikor tatáék az árvíz után 

haza tudtak jönni, különös látvány fogadta őket. A körtefák tele voltak aggat-

va, úgy, mint egy karácsonyfa, csak nem díszekkel, hanem fazekakkal, tálak-

kal és székekkel. Volt aztán munka a helyreállítással.  

Mindezekre emlékeztet az a kis plakett a ház hátsó falán.  

Azóta a patak - mint a Maros -, töltés közé volt szorítva, ezért tatáékat sze-

rencsére már nem zaklatta az áradás. 

Szász Noémi Zsuzsanna 

 
 

A 60-as évek úttörőtáborai 

 

A nagymamám a mai napig rengeteget mesél a saját fiatalkori életéről, emlé-

keiről. Talán a legtöbbet a balatoni úttörőtáboros élményeire emlékezik vis--

sza, hiszen abban az időben kevesen tehették meg, hogy egy hetet a Balato-

non töltsenek, ezért is számított hatalmas örömnek, ha egy-két szerencsés, 

kiválasztott diáknak megadatott az úttörőtábor lehetősége. Az én nagymamám 

általános iskolában őrsvezető, gimnáziumban pedig rajvezető volt. Ezt persze 

csak azok érhették el, akik jó tanulmányi eredményekkel rendelkeztek, és 

rátermettek voltak a feladatra. A mamám például nagyon szeretett a kiseb-

bekkel foglalkozni, ami elvárás is volt, hiszen az őrsvezetőknek nem csak 

hogy szót kellett érteniük az alsóbb évesekkel és kortársaikkal egyaránt, de a 

fegyelmezésük is rendkívül fontos volt. A nagymamám személy szerint na-

gyon szerette ezt a posztot, melynek egyik oka az volt, hogy így többször is 

lehetősége volt részt venni a fenyvesi úttörőtáborban. A környékbeli kiválasz-

tott diákok Pécsen gyülekeztek az úttörőháznál, és onnan indultak el Fenyves-

re, méghozzá vonattal. A táborban körülbelül hat fős sátrakban aludhattak, 

reggelente pedig trombitaszóra ébredtek. Ezután kezdődött a torna, majd a 

zászlófelvonás, amit énekekkel kísértek. A nap egy részét egy hatalmas kö-

zösségi teremben töltötték, ahova mindenki összegyűlt, hogy részt vehessenek 

különféle foglalkozásokon, vetélkedőkön, időnként közös táncolásokon is. A 

táborozó diákoknak természetesen kötelező volt az úttörő egyenruha viselése, 

vagyis a sötétkék szoknya, fehér blúz, és piros nyakkendő. Mivel a tábor egy 

hetes volt, ezért ezeket a diákoknak kellett kimosni maguknak. A tábor min-
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den napja zászlólevonással záródott, aminek szintén megvolt a maga módja. 

A táborban rengeteg barátság kötődött. Voltak, akik csak az élménytábor 

ideje alatt lehettek együtt, de az egymáshoz közel lakók, még később is tartot-

ták a kapcsolatot. Szerencsére a nagymamámnak nem csak egyszer adatott 

meg az úttörőtábor lehetősége. Fenyvesen kétszer volt, utolsó alkalommal 

már a sátrakat faházak váltották fel, ezenkívül a villánykövesdi „négy tusa 

vetélkedőn” is részt vett, mely szintén egy úttörőtáborként volt megrendezve. 

Itt is sátrakban tölthették az éjszakákat, de ez a tábor egy versenyre épült. A 

vetélkedőt a nagymamám nyerte meg, ezért őt érte az a megtiszteltetés, hogy 

a tábor végén felhúzza a zászlót. Ezeket a csodálatos emlékeket már nem csak 

a nagymamám őrzi, hanem az egész család. Úgy gondolom, ha ez nem lenne 

elég, akkor a régi úttörősálak, jelvények, a táborozók aláírásaival teli fényké-

pek emlékeztetnének, hogy egyszer régen talán épp a balatoni táborban hány 

ember szerezte élete legszebb gyerekkori élményeit. Én személy szerint min-

dig szeretem szüleim, nagyszüleim történeteit hallgatni, mert bepillantást 

nyerni egy másik kor világába nagyon érdekes tud lenni. Hiszen ahogy me-

sélni szokták: „Régen még más világ volt…” 

Szentgyörgyi Hanga 

 
 

A mosókonyhából nézve… 

 

Ott ültek lenn, a Sas hegy tövében a budai kertes bérház mosókonyhájában. 

Csak a madarak csivitelése hallatszott be, valaki a házak közti porolón éppen 

egy öreg perzsaszőnyeget porolt. Nem messze a Villányi útról beszűrődött a 

villamos csilingelésének hangja, majd fokozatosan teljes csend lett pedig még 

delet se ütött a mosókonyha rozsdás faliórája. Ők a gyerekek a szüleik sutto-

gásából érezték, hogy a városban valami komoly dolog történik, de persze 

úgy igazából nem értettek semmit. A szokatlan körülmények, az a tény hogy 

ott vannak lenn a ház alagsorában jelzés értékű volt számukra. Nem féltek 

csak kíváncsian figyelték a felnőttek reakcióit. Időnként valaki benyitott, s 

egyre többen lettek a lakók közül ott lenn. 

Volt, aki ideges volt, volt, aki aggódó, s azért érezni lehetett a feszültséget. 

Pár nappal korábban azt tapasztalták, hogy szüleik boldog arccal jöttek men-

tek suttogtak valamiről és hallgatták halkan a Szabad Európa rádiót. Felkelés-

ről nagy változásokról beszéltek mindig csak nagyon halkan hogy a házmes-

ter - akit házfelügyelőnek is hívtak időnként - meg ne hallja. Nekik kedves 

pirospozsgás arcú bácsinak tűnt nem értették ezt se - hiszen még iskolások se 

voltak - hogy neki miért nem szabad meghallania? 
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Sokszor látták, amit beleselkedtek a házmester lakás földszinti ablakán, 

hogy ő is azt hallgatja. 

Apa sokszor elrohant, nem úgy mint máskor, mikor munkába ment, hanem 

valahogy izgatottan másképpen. Mikor boldogan visszaérkezett mindig hozott 

valahonnan friss tejet - kandliban - meg kenyeret. Újra, és újra felkelésről 

suttogott. Aznap sokkal többet hozott, anya egy zsákban felkötötte a plafon 

magasságában futó gázcsövekre egy hálós szatyorban. Ott nem látszik, hogy 

sok van, az se baj, ha kicsit kiszárad, a lényeg hogy legyen később is. 

Érezték, hogy egyre nagyobb az aggodalom. Az egyik lakó, aki ki tudja 

hol volt eddig, ziláltan benyitott a mosókonyhába: 

- Hallják ezt a dübörgést?  

Csend lett, mindenki fülelt. A csomagoló papírral, meg Népszabadsággal 

beragasztott ablakok halkan rezegni kezdtek. A Hegyalja út Villányi út sarka 

felől erősödött a zaj. Ez már nem a villamosok, vagy a drótos tót lovaskocsi-

jának és a nagy néha elhúzó személyautók zaja volt, ez más volt. Most már ők 

hárman a testvérek is összebújtak, kicsit félni kezdtek.  

Benyitott a házmester. 

- Na, végre itt vannak! 

Mindenki villogó szemekkel nézett rá. Egy ilyen budai bérház lakói közül 

mindenki tudta hogy Ő komcsi spicli, párttag, meg ilyesmi, hiába a mosoly-

gós pirospozsgás arc. 

Maga csak ne örüljön ezeknek, mondta egy bátrabb idősebb lakó. Nem 

volt elég bajunk eddig is belőlük. 

Válasz nem volt. Hirtelen hatalmas dörrenés hallatszott. A Sas-hegy felől 

jött, majd hirtelen folyamatos gépfegyver kelepelés, amit újabb ágyúdörgések 

követtek. Valaki beszólt gyorsan kéne szólni mindenkinek, hogy jöjjön le az 

alagsorba. Úgy látszik - hála Istennek a mieink, magyar honvédek lőnek a Sas 

egyről. Többeknek megelégedett mosoly ült az arcára. A dübörgés előttük, a 

villamos vonalán egyre erősödött. 

A házmester is összehúzta magát, s egyre csak motyogott magában valamit. 

Arcán bosszúság és félelem látszódott. Valaki vigasztalni próbálta: 

- Mit aggódik Tibor? Maga is csak a munkáját végezte, megtartjuk. Ne fél-

jen! Volt, aki mosolygott, volt, aki mondta: 

- Na, ez is nyal az öregnek.  

A ház előtt egyre hangosabb a dübörgés, mintha vonatok mennének. Ők hár-

man sokat hallották a vonatok zaját korábban, mikor a Déli pályaudvar előtti 

hídhoz jártak nézelődni. De ez mégis más volt. – Csak a házunkba be ne  

lőjenek. 
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Pedig úgy tűnt egyre több lövedék süvített a Hegyalja úti ház felett. A szom-

széd Nagyfiú felpattant, ő kimegy megnézni mi ez, meg szól mindenkinek, 

hogy gyorsan jöjjenek le. Anyja hívta vissza, de már nem hallotta, kirohant. 

Kis idő múlva izgatottan visszarohant. 

- Kinéztem az erkélyünkre, vonulnak a tankok a Villányi úton. 

- Jézusom! Akkor mégis igaz, itt vannak megint az oroszok – suttogták 

többen. 

A testvérek közül a nagyobbik fiú is felállt, hogy hűha, ezt én is megnézem, 

de anyja visszahúzta. 

- Nem hallod a lövedékek süvítését? 

Mi pont a tűzvonalban vagyunk. Újabb nagy dörrenés hallatszott, de ez most 

a tankok felől jött.  

Úristen! Az oroszok visszalőnek! 

- Na persze, mondta a házmester üdvözült arccal. Tudták, hogy Ő ilyen, 

így már nem is néztek rá, szinte nem is haragudtak rá. Most már Ő nem 

volt fontos, neki ez a dolga, hogy örüljön a ruszkiknak. 

Egyszer csak a 3 testvérhez beállított a nagybátyjuk. Anya testvére, Imre bá-

csi - nem itt lakott - de nagyon izgatott volt. Fiatalember volt, de nekik csak 

Imre bácsi. Halkan és sokat mesélt anyának, majd megsimogatta a fejüket és 

mondta, megy vissza. De hova vissza? 

Később tudták meg - úgy 10 hónap után, hogy nem vissza ment, hanem 

előre. Amerikából jöttek képeslapok, csak rövid szövegekkel: Élek, anyu és 

testvérem. Nyugalom! 

Több nem volt a lapokon, se cím, és a képeslap minden alkalommal 

ugyanolyan. 

Amerika nagy, mondta a nagymama. Ott van biztonságban. Ez az egész 

családot megnyugtatta. Ők, a gyerekek, azért szerettek volna látni képeslapo-

kat a fantasztikus amerikai városokról, de mindig csak a lóversenypálya volt 

rajta. Anya azt mondta egyszer, ez így biztonságos. 

 

Már nem hallatszottak lövések se a Sas hegy, se a Villányi út felől. Elvonult a 

tank hadsereg. A lakók félve, de visszamentek a lakásaikba. Anya engedélyével 

ott maradtak lenn a mosókonyhában játszani pár másik gyerekkel. Anya mond-

ta nekik muszáj elmenni megnézni nagymamákat - akik Körtérnél laktak. 

- Megvannak-e ezekben a zűrös időkben? 

Megint feltűnt a szomszéd nagyfiú, koszosan, borzosan. 

- Képzeljétek, dobtam petróleumos üveget a tankok elé néhány sráccal a 

másik házból. 

- És mi történt? Bekrepáltak? 
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- Nem tudom, mert aztán mi elrohantunk, de még láttuk, hogy ugrálnak ki 

a katonák. 

- Na, azok nem katonák voltak, hanem ruszkik, de olyan furcsa sötét arcúak, 

mondta egyedi értelmezésben az egyik szomszédházi fiú, aki vele jött. 

- Most verik le a forradalmunkat - ezt még hozzáfűzte. 

Értették is, meg nem is, a maguk gyermeki agyával, de megértették, hogy elég 

nagy a baj. 

 

1956 novemberét mutatta a koszos falinaptár ott a mosókonyhában. Utána 

mind együtt kimentek az egyik lakás erkélyére, s onnan nézték az ismét fel-

tűnt tankoszlopokat előttük a villamossíneken. A szülök nem voltak ott, hogy 

beküldjék őket. Az ablakok újra belerezegtek, de a Sas hegyről már nem lőtt 

senki. 

- Srácok, ezek újra megszállnak minket. 

- Meg bizony. Szegény anya meg apa megint szomorúak lesznek, mondta 

a legkisebb testvér, így összegezve a történések lényegét, s egy könny-

cseppet törölt el a szemében.  

Szikszay Péter 

 

 

Egy régi történet 

I. 

Szép, nagy házak sorakoztak Debrecenben a Csapó utcában. A boltíves, hű-

vös kapualjak, a súlyos tölgyfaajtók, a kovácsoltvas ablakrácsok, mind a biz-

tonságot, a jómódot sugározták. Az egyik ilyen nagy ház kikövezett udvará-

ban öreg hársfa adott árnyékot. Virágzásakor mindent elárasztott édes, kábító 

illatával. A fa nem fukarkodott, a hátsó udvarban lakó bérlők életét is meg-

édesítette, hacsak néhány hétre is. 

Az utca felől, a nagy házban a tulajdonosok laktak. Gazdag emberek vol-

tak, még a nevük is erre utalt: Gazdaghék. Földjeik voltak a város határában, 

Nyulason, meg állataik, tehenek, birkák. A hátsó udvari lakást bérbe adták 

egy szegény családnak. A férj, nemesi származása ellenére, cipészkedett. 

Olyan topánkákat készített módosabb leányzók számára, hogy híre volt a 

városban. Persze csak akkor, ha józan volt. Ez azonban ritkaság számba ment 

nála. Legtöbbször a két házzal arrébb lévő kocsmában ült. Ha szóltak neki, 

hogy munka lenne, azt válaszolta, majd megy, ha kedve tartja. Nem lába-

kapcája ő senkinek sem. Pedig a kutyabőrön kívül, amit bekeretezve őrzött a 

sublót tetején, már semmije sem volt. Az apja meg a jóval idősebb bátyja 

nyakára hágtak a családi vagyonnak. Az apjától csak az ostoba, nemesi gőgöt, 
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az anyjától meg a kálvinista nyakasságot örökölte. Valahonnan ráragadt a 

művészetek iránti vonzódás is. Szobrász akart lenni. A tehetsége talán meg 

lett volna hozzá, de mivel a birtok elúszott, valami munka után kellett néznie, 

ha nem akart éhen halni. Így lett cipész. Előbb inas, aztán mester. Jó kéz-

ügyessége, szépérzéke hamar ismertté tette, de az emberek mégsem kedvel-

ték. Főleg a szegények. Javítást nem vállalt, csakis új cipőket volt hajlandó 

készíteni. Amikor megkapta az értük járó pénzt, bezárta a műhelyt, és ment a 

„Talyigásba”. Két-három nap alatt elitta, amit keresett. 

Már agglegény korba lépett, mikor meglátta Varga Zsuzskát. A lány a ne-

velőanyja cipőjét vitte hozzá javíttatni. 

- Mondja meg a mostohájának, hogy nem vagyok én holmi cipőfoltozó 

suszter! - és visszadobta a kopott lábbelit a lánynak. 

Zsuzska sírni kezdett: 

- Kedvesanyám megvér engem, ha így viszem vissza a cipőjét. 

A férfi kedvtelve nézegette a síró lányt. 

- Na, csak a maga kedvéért. Kár lenne azért a szép sima bőréért, ha kék 

foltok pettyeznék be. Tudja-e, hogy maga nagyon szép? 

A lánynak lett volna már választottja, egy jómódú, tanyasi fiú, de annak az 

anyja nem akarta, hogy egy „kis senki lelenc” legyen a menye. „Suba a subá-

hoz, guba a gubához” - hangoztatta a jól ismert mondást. A legény aztán el-

maradt. Mulya volt, félt az anyjától. Zsuzska sírt, de csak ha nem látták. 

Büszke lány volt, ő is nyakas debreceni. 

- Ha nem, hát nem – gondolta, és bár fájt a szíve, hamarosan igent mon-

dott a nála majdnem húsz évvel idősebb cipésznek.  

A négy gyereket öt év alatt szülte a műhely melletti pincelakásban. Mikor a 

legkisebb fiú beteg lett és meghalt a salétromos nyirkosságban, akkor költöz-

tek Gazdaghék udvarába, mint bérlők. Kicsi konyha, kis szoba, éléskamra, 

fáskamra meg egy tyúkól, néhány kendermagossal. Ez lett az új otthonuk.  

Zsuzska a házat szép rendben tartotta, még egy kis virágoskertet is kialakí-

tott az ablakok előtt. A férje, ha józan volt, még dicsérte is, szerette ő is a 

szépet. Pedig a szerelem már elfogyott, ahogy jöttek a gyerekek. A kereset is 

egyre gyakrabban vándorolt a kocsmáros zsebébe. Az italos ember meg kö-

tözködő, könnyen indulatba jön, és ilyenkor a keze is eljár. Zsuzska csinos kis 

asszony volt, a négy gyerek után is megőrizte lánykori kecsességét. Az arcát 

azonban gyakran elcsúfították a kék-zöld foltok, a részeg férj keze-nyomai. 

Gazdaghék viszont nagyon csendesen éltek a szép nagy szobákban. Az 

asszony betegeskedett, sovány volt, szótlan, már csak a szeme élt. Egy vén-

asszony, valami távoli rokonféle vitte a háztartást. Görnyedt hátú, halk járású, 

jólelkű teremtés volt. A férje réges-rég meghalt, de ő még mindig gyászolta. 

Gyerek nem volt a háznál. Gazdagh János már kora reggel kiment a földekre. 
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Szeretett kint lenni a munkásokkal, jobban, mint otthon, a majdnem halottas 

házban. Életerős ember volt, bántotta, hogy nincs se fia, se lánya. Kinek-

minek ez a sok föld, a nagy ház, a pénz, ha nincs, aki továbbvigye. Örömtelen 

élet ez, gondolta sokszor. 

Egyik nap a hátsó udvarba ment valami szerszámot keresni a kóterban. 

Zsuzska épp ruhákat teregetett. Látszott rajta, hogy nem régen hagyta abba a 

sírást. 

- Jó korán kelt Zsuzsika, ha már ki is mosott! 

- Nem is aludtam, Gazdagh úr. Az uram… - de nem folytatta tovább. Nem 

is kellett, az arcán, a karján az ütésnyomok magukért beszéltek. 

A férfi nézte egy darabig. 

- Mondok én magának valamit, Zsuzsika. Jöjjön ki hozzám Nyulasra, nap-

számba. A gyerekekre majd vigyáz az öreg Irmus. Legalább nem emészti 

magát itthon az ura miatt. Meg egy kis kereset is jól jön majd magának. 

- Majd meggondolom, Gazdagh úr. De köszönöm a jóságát – mondta, és 

az üres ruháskosárral bement a kis házba. 

Kereste a konyhában a karikagyűrűjét, mindig le szokta tenni a kredencre, ha 

nagymosást csinált. Nem találta. Kérdezte a nagyobbik gyereket, a hatéves 

Zsuzsót, hogy nem látták-e. Nem. Benn játszottak a szobában. Akkor csak az 

ura vihette el, más nem járt itt. Magára kapta a vállkendőt, és átment megnéz-

ni, hogy ott van-e a jómadár a kocsmában. Ott ült az ivóban, előtte kancsóban 

a bor. Dél körül szédelgett haza, kissé bizonytalan lábakkal. 

- Mi van ebédre? 

- Mi vóna?! A gyűrű! Amit elivott a kocsmában. 

A férfi meghökkent egy kicsit. Nem szokott hozzá, hogy az asszony vissza-

szóljon, inkább hallgat, hogy hamarabb véget vessen a veszekedésnek. 

- Nem tőlem kaptad? Én vettem neked! Még számon mered kérni rajtam? 

- Bár sose vette vóna, bár sose húztam vóna az ujjamra a gyűrűjét! 

Az ember már emelte is ütésre a kezét, de Zsuzska most nem húzódott el, 

elébe állt. 

- Engem mígeccer nem vér meg! Ha mígis megteszi, fogom a gyerekeket, 

oszt úgy itt hagyom magát nemes Vértessy Lajos, hogy sose lát többet az 

íletben. 

A kéz a szokásosnál is erősebbet ütött, az asszony orrát-száját elöntötte a vér. 

Zsuzska úgy-ahogy megmosta az arcát a kútnál az udvaron, a gyerekeket 

átvitte az öreg Irmához, aztán kiment az utcára. A Nagytemplomot elhagyva 

ment tovább, végig a Hatvan utcán, a Kishegyesi úton, ki a határba, egyene-

sen a nyulasi földekre.  
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Már szép nagy volt a tengeri, szinte elveszett az embermagasságú zöldben. 

Csak ment előre, nem sírt. A keserűség úgy összeszorította a lelkét, hogy egy 

árva könnycsepp sem tudott kipréselődni a szeméből. 

- Elölöm magam. Úgysem ír semmit mán az ín íletem. Legalább víge lesz. 

Ahogy ment, hajtogatta maga előtt a tengerileveleket, nehogy kárt tegyen 

bennük. Hirtelen megállt. De a gyerekek! Zsuzsóka, Jóskám meg a rossz kis 

Lajkó! Hogy ők is lelencházba kerüljenek?! Hogy egy jó szót se kapjanak 

egész életükben? Mire a tábla végére ért megkeményedett benne az elhatáro-

zás. Ahogy tervezgetett, gondolkodott, egyszer csak szembe jött vele Gaz-

dagh János. 

- Látom, Zsuzsika, meggondolta, kijött. Aztán, ha úgy akarja, nem kell ám 

magának napszámos munkát sem végeznie. 

Az asszony ránézett. Hát minden férfi ilyen semmirevaló? Az egyik, a réges-

régi, anyámasszony katonája, a másik, a hites, ok nélkül üti-vágja, ez meg itt 

riherongyot csinálna belőle. Szegény szerencsétlenek. Nem a harag, inkább a 

szánalom mondatta vele: 

- Ereggyík haza, Gazdagh úr, otthon a nagybeteg felesíge várja mán magát! 

Másnap, mikor az ura szokása szerint elment otthonról, összekötözött egy 

nagy batyut. Edényt, ruhákat, egy kis ennivalót rakott bele. Volt némi félretett 

pénze a piacon eladott tojásokból, tyúkokból, azt magához vette. A batyut a 

hátára tette, fogta a két kisfiú kezét, és útnak indult. Még nem tudta, hová, 

csak el innen. A kislányt az öreg Irmára bízta, őt nem akarta kitenni a bizony-

talanságnak. Lánygyerek, könnyen baja eshet. 

 

II. 

Az út hosszú volt, főleg a gyerekeknek. A Homokkertbe igyekeztek, Zsuzska 

nevelőapjához. A nevelőanyja évekkel ezelőtt meghalt, a lelencet az „ídesek” 

még a temetésről sem értesítették. Később ment ki a sírhoz, a kertből szedett 

virággal. 

- Rózsát hoztam kedvesanyámnak, tudom, hogy azt szerette. Kain volt 

hozzám, tudja-e? Minden piszkos munkát velem vígeztetett. De mígis csak 

maga nevelt. Hát nyugodjon bíkíben. 

A két kisfattyú nagyon elfáradt, mire keresztülbotladoztak a város szélén 

húzódó síneken. A kisebbiket ölbe is kellett venni, mert lépten-nyomon fel-

bukott. 

A ház előtt mintha elfogyott volna Zsuzska bátorsága. Mit szól majd a 

kedvesapja, hogy otthagyta az urát? 

A nevelőapja mindig jó volt hozzá. Nem tett különbséget a lelenc és a sa-

játjai között. Ha hozott valamit a gyerekeknek, neki is jutott belőle. 

- Nesze kisjányom, ez a tied. 
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Az öregember most is csak annyit kérdezte tőle: 

- Baj van, jányom? Itt nálam ellehettek. 

Másnap Zsuzska egész estig takarított. Volt mit a régóta asszonynélküli ház-

ban. Az öreg el is menekült otthonról. Este jó hírrel érkezett. 

- Rabéczi úr mosodát nyitott itt a szomszéd utcában. Munkásokat keres, 

ajánlottalak neki. Én megleszek itthon a gyerekekkel. 

Zsuzska nagyon megörült. Úgy érezte, nincs az a nehéz munka, amit el ne 

tudna végezni. Nem lesz többé rászorulva, hogy más tartsa el. 

Rabéczi úr kedélyes ember volt, szeretett a mosodában dolgozó nőkkel 

viccelődni, de a rendesen végzett munkát megkövetelte. A felesége, a férjénél 

néhány évvel idősebb asszony mogorva volt, féltékeny a csinosabb nőkre. 

Zsuzskára is. Nem szólt az semmit, de ha szemmel ölni lehetett volna, nem 

sok munkása maradt volna Rabéczinak. 

Erős vegyszerekkel tisztították a ruhákat, a lúg csípte a szemüket, marta a 

torkukat. Voltak, akik elmentek, mert nem bírták, de Zsuzska maradt. Pedig a 

védőitalként kapott tejet legtöbbször hazavitte a gyerekeknek. Már a kis 

Zsuzsó is velük volt, elküldte érte a kedvesapját, ő a Csapó utca környékét 

messzire elkerülte.  

Szabadidejében takarítani is eljárt. Egy orvos lakásában mosta az ablakot, 

vikszelte a parkettát, ha a cseléd kimenős volt, beadta a vacsorát. A nagysá-

gos asszony jólelkű volt, mikor látta Zsuzska felmart, kivörösödött kezét, még 

krémet is adott neki, hogy kenje be vele. Egy alkalommal megkérte, hogy a 

férje fehér köpenyeit mossa ki, mert a cselédlány foltosan hagyta. Zsuzska 

gondolta, hogy beviszi a mosodába, ott a jó erős lúgtól majd patyolatfehérek 

lesznek. 

Rabécziné nagyságos asszony néha megmutatta magát a munkásnők kö-

zött. Senkihez sem szólt, se jót, se rosszat. A köszönéseket sem fogadta, pedig 

az útján végigkísérték a „kezitcsókolomok”. Zsuzska megijedt, mikor egy 

pillanatra megállt fölötte az asszony, és rámutatott a lepedők között lévő or-

vosi köpenyekre. 

- Ezek mik itt? 

De ment tovább, nem érdekelte a válasz. Délután Rabéczi úr is megjelent. 

- Vértessyné! Holnaptól ne jöjjön! Nincs szükségem magára – mondta jó 

hangosan, hogy mindenki hallja. Zsuzska elsápadt. 

- Rabéczi úr kérem, ne küldjön el… mi lesz velem? A gyerekeimmel? 

A büszke asszony, aki kálvinista szokás szerint még az isten házában sem 

térdelt le, most térdre borult a kis, kövérkés nagyságos úr előtt, megfogta a 

kezét, hogy megcsókolja. 

- Bocsásson meg, soha többet nem hozok be idegen ruhát… 

Rabéczi zavarba jött, elkapta a kezét az asszony elől. 
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- Álljon fel, Zsuzsanna! Nem maradhat. 

Majd halkabban hozzátette: 

- A feleségem kívánsága, hogy küldjem el. Kezdettől fogva nem szívelte 

magát. 

A többi nő csöndben figyelte a jelenetet, majd gyorsan a kádak felé hajoltak. 

Nem szóltak semmit. Féltették a kenyerüket. 

Zsuzska hazaszédelgett. Megint ott tartott, hogy nem tudta, hogyan to-

vább. A kedvesapja is már egyre gyakrabban betegeskedett. Ha isten ne adja, 

meghal, az „igazi”gyerekek kizavarják őt a házból. Szerencsére nyár volt, 

akadt napszámos munka kinn, a Debrecen melletti tanyákon. Hajnalban kelt, 

sötétben ért haza. Egyik nap egy parasztgazda, aki a városba ment a szekeré-

vel, felvette a hazafelé igyekvő Zsuzskát.  

- Van egy darab üres fődem felszántva. Dinnyének való. Maga jó dógos 

asszony. Vegye ki bérbe! A fiai is nagyocskák mán, tudnak segíteni magá-

nak. 

Otthon Zsuzska nem sokat töprengett, kötözte megint a batyut, nyárra kiköl-

tözik a fiúkkal a csőszkunyhóba. Kicsit rendbe teszik, ellesznek benne. 

Zsuzsikát benn hagyja a városban az öreggel. Ügyes lányka, megfőz. Már 

olyan tésztát tud gyúrni, hogy ő se különbet – gondolta, és közben egy kicsit 

elmosolyodott. 

 

III. 

Zsuzskának városi asszony létére sem volt idegen a föld, lánykorában is gyak-

ran dolgozott kinn a tanyákon napszámban. De ez most más volt! Ugyan csak 

bérlője lett ennek a darab szántónak, de tudta-érezte, most tőle függ, mi és 

hogy terem majd rajta. Ahogy szemügyre vette a „birtokát”, egyre jobban 

hitte, itt most el tud kezdeni egy új életet. Ha szegényeset is, de tisztességeset. 

Nem mások kénye-kedvétől függ majd a sorsa.  

Estére úgy-ahogy rendbe hozták a deszkából, tengeriszárból eszkábált 

csőszkunyhót. Tüzet raktak kinn, amolyan pásztortüzet. Zsuzska slambucot 

főzött bográcsban vacsorára. A kis Lajkó elfáradt, hamar elaludt odabenn. 

Jóska a tüzet piszkálta, hadd világítson még egy kicsit. 

- Anyukám nem fél itt? 

- Mitől kisfiam? 

- Hát a rossz emberektől. 

- Rossz emberek a városban is vannak. Itt meg, lásd, nincs senki. A  

szomszéd tanya is üres, ahol a vizet húztuk a kútból. Eridj be az öcsédhez. 

Aludjatok. 

Ő kinn üldögélt még egy jó darabig a csillagvilágos ég alatt. Felnézett, de 

csak a bamba hold bámult vissza rá a buta képével. Furcsa a puszta csendje. 
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Néhány szállongó bogár repdesése a tűz körül, valami madárpittyegés a fáról. 

Szinte hallani a föld sóhajtását is. Megcsapta a friss szántás semmihez sem 

hasonlítható illata. Nem tudta megfogalmazni, hogy mi is ez, csak érezte, ez 

lehet az élet szaga. Meg persze a halálé is, de az még olyan messze van. 

- Hónap már lehet a palánták alá kíszíteni a físzkeket – adta ki magának a 

parancsot. Eloltotta a tüzet, és aludni ment. 

A dinnye, ha jól aládolgoznak, meg ha olyan az időjárás, hálás növény, sokat 

tud adni. Zsuzskának az első két évben termett is bőven. Alig győzték a  

parasztgazda szekerére felrakni, aki hetente kétszer is vitt be terményeket a 

debreceni piacra.  

Egy nap az öreg paraszt ezzel a hírrel állt elő: 

- Láttam az urát a Vásártíren. A fuvarosok portékáját őrzi valami kis pízír, 

míg azok a kocsmában iszogatnak. Azt beszílik, összeállt valami kövér ko-

faasszonnyal, de az meg kizavarta a házból, mert mindig ríszeg vout. Vout 

egy nagy szekríny a kertbe kidobva, oszt abba bújt bele aludni Lajos. De 

onnan is kiebrudalta az asszony, mert ott is szítta a cigarettát. A kofa meg 

fílt, hogy tüzet csinál, oszt leíg míg a ház is. 

Zsuzska nem szólt semmit. A szerencsétlen nyomorult. Pedig másképp is 

élhettek volna. Nem volt buta ember, könyvei is voltak. Ha józan volt, kedves 

tudott lenni. Nem is volt csúnya. Szőke, kékszemű, akár a Jóska gyerek.  

Zsuzsóka meg Lajkó már inkább az ő fajtája. Barna hajú, barna szemű 

mind a kettő. Eltelt az idő. Ősszel már a legkisebb is iskolába megy. Milyen 

jó, hogy tudott nekik venni új ruhákat. Zsuzsónak meg azt a szép piros télika-

bátot, amit a kirakatban látott. Őrá is került egy csinosabb szoknya, szép min-

tás blúz. Igaz, hogy nem új egyik sem, a zsibogóban vette, de jól állnak rajta. 

A harmadik „dinnyeév” is jól indult, de rossz vége lett. A palánták megin-

dultak, a termés is szépnek mutatkozott már, amikor rájuk jött a nagy száraz-

ság. Félő volt, hogy kiég az összes. Aztán egyszer csak nagy felhők gyülekez-

tek, szinte sötét lett a puszta. A gazdák reménykedve figyelték, hátha esőt hoz 

a borulás. Esett is, de nem eső, hanem jég. Gyerekökölnyi égi áldás. 

Zsuzska a csőszkunyhóból nézte, hogy megy tönkre a keze-munkája. Nem 

sírt, nem átkozódott, de nem is borult térdre. Szárazon égett a szeme, és nagy-

nagy fáradtságot érzett. Hát most aztán hogyan tovább? 

 

IV. 

A szomszédos tanya lakatlan volt. Valamikor szebb napokat látott ház állt 

rajta, üres ólak, góré, az udvart felverte a gaz. A hozzátartozó földnek sem 

volt állandó bérlője, minden évben más művelte. A tulajdonos, egy úrias--

szony kinézetű, öreg hölgy a városban lakott. A tanyát a nagybátyjától örö-

költe. Ahogy egy alkalommal Zsuzskának mondta, csak a vesződség van vele. 



377 

Még abban a rossz dinnyeévben felköltözött Pestre, a tanya gondját a fiára 

hagyta. Gábor a feleségével benn lakott Debrecenben, a Darabos utcában, a 

Nagytemplom mögött. Sem ő, sem a felesége nem akarta otthagyni a városi 

kényelmet. Különösen az asszony szeretett társaságba járni. A mozi volt a 

kedvence, minden új filmet megnézett a Meteorban. A férje a gépek szerel-

mese volt. Ő, ha ki is ment néha a tanyára, legfeljebb a földművelő szerszá-

mokat javította meg. 

Elfigyelte Zsuzskát, ahogy az ő földje mellett birkózott a nehéz, férfinak 

való munkával. A vihar után látta a nagy pusztítást, az összehasogatott  

dinnyéket és a magába roskadt, tehetetlen asszonyt. Megsajnálta. 

- Hallgasson ide Vértessyné! Én nem értek a földmunkához, kedvem sincs 

hozzá. A gépek az én világom, meg minden, ami vasból van – mondta, a 

végén már nevetve. 

- Költözzön be a házba a gyerekeivel, cserében meg rendben tartja a por-

tát. Jobb lesz, mint a csőszkunyhó. Én nem sokat zavarom. Úgy néz ki, 

hogy háború lesz. Engem biztos behívnak már az elején. 

- Majd meglátom, Harsányi úr. Ősszel-tílen az apámnál leszek. Talán ta-

vasszal. 

Zsuzska bizalmatlan volt a nála idősebb férfival szemben. Pedig sose molesz-

tálta, egy szóval sem bántotta meg soha. De az a szóbeszéd járta, hogy veszé-

lyes ember, szocialista. Már a csendőrök is kérdezősködtek utána kinn a ta-

nyavilágban. Az apja is emiatt tagadta ki, mielőtt meghalt. Szinte suhancként 

mehetett a nagyvilágba. Volt lakatosinas, matróz, hajógépész. Fiúmétól Afri-

ka partjáig mindenhol járt. Végül hazajött, megházasodott. Az anyja és a két 

világszép nővére szeretettel fogadták a tékozló fiút. 

Zsuzska nem tudta pontosan, mit is jelent az, ha valaki „cucilista”, de azt 

beszélték az emberek, hogy az ilyentől óvakodni kell. 

Eljött az ősz. Az asszony ment haza a keserves kis pénzével. Lehet megint 

takarítani járni, parasztgazdákhoz házat meszelni, kezet csókolni nagyságos 

uraknak, nagyságos asszonyoknak. És örülni, ha egyáltalán adnak valami 

munkát. 

Otthon Zsuzsó sírva fogadta: 

- Anyukám! De jó, hogy jön. Nagyapa rosszul van. Csak fekszik, nem 

eszik semmit… 

Zsuzska sietett be az öreghez. 

- Kedvesapám, mi van magával? 

- Kisjányom, nincs erő bennem. Vout itt a doktor, csak annyit mondott, 

hogy pihenni kell. Hát pihenek. 

Negyednapra az öregember meghalt. Előtte odaadta Zsuzskának az elrakott 

kis pénzét. 
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- Ha jönnek a fiaim Böszörmínyböül, el kell mennetek innét. A házat nem 

hagyják majd. Ne, tedd el ezt a pízt, egy ideig boldogulsz belűle. 

A sírnál Zsuzska csak egyre tudott gondolni. Ha valakit meg akar próbálni a 

sors, nem áll meg egy csapásnál. Egyszerre méri az összeset. Aztán vagy 

kibírja az ember vagy belepusztul.  

Mégis csak el kell fogadnia annak a „cucilistának” az ajánlatát, ha fedelet 

akar tudni a maga és a gyerekei feje felett. A temetés után hozzá is kezdett 

pakolni a költözködéshez. 

Szilasi Katalin 

 
 

A dédnagyapám története 

 

Ezt a történetet az anyukámtól hallottam aki, az ő apukájától. Sajnos nem 

ismerhettem a nagyapámat és a dédnagyapámat sem. Születésem előtt meg-

halt mind a kettő.  

A dédnagyapám Erdélyben született egy sokgyerekes csángó családban. 

Gyerekkorában nagyon sok mesét és dalt hallgatott a fonóban, ezért szeretett 

mesélni és táncolni. Egész fiatal korában már az erdőt járta és fát gyűjtött, 

vágott. Egyik nap, amikor fáért ment, találkozott egy farkassal, akitől úgy 

meg ijedt, hogy egy fára menekült előle. Élte a fiatalok akkori életét és ábrán-

dozott egy jobb jövőről. Nem sokkal a húszas évei elején beleszeretett a déd-

nagymamámba, aki szintén csángó fiatal lány volt. Hamar össze is házasodtak 

és gyerekeik születtek. Amikor megszületett a második gyerekük a dédnagy-

apám az egyik testvérével elhatározta, hogy jobb életet szeretne a családjának 

és ezért átköltözik Magyarországra. Felpakolták a kis vagyonukat egy szekér-

re és útnak indultak. Kalandosan, de eljutottak Baranya megyébe. Akkor volt 

Magyarországon, hogy kilakoltatták a nem magyar nemzetiségű családokat és 

a helyükre költöztették be a csángó családokat, Egyházaskozárba ahol  

a nagyapám is született az 1950-ben. Tartották a hagyományaikat itt is. A 

dédszüleim a népművészet mesterei voltak, anyukámnak kislány korában a 

dédnagymamám meséket mondott tájszólással, a dédnagyapám pedig táncolt. 

Földművelésből és állattenyésztésből éltek. Anyukám azt mesélte, hogy ami-

kor nyaranta lent voltak náluk akkor ökrös szekéren vitte őket a dédnagyapám 

kukoricaszárat gyűjteni, és tanította őket tehenet fejni, sőt a nagyapám folya-

matosan avval viccelte meg őket, hogy spriccelte őket a tejjel, ahogyan fejte 

kézzel a tehenet. A dédszüleimnek 11 gyerekük született, de csak 8 gyereket 

neveltek fel. Időnként a fényképalbumból előkerül a fényképük, ahol csángó 

népviseletben vannak lefényképezve. A dédnagyapám 96 éves korában halt 
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meg. Sajnálom, hogy nem ismerhettem a nagyapámat és a dédnagyapámat. 

Anyukám szerint nagyon hasonlítottak egymásra, nem csak külsőre, de belső-

re is, mind a kettő mókamester volt, szerettek bolondozni. 

Szmolka Dorka 

 
 

Levél a testvéremnek 

 

Kedves Tesókám! 

Soha nem gondoltam volna, hogy eljön az az idő, hogy levelet fogok  

neked írni. Szeretném neked elmesélni, hogy milyen volt, amikor még anya 

hasában voltál és mi nagyon vártunk. 

Emlékszem, amikor anya boldogan bejelentette, hogy kistesóm lesz.  

Akkor még nem tudtam, hogy fiú vagy lány leszel. Csak reméltem, hogy lány 

leszel, akivel tudok együtt játszani, és akivel megosztom a szobámat. Folya-

matosan láttam, ahogyan növekszel anya pocakjában és próbáltuk elképzelni, 

hogy milyen leszel, kire fogsz hasonlítani. Segítettem anyának az ágyadat a 

helyére tenni és a ruháidat rendezni. Egyik reggel arra ébredtem, hogy anya és 

apa nincs otthon, a mama vigyázott rám. Ő mondta, hogy elérkezett az idő és 

meg szeretnél születni. Alig vártam, hogy bevigyenek a korházba és megnéz-

hesselek. A mama fogott a kezébe, pólyában voltál. Akkor lepődtem meg a 

legjobban, hogy te milyen kicsi vagy, nem lehet veled játszani, és egyfolytá-

ban csak alszol. Sírni kezdem, amikor anya nem jött velünk haza és veled 

napokig a korházban volt. Abban a pillanatban azt akartam, hogy anya csak 

az enyém legyen, de apa megnyugtatott, hogy nemsokára hazajön veled.  

Hazafelé apa megkért, hogy vigyázzak rád, mert én leszek a Te Nagy Tesód. 

Akkor ott megfogadtam, hogy történjem bármi, rám mindig számíthatsz. 

Amikor hazajöttél anyával a korházból, nem tudtam veled mit kezdeni, azt 

gondoltam, hogy te csak egy kis üvöltő béka vagy, és vigyenek vissza, de 

teltek a napok, hónapok, és ahogyan nőttél, rá kellett döbbenjek, nem is vagy 

te olyan rossz. Lehet veled beszélgetni, van egyforma hobbink, igaz, néha az 

idegeimre mész, de soha nem cserélnélek már el senkivel. 

Szmolka Luca  
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Augusztus 20.  

 

Nekem az augusztus 20. különleges ünnep, hiszen az ürömi Nagymamám is e 

napon született. A nyarat nála töltöttük az öcsémmel, a hatvanas évek iskolai 

szüneteiben. Sokat kellett dolgozni, segíteni, hisz ott volt a háztáji, az állatok 

és a dolgos mindennapok teendői. Nagymamám örült a segítségnek, én annak, 

hogy játszva tanulhatok. Anyám gondos tanításai mellé, beléptek Nagyma-

mám és a paraszti életforma tennivalói, többek közt a kenyérsütés.  

 

Élet. Így hívták otthon a búzát és a kenyeret. Különleges, mindenek felett álló 

helye volt az ételek között. Hamar megtanultam, minden morzsája kincs, 

eldobni belőle semmit nem szabad. Hát még, amikor először láttam, hogyan 

készül. Nagyapám lehozta a padlásról a zsákban az előzően már megőrölt 

búzát, a hófehér lisztet. Nagymama kovászt készített. 

- Menj aludni pulyám – simogatta meg fejem – holnap korán kelünk. Pir-

kadatkor már dagasztjuk a kenyeret. Ha látni akarod, hogy készül, a kakas-

sal ébredni késő lesz!  

Késő is lett. Mire felébredtem, Nagymama már hófehér kendővel a fején, 

szitálja a teknőbe a lisztet. Felgyűrt ingujjal mosolyogva gyúrja egybe a  

kovászt, a sót, a krumplit és az életet. Kitágult szemekkel ijedten nézem a 

teknőt. 

- Minek ez a sok liszt Nagymama? Ez rengeteg! 

- Sok éhes száj jut erre a kenyérre pulya, s a kenyér egy egész hétre lesz! 

- Egy hétig? Mi lesz abból egy hét alatt? - Szemem előtt megjelent a bolti 

kenyér, amit otthon eszünk. Na, ebből én biztos nem eszem a hét végén, 

nem fogják belém gyűrni, erre esküszöm! 

Míg magamban dohogok, Nagymamám már serényen dagaszt. Reng a teknő a 

kezek súlyától, ahogy püföli, dagonyázza a tésztát. Féltem őt. Egyre szapo-

rábban kapkodja a levegőt, zihál és fújtat. Néha felemeli kezét, figyelmesen 

öklére néz és dagaszt tovább. 

- Ezt miért teszem kislyányom, tudod-e? 

- Tudom!- dagadt keblem a büszkeségtől – Anyu tanította már nekem a 

fánk dagasztásakor. Akkor jó a tészta, ha a tálban van és nem az ujjamon. 

De Nagymama, hagyja abba, ömlik a víz a homlokáról, még a végén baja 

lesz. Mit csinálok, ha rosszul lesz itt nekem? 

- Ha csöpög a padlás, kész a dagasztás. Tudod, így mondják Szabolcsban, 

mifelénk. Ha izzad a homlok, már jó a tészta, ezt jelenti.  

Lágyan betakarja a tésztát, míg a szakajtókat előveszi. S jön a porciózás. Né-

zem az öreg, fáradt ujjakat. Hogy tudja mérleg nélkül ilyen pontosan kimérni! 
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Nyolc szakajtó, nyolc egyforma adag. Takarja, bugyolálja a tésztát. Aludni 

küldi, hadd pihenjen, hadd dagadjon, míg a kemencét előkészíti.  

 

A forró kemencét látva meglepődöm. Mikor kelhetett, tán le sem feküdt sze-

gény Nagymamám, hogy már ez is kész! Míg az izzó hamut kikaparja, ma-

gyaráz. Mutatja milyen rőzse, milyen fa kell, hogy jó parázs legyen. Azután 

jöhet az előkészített a péklapát! Szép sorban veti be egymás után a kenyeret. 

Elképedek. Hogyan tudja a lágy tésztát úgy belökni, hogy egyben marad? 

Nem deformálódik el, s mind a nyolc a helyére kerül, pont oda, ahová tenni 

kell, se jobbra se balra nem kell igazítani. Egy pillanatnak tűnik az egész, 

gyorsan dolgozik, a kemence nem hűlhet el. Már csukja is az ajtaját, egy 

csöndes halk fohász, és sülhet a kenyér. Most már csak várni kell. Csalódot-

tan nézek egy külön szakajtóban félretett kisebb tésztát. Kovásznak sok, ke-

nyérnek kevés. Azt hittem az unokáknak készül majd belőle egy pici, formás 

cipó. De ennek a kis kegyvesztettnek nem jutott hely a forró odúban. Nagy-

mama végre leül. Őszinte ember volt, arcán minden gondolata meglátszott, 

nem tudott hazudni. Látom rajta, elégedett. Jó munkát végzett. A frissen sülő 

kenyér árasztja, ontja a mámorító, bódító illatot. A gyomrom már korog.  

Türelmetlenül várok.  

Közben nagyanyám titokzatos mosollyal szalonna kockákat és hagymát 

kerít elő. Hát ez minek? A kenyér mellé lesz biztosan, gondolom gyanútlanul. 

Végre tárul a kemence ajtó! A malomkeréknyi kenyerek surrogva huppannak 

az asztalra egymás után. Nagymama gyorsan, vizezett tenyérrel simítja őket 

készre. Ezt így kell a kérge miatt, mondja, s már ugrik is. A félretett kiscipó 

kerek lappá nyúlik a fürge kéz alatt. Ráteszi a lapátra, a tésztára sebesen hul-

lik a szalonna és a hagymakarika, s már nem is látjuk, eltűnik a kemence mé-

lyén.  

- Kenyérlángos, reggelire, nektek - mondja magyarázón, s végre kifújja 

magából a gondot. Szeme végigsiklik a kenyereken. Van már élet, lesz 

egész hétre, de jó megpihenni! Illatfelhő száll a falu felett, tudatja minden-

kivel, kész van Péter Károlyné, Irma néni kenyere.  

- Azannya!- hüledezik a tehénpásztor, ki Zsemlye tehenünket tereli ki a fa-

lu teheneivel együtt a rétre. Bámulja a frissen kivett kenyérlángost. Nagy-

mama jó szívvel vág neki egy szeletet.  

A tehéncsorda hangjára ébrednek a gyerekek. Éhesen várják, hogy a rotyogó 

lángos hűljön egy kicsit. Pillanatok alatt eltűnik a pirosra sült szalonnával, 

selymes hagymával beterített tészta. Valaha volt múltjáról már csak a jólla-

kott, zsírosan vigyorgó gyerekszájak tanúskodnak. 
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Összejön a család a Nagymamát köszönteni. Kilenc gyereke, feleségek, fér-

jek, unokák. Finom ételektől roskadozik az asztal, de az evéssel várnak, míg 

apjuk az ünnepi kenyeret megszegi. Nagymama könnyes szemmel adja át 

Nagyapámnak a hatalmas kenyeret. Az öreg megilletődve, meghatódva veszi 

át. Az ő munkája is benne van ebben a kenyérben. A búzát, az életet, ő vetette 

el és ő aratta le. Asszonyával gyűjtötték kévékbe, majd csépelték, s rakták 

zsákokba az érett búzaszemeket. A molnárhoz is ő vitte el, s hozta végül haza 

a lisztté őrölt életet. Néma csend borul a társaságra. Nagyapám felveszi a 

kést, hogy megáldja a kenyeret. Istennek köszöni és a késsel keresztet karcol 

a kenyér hasára. Szeme könnybe lábad, míg körbejárnak a frissen szelt karéj-

szeletek. Jut mindenkinek.  

- Köszönjük Édes, a kenyeret. - szólt anyjához a legidősebb fiú. Hangja 

elcsuklik, ahogy az Édest kimondja. Benne van minden hála, tisztelet és 

szeretet. 

 

Ünnepel az ország. Zene, tánc, nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérkölte-

mények. Én csak a csendet hallgatom. Szememet becsukva álmodom magam 

elé Nagymamám. Ül a tornácon, mosolyog. Összekulcsolt, ráncos, öreg kezé-

ben egy kenyérszelet.  

Könnyem sóját érzem a nyelvemen, ahogy szám harapná Édestől a legfi-

nomabb Életet! 

Szolnoki Irma 

 
 

Unokáimnak… 

 

„A gyerek kérdéseire nem szabad gyerekes választ adni”- ismételgette  

az aranyszabályt, amihez az autó egyhangú duruzsolása szolgáltatta a háttér-

zenét, valamint a hátsó ülésen alvó kisfia, a hatéves Lacika alig hallható szu-

szogása. Úton voltak hazafelé, miután meglátogatták a tiszántúli faluban élő 

rokonaikat, eleget téve ismétlődő meghívásuknak, de nosztalgiával körített 

érdeklődés által is noszogatva, mert gyerekkori és kora ifjúsága emlékei kor-

talanul élve benne egyre jobban izmosították követelődző elhatározását, hogy 

bemutassa csemetéjének a számára ez eddig ismeretlen sok szépet, amiben 

neki része volt, amiről annyi sokat mesélt.  

Ő már a jelenlegi életvitelét biztosító városban született, ott alapított  

családot, de édesapja, aki a kis Tisza melléki falu gyökeréből fakadt, gyakran 

vitte magával szülőfalujába, az iskolai szünidőkben, majd egyetemistaként 

minden nyáron, sőt a téli szünetekben is, napokat-heteket töltött apai  
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nagyszülei házában, rokonai és ismerősei társaságában élvezve a felkínált 

határtalan szabadság és természet minden pillanatát, az ottani szokások, ese-

mények lélekmelengető voltát. 

Azóta, különösen korosodó felnőttként, gyakran és nagyokat kortyolt  

emlékei terített asztala kínálataiból, élethűen idézte a valamikor látottakat, 

hallottakat: kora reggelenként hallani vélte az ablak alatt elvonuló gulya ve-

zérbikájának kolompolását, a terelő pulik rendszabályozó vakkantását, a tol-

lászkodó madárseregek trilláit, a feleselgető házőrzők hírközlő csaholását, a 

kitárult palánkoson a nádasok felé rajzó szárnyasok kakofóniáját, a felkelő 

napot üdvözlő cakók kelepelését, az ólban ébredező kérődzők baritonját, sze-

retett nagyanyja édes-kedves asztalhoz invitáló hangját. 

- Ha egyszer, valamikor, vagy épp most – játszott a gondolattal – rend-

szerben, minőségi sorrendbe sorakoztatnám emlékeimet, mivel kezdeném, 

mi lenne az, ami érdem szerint, megítélésem alapján rangot adna értékíté-

letemnek, mit-miket emelnék képzeletbeli dobogóm felső fokára? 

Elmosolyodott a saját maga kreálta felvetésen, mert szüleire, kis családjára, 

rokonaira, barátaira, a művészetek, az irodalom adta élményekre, a jelenlegi 

és az elmúlt nap eseményeire, szereplőire gondolva arra a következtetésre 

jutott: méretesnek kellene lennie ama bizonyos dobogónak, mert számos az 

élő, a tárgyi szuvenír, az események, melyek méltán pályáznának az élre, 

mert ott lenne a helye a Tiszának, a természet egyedülálló csodájának is, ami 

eszmélése óta hűségesen kísérte és kíséri, melynek léte oly sok örömmel és 

élvezettel ajándékozta meg, melynek biográfiáját minden szépségével és rút-

ságával egyetemben józan alázattal és tisztelettel ismert meg és tud, amit – 

született természetjáróként – oly gyakran meglátogatott és kísért bölcsőjétől a 

rónáig – elindult most is ezen az úton. 

Ott fenn, a Máramarosi-havasokban egyike a születő név nélküli cser-

melynek. Egy 1336-ban kiadott királyi birtoklevél a folyót Ticia-ként említi 

„…mely a havasaink közt, név szerint a Turbat havasától és nem messze a 

Prut folyó forrásaitól veszi kezdetét”. Egy jellegzetes ruszin település, Kő-

rösmező felvégén lesz megkeresztelve: innen már Fekete-Tisza, majd Rahó 

felett ölelkezik ikertestvérével, a Fehér-Tiszával – innen már Tisza. 

Miután kibuggyanván bölcsőjéből megtette első lépéseit, találkozik a vég-

telenségből előbukkanó országúttal, amit párhuzamosan és nagy alázattal 

követ: méterekkel alatta van, felnéz rá, simul hozzá, tessékeli, lihegő galopp-

ba kezd, hogy utolérje egy-egy kanyarban, ámbár már itt is incselkedik, sejteti 

családságát: nyaldossa az út gránit lábsorát, le-le harap egy-egy falatnyit belő-

le, taraj fogai közé fogva kocogtatja, próbálja görgetni, csiszolni azokat, ám 

gyermeteg gyöngesége miatt többnyire sorsukra hagyja, rábízva a végtelen 
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sorokban loholó hullám-testvérekre, miközben pelenkás csacsogása elégedet-

lenkedő hang-kavalkádba csap át. 

Nagy-Bocskó kertaljaiban, ahonnan visszatekintve már a kezdetekbe vész 

a Hoverla, a Pietrosz és a Blíznyecák már szeplő-pöttyös kamaszként ugyan-

csak önállósulni próbálkozik: hátat fordít az országútnak több tíz és száz  

méteren és csak látótávolságon belül követi – olyan ez, mint egy időtlen há-

zasság, ami nem szerelemből, hanem érdekből szövődik és csak a kényszer, a 

megszokás filceli össze. 

Taracköz határában, Técső felett öntelt, sértődött ifjúként viselkedik: lete-

gezi az utat, a partjait, elégedetlenkedik, duzzog ágyában, dagasztja mellét, 

habzsolja, falja a bele suhanó ereket, csermelyeket, patakokat, majd elnyeli 

azokat, miközben fáradhatatlanul tajtékzik, zsörtölődik és dühös lesz, ha 

megcsömörlik tőlük; ilyenkor megbőszül, hányja-veti magát, mintha Prok-

rusztész ágyába kényszerítenék, megduzzadnak tarajai, haragos-sárgává lesz, 

beleköt mindenbe ami útjába kerül, ki-ki ugrik ágyából, tépi, marcangolja a 

sorjázó házakat, kerteket, ajnározott vegetáriánusként falja a fákat, bokrokat, 

aljnövényzetet, harsog, huszonnégy órás pusztító kisiparosként lemészárolja 

az útjába kerülő, óvatlan állatokat is, menekülésre késztet kicsit, nagyot, sa-

nyargatja az utat is: először lebecsméreli, beszennyezi hordalékával, majd 

bele-bele mardos, prédaként szaggatja, űzi, cipeli magával fékezhetetlen ele-

mi ereje kicsapongásának alanyait. 

Ezekre a tivornyákra tavasszal és ősszel kerül sor leggyakrabban, mikor a 

Kárpátok az addig szelíd erei kényszermunkára fogadnak: panaszkodva ro-

hannak az olvadó hó, jég és eső terhével, pőrére vetkőztetik a fenyvesek, 

bükkösök, cserjések gyökereit, törzseit, viszik magukkal és magukon a  

felszaggatott, sebzett talaj test-darabjait – ilyenkor az út kettős szorításban 

szenved és csakis az a remény élteti agóniájában, hogy arra lent a síkságon 

fellélegezhet, megszabadulhat kettős béklyójától, a természet kaméleonjától, a 

Tiszától, ettől a cserfes kislánytól, az abajgató tártól, ott, ahol a Veresmarti 

kapu van, mert azon a tájon a Tisza búcsút int az országútnak, mint az elha-

gyott szeretőnek és az önállóság feltupírozott tudatával úgy igyekszik a sík-

ságra, mint a zabolátlan tinédzser csikók a karán kifordult sarkú kapuján át 

egy átdőzsölt, vagy egy erőt halmozó éjszakai pihenés és bőséges reggeli után 

kíváncsiságtól hajszolva-unszolva a felfedezésre, avagy ismeretlen, új kihívá-

sokat sejtető és csalogató távolba…  

- És milyen más ez az ezerarcú szépség, amint több ágra taglalódva suhan 

csöndes neszezéssel a Tiszán-túli kertek alatt: „A folyó oly simán, oly sze-

líden/Ballagott le parttalan medrében,/ Nem akarta, hogy a nap suga-

ra/Megbotoljék habjai fodrába/ - idézte a költőfejedelem sorait.  
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Napokat töltöttek nyári rekkenőben a parti füzesek enyhet kínáló árnyékában, 

napestig úsztatták paszulykaróra erősített zsinegre akasztott horgukat, vagy 

hosszasan bámulták a sajkákban szorgoskodó halászokat, pajkosan fröcsköl-

ték a mosott ruhákat, ágyneműket öblögető lányokat, asszonyokat, versenyt 

kacsáztak a csiszolt ékszereket idéző tiszakavicsokkal, miközben talpasokat 

ugráltak, fürödtek a kristálytiszta hullámokban. Évente egyszer megcsodálták 

az egyedülállóan szép és különleges tiszavirágzást is. 

Az ilyen és hasonló kalászérlelő napokat követő éjszakákra, az esti ha-

rangszóval, felköltöztek a szénapadlásra, ahol lószőrpokróc volt a derékaljuk 

és takarójuk. Itt zöldútra terelték fantáziájukat: szellemekről, rablóvezérektől, 

hősökről meséltek egymásnak, s hol félve, hol egymást bátorítva reagálta a 

sötétség sejtelmes neszeire. 

A tollászkodó reggel hangjaira ébredtek: lesorjáztak a létrán, hamvas leplű 

paradicsomot, többnyire ökörszívet, roppanós paprikát szedtek a kiskertben, 

araszos szeleteket kanyarítottak az oldalházban rúdon magukat ellenállhatat-

lanul felkínáló oldalszalonnából, fél alkarnyit törtek a kolbászból, két ujjvas-

tagságú karéjokat kanyarítottak a csíkos vászonkendőben burkolt házikenyér-

ből és jókedvűen falatoztak a lugas alatti kecskelábú asztalnál, megágyazva 

ezzel a napi jó hangulatnak. 

Ott-tartózkodásának egyik főszereplője a gémeskút vályúja szomszédsá-

gában terpeszkedő búbos kemence volt, ami jogos büszkeséggel domborított, 

különösen szombatonként, a kenyérsütés szertartásának napján, amikor is - 

korán kelve- segített a szőlővenyigék tördelésében, a kemence kifűtésében. 

Külön élmény volt a szakajtókosarakban sorsuk beteljesülését váró dagaszté-

kok bevetése, mert – így tartották- a káposzta levelen trónoló kenyértészta 

betessékelése hosszúnyelű lapáton a tüzes sütőbe férfimunkának számított. 

Pajkos izgalommal várták az első kenyérsültet, a „madárkát”. Ezeket a ké-

nyeztetőket nagymama - mindenki Édesként tisztelte - sodorta és fonta ke-

nyértésztából: volt feje, kövér hasa, lábai, sőt szemei is, amiket két szénda-

rabka jelenített meg. Nem kellett sokáig várakozniuk, ugyanis azok hamarabb 

pirultak a kenyérnél, épp annyi idő alatt, míg Édes megfejte a kérődzőket és 

azon melegében öntött mindenkinek habos tejet, findzsájukba a sajtárból, 

hogy lekísérjék ácsingózó gyomrukba a ropogós barnára sült madárkát, majd 

a kemencéből előbukkanó áldások serclijét is. 

A szombat, vasárnap és ünnepnapok estéit, de sok hétköznapi éjt is a falu 

élemedett korú, a mindenki által ismert és tisztelt Lajkó bácsi társaságában 

töltötték, aki cizellált paraszti ésszel megáldott mindentudó volt és nagy-nagy 

szimpátiával viseltetett irántuk. Ez az Isten ajándéka , ajkai közt az elmarad-

hatatlan csibukkal, amint kiült vacsoráját követően a felmenői által ültetett 

eperfa alá, valósággal delejezte őket: sereglettek sokadmagával, leültek a 
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magukkal hozott sámlikra, az eperfa dudoraira, vagy épp a csupasz földre, 

hogy ámulattal és pisszenés nélkül hallgassák álomviláguk Lajkó bácsi által 

formált hőseinek tetteit, történéseket a régmúlt időkből, a faluról, a messzi 

világról, a természetről, az állatokról. 

Már az ezüstös palástba burkolózott éji vándor és hunyorgó útitársai is ál-

mosan tátongtak, mikor kit jó szóval, kit csak vesszővel lehetett hazaterelni, 

annyira beleélték magukat a hallottakba. 

- Milyen kár, de felelőtlenség is, hogy sem neki, sem másnak nem jutott 

eszébe lejegyezni, legalább emlékezetből, azt a számos regét, mondát, me-

sét, amik így - idővel - a nemlétbe szenderedtek Lajkó bácsival egyetem-

ben - vádolta magát. 

Édesítette viszont némileg rossz szájízét, hogy emlékezett a sok-sok dalra, 

amiket az öreg nótafától hallott, mert azoknak is birtokában volt Lajkó bácsi 

és fel is kínálta önzetlenül nekik. Ezek a melódiákba öltöztetett költemények 

megragadtak szépérzéke tárházában, az eltelt évek során gyakran idézte baráti 

összejöveteleken, találkozókon, beléje plántálódtak, érlelték, majd tudatosítot-

ták meggyőződését, hogy a népdal a nemzet szívdobogása, mint azt is és ez 

lett gondolkodása, viselkedése credoja: a hovatartozás tudatosulása - ébredés, 

gyakorlása – ébrenlét. 

- Mikor leszünk már otthon, apuci?- mocorgott Lacika, ám meg sem várva 

a választ, aludt tovább. 

Örült is, meg nem is a kis közjátéknak, mert máris szeretett volna beszélni 

arról fiával, amire épp gondolt, nem bánta viszont, mert szőhette tovább ka-

landozása színes szőnyegét. 

- Hamarosan, úgy másfél óra múltán – mondotta volt inkább magának. 

Vasárnap lévén felidézte az ottani vasárnapokat, mikor a lélekemelő istentisz-

teletet követő ebéd után kezdetét vette nagyszülei tágas portáján a pigrézés 

kacajhullámok kíséretében, mert Szilaj és Bogáncs, a két hűséges és mindig 

velük tartó négylábú ügyesebbek voltak a kapónál: egy-egy nagy ugrással 

elorozták a repülő bigét. Ezek a vetélkedők a falusi barátokkal mindig béké-

sen értek véget, hogy a mérkőzést követően együtt menjenek butyászni, azaz 

megdézsmálni a szomszédok kertjeit, teleszedni kebelüket a gyümölcsfák 

kínálataival, holott erre nem volt más késztetésük, mint csintalanságuk, a 

virtus, amit nem ritkán atyai fülhúzás, néha porolás honorált. 

A nap még vissza-visszapillantott a láthatárról, majd átadta birtokát a set-

tenkedő szürkeségnek. Jóleső biztonsági érzéssel könyvelte el a viszonylagos 

gyér forgalmat, csak egynéhány igyekező előzte meg városuk irányába, de ő 

nem sietett, nem késztette gyors futásra négykerekűjét, élvezte a felidézett 

múltat. 



387 

- Na és azok a karácsonyok, azok a kántálások?! – szólította magát, mert 

porcikáiban érezte, eleve élvezte a választ. 

Szenteste, ünnepi istentiszteletet követően, de más- és harmadnap is megtisz-

teltek kántálásukkal minden rokont és kedves ismerőst, még ha más települé-

sen éltek is. Népművészeti remekmű szintjén faragott, színes motívumokkal 

telepingált szánba ültek, elébe fogott deressel, s amint elkényelmesedtek, 

báránybőrökkel állig betakarózva, a kocsis, azaz a szánkós indulásra ösztökél-

te cifra bojtos ostorával a rézpikkelyes hámba öltöztetett paripát, aki délceg-

sége tudatában tett néhány lépést, mikor is gazdája kirántotta egy zsinór segít-

ségével a nyakába akasztott csengőből a tömítést, melynek hangjára a paci 

felhorkant, vágtába kezdett és meg sem állt a nagy fehér síkság közepén hí-

vogatóan hunyorgó tanyasi házig, majd így faluról-falura, s mindenütt őszinte 

örömmel és terített asztallal várták és fogadták őket, s énekelték együtt a 

szebbnél-szebb karácsonyi dalokat. 

S minden, ami élethűvé tette és teszi az emlékeket mikor, mint most is, 

felidézi vagy szól róluk, azok nem kimerevített élettelen jelenetek sorozata, 

nem mesterségesen kreált képek, hanem visszaköszönnek, szívvel-lélekkel 

tapinthatók: érzi a lekaszált fű, a frissen szántott föld, a platón, vagy blader-

ben sült krumpli, a rotyogó gulyás, az érett alma, a kisült kenyér, a nyíló virág 

illatát, s mindez éltető mozgással párosulva. 

Sajnálattal konstatálta - most is - hogy mindebből oly kevés jutott fiának, 

vendégeskedésük szűk két napjában, de csakis a sors fintora miatt: megérke-

zésükkor tudatták, hogy délután egy elhunyt távoli rokonuk – nem ismerte – 

temetésére kell menni a szomszéd faluba, s számítanak rá, azaz kocsijára. 

Vendéglátó nagynénje asztalhoz invitálva őket kellemes meglepetéssel 

szolgált: festett tányérokat szervírozott, azokat, amelyekből oly nagy élvezet-

tel fogyasztotta egykoron nagymama konyhaművészeti remekeit. A jellegze-

tes magyaros motívumok: pipacsok, búzakalászok, margaréták koszorújában 

az Isten hozott! odapingált köszöntés régi és kedves ismerősként fogadta. 

- Apuci, apuci - emelte meg izgalommal kisfia hasonló tányérját -, nézd 

milyen szép! Mi van bele írva? 

- Jó étvágyat! - simogatta meg buksiját a nagynéni - tetszik neked? 

- Nagyon. Én még nem láttam ilyet - mosolygott viszont. 

- No, ha elfogyasztod az ebédet, úgy neked adom, viheted haza. 

Nem kellett biztatni sem őt, sem édesapját: tetten érhető jó étvággyal kanalaz-

ták a meglepetést hatványozó gyümölcslevest, kísérőként jókat harapva a 

frissen sült araszos házi kenyérből, majd lenyomtatták kacsamáj sülttel, tört 

krumplival és uborkasalátával, végül békét kötöttek kíváncsiskodó íz bimbó-

ikkal langymeleg szilvalekváros és túrós buktákkal. 
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Étkezés után, indulás előtt a nagynéni az elhunytról szólt. Egy röpke szü-

netben Lacika kérdezően nézett apukájára: 

- Mi az, hogy meghalt, apuci? 

- Az kisfiam – lepte meg fia váratlan fia érdeklődése, ugyanis erről, ilyes-

miről még sosem beszélt vele - azt jelenti, hogy már nem él, hogy… hogy 

nem lélegzik, nem beszél, mert alszik, elaludt… 

Megérkezvén a halottas házhoz, mikor körülülték az udvaron kiterített kopor-

sót és folyt a gyászmise, Lacika újra apja felé fordult: 

- Miért énekelnek olyan hangosan a nénik meg a bácsik? Fel akarják éb-

reszteni az alvó bácsit? 

- Az nem lehetséges, nem lehet kisfiam. Azért énekelnek, imádkoznak 

meg sírnak, mert sajnálják. 

Nem értette meg, nem elégítette ki a válasz, mert suttogva reagált: 

- Ha sajnálják, miért zavarják álmát? 

- Majd elmondom, megmagyarázom később. Most kérlek hallgass, így illik! 

- Jó – érezhető durcássággal hangjában -, majd azt is mondd meg, te miért 

nem imádkozol velem esténként, mindig csak a nagyi. Te meg anyuci 

mindig csak tévéztek. 

Tétovázott, motyogott valamit. 

A végső búcsút követően visszatértek a temetőből a gyászoló házhoz - tor-

ra. Sokan voltak, volt bőven étel - ital, amiket jócskán fogyasztottak s meg is 

lett a hozadéka, mert hellyel - közel megemelkedett a hangulat, egyre gyak-

rabban röppent fel a hangos szó itt-ott nevetéssel körítve. 

- Apuci, miért nevetnek azok a bácsik? 

- Majd ezt is megmagyarázom később…- hezitált és igyekezett kordában 

tartani magát. 

… Az egyre mélyülő sötétben vendégváróan villantak fel városunk fényei, 

Lacika felébredt. 

- Apuci – tette kezét vállára – én már tudom, miért nevettek ott azok a bá-

csik: örültek, mert nem ők aludtak el. 

Hosszan elgondolkozva válaszolt: 

- Igazad van fiam, örültek az életnek. 

 

-,-,-,-,-,-,- 
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Megrágott gyökerek 

Az én gyermekvilágomnak is megvolt a maga nagy titka, a féltve birtokolt 

és őrzött rejtélye. Büszke voltam rá, mert az enyém, egyedül és kizárólagosan 

az enyém volt: nem osztottam meg senkivel, magamban hordoztam, gazdál-

kodtam, incselkedtem vele, elő-előhoztam belső rejtett zugából, élveztem 

létét és láthatatlanságát, formáltam naggyá és még nagyobbá, szolgahadakat 

vezéreltem eléje, hogy parancsszavaimra uralkodjon felettük, hajókká, vona-

tokká varázsoltam, amik repítettek az ismeretlen, de vonzó kékségbe. Gyak-

ran figyeltem szüleim, testvéreim arcát: vajon arcuk rezdülései nem arról 

árulkodnak-e, hogy tudnak titkomról, hogy sejtenek valamit? Kiosontam utá-

nuk, ha a kertbe mentek, mert titkom ott volt életterem legtávolibb csücské-

ben, a színhez simuló gyümölcsöskert végében, ahol a fák kissé megdőlve 

nekirugaszkodtak a távolabb már heggyé cseperedő domboknak. Ott állt egy 

hatalmas diófa, alatta volt az én titkom, az én kincsesládám, ami tele volt 

mérhetetlen értékekkel. Nem emlékszem - akkor sem tudtam -,: ki hagyta rám 

a kincset, ki tett birtokosává, csak egyben voltam biztos a láda, minden, ami 

benne van - az enyém. Talán az öreg diófa volt az adományozó azáltal, hogy 

mindig megcsodáltam termését, mikor csontos héjából előbukkant a bél. 

Misztikus volt: az almát, körtét, a szilvát kívülről ettem meg, a torzsot, a ma-

got, amelyek belül voltak, eldobtam, de a dióval másképp volt - belül volt, és 

egyszerre négy! - , ami ehető és ízletes volt, és meg kellett dolgozni elnyeré-

séért: lebontani barnára öregedett héját, feltörni makacs házikóját, eltávolítani 

vékony kapaszkodóját. S ha ősszel a hetivásárokban kószálgatva bámultam a 

kertek gyümölcs-palettáit, feltűnt: dióból kínáltak a kofák a legkevesebbet…  

Aztán egyszer, látni akartam a kincset; biztos voltam abban, hogy ősszel 

kell ásnom, akkor, amikor végéhez közeleg a nap, a hét, a természet. 

Háborús időkből visszamaradt ásóval osontam ki a kertbe. Az ősz éppen 

dőzsölt körülöttem, festeni való kedve volt: vörös-sárgával mázolta össze az 

ég alját, de közben olyan ügyetlenül vitte ecsetét, hogy lecsepegtette a kör-

nyező dombok-hegyek-kertek fáinak leveleit és közben - mérgében, vagy 

játszadozva? - végighúzta azt a fák koronáin, amelyek meghajolva búcsúztat-

ták festéktől szín-foltos leveleiket. Az én diófám is lefekvéshez készülődött: 

földből induló törzsétől szürkülő árnyékot küldött a színes avarra egyre meg-

nyújtva és távolabb a kert belsejében cikk-cakkos csíkokra tupírozva olyan 

precíz pontossággal, hogy megismételve önmagát bele tudjon feküdni. 

Asztallapnyira eltávolítottam a levél-szőnyeget a fa alatt és ásni kezdtem: 

már az első próbálkozásom sikertelen volt: valami keménységbe ütköztem. 

Csaknem?! Percnyi tétovázás után megnyugtattam magamat: ilyen közel a 

felszínhez nem lehet a láda, az sokkal mélyebben van. Az ásónak gyökér állta 

útját: lefejtettem róla az ellenállni nem tudó földet, és kikerülve a vastag  
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kapaszkodót, újra ásni próbáltam, de vajmi kevés sikerrel: megint csak gyöke-

rekbe akadt a szerszámom éle, miközben sebeket ejtett a csintalan össze-

visszaságban lopakodók számtalanjain, egyet-kettőt el is vágtam. Megszep-

pentem. Hallottam szüleimtől, hogy a sebzett fára az anyaföld a legjobb ír, 

azért a pislogó-tátongó fehér sebeket bekentem szétmorzsolt rögökkel, ami 

megnyugtatott, mert eltűntek a felém bámuló korholó-könyörgő csonkok. 

Sűrű szürkeségbe bódult az alkony, abba kellett hagynom a próbálkozást 

azzal az eltökélt szándékkal), hogy másnap folytatom, de nem lett belőle 

semmi se másnap, se később. Azon az éven korán jöttek a hidegek és a hó. 

Egy mezítlábas tavaszi napon édesapám bejövén a kertből így szólt édes-

anyámhoz: 

- Nem hoz a diófa az idén. 

- Mi lelte? - fordult felé édesanyám. 

- Kiszáradt. Féreg rágta a gyökerét. 

Szívem hevesen kalimpálni kezdett, valami torkon ragadott, zsibbadni kezd-

tek ujjaim, kirohantam a kertbe. A zöldbe szökkent szomszédok között búsan 

ácsorgóit a diófa: apró levelei olyanok voltak, mint egy-egy kis nyelv, amit az 

erejét fitogtató idős kamasz elől menekvő gyerek nyújtogat bátortalanul, mi-

kor elszökve riválisától biztonságos távolságra jut. Betegen született virágai 

elsoványodva és összeaszva barna fürt-rongyokban indultak a föld felé. 

Gyilkosnak és nagyon szerencsétlennek éreztem magamat: én voltam a fé-

reg, én sebeztem halálra a diófa gyökereit, én okoztam a halálát. Markolászva 

szedtem a földet, kentem a fa törzsét, miközben bőségesen áztattam szűnni 

nem akaró könnyeimmel. 

Napokig nyomtam az ágyat, nem ettem, szédültem, fájt a fejem. Kétségbe-

esett édesanyám orvost hivatott hozzám, de nem tudta megmondani, hogy mi 

a bajom. Ha voltak egyáltalán álmaim, akkor láttam magamat, amint rohangá-

lok, kérem az orvost, az embereket, hogy mentsék meg a diófát, nekem renge-

teg kincsem van, odaadom mindet, csak segítsenek rajta. 

Édesanyám ott virrasztott mellettem, aggódó-féltő szemeit nem vette le ró-

lam. Néhány nap múltán úgy nézett ki, mint a gyökereit elhagyni szándékozó 

diófa. Nagyon megijedtem és mindent bevallottam neki. 

Magához ölelt, simogatott és mondta: 

- Ne vádold magad, kisfiam. Nem te vagy az oka, hogy kiszárad az öreg 

fa, annak az idő rágta meg gyökereit. Ám jegyezd meg, ne vágd el a gyö-

kereket semmi kincsekért. 

Dr. Szöllősy Tibor 
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Amikor én kislány voltam… 

 

Amikor én kislány voltam kevés játékom volt. Még szekrény, vagy polc sem 

kellett neki. Volt egy néger babám hosszú fekete hajjal, amely most is meg-

van. Fonogattam a haját, mely a baba sarkáig ért. Maréknyi volt az egész, 

ezért könnyen elfért a kezemben. Így mindenhova magammal vihettem. 

Volt viszont fantáziám! Nem is kevés! A semmiből is játékot készítettünk. 

Nagymamám üres gyógyszeres üvegeit gyűjtögettem, ebbe készítettem orvos-

ságot a „patikába”. Különböző színű folyadékok kerültek bele. A pirosba 

téglaport reszeltem, a sárgába mustárt tettem, a zöldbe növényeket törtem. 

Ezzel „gyógyítottuk” egymást és azt a néhány babát és macit, amit otthon 

találtunk. 

Az udvarunk nem volt lebetonozva, vagy befüvesítve, ezért a föld hatal-

mas rajzfelületet adott. Mindig találtunk egy botot vagy pálcát, mellyel bármit 

rá tudtunk rajzolni. Szerettük az ugróiskolát, más néven ickát (ez ma már 

elfeledett szó). Nyolc négyzetet rajzoltunk meghatározott forma szerint a 

földre, melybe követ dobtunk és fél lábon ugráltunk végig. Minden négyzet 

egy osztálynak felelt meg, így lehetett az ügyesebb gyerekeknek kijárni a 

nyolc osztályt. Közben fejlődött az egyensúlyérzékünk, nőtt a vádlink és jól 

szórakoztunk.  

Kedvenc fantáziajátékom az volt, hogy elképzeltem magamnak egy nagy 

házat és annak alaprajzát karcoltam a földbe. Nekünk egy szobánk egy kony-

hánk volt és kinti WC. Az én házamban minden volt! Előszoba, konyha, hall 

(ezt hallottam valahonnan, ezért odaképzeltem), fürdőszoba, hálószoba, dol-

gozószoba. Rajzoltam rá ajtókat és ablakokat is. Nagy élvezettel járkáltam 

egyik helyiségből a másikba, miközben eljátszottam, mi történik ott most 

éppen. Nem volt benne televízió, számítógép, mégis színes élet zajlott benne. 

Vártam haza a férjemet, voltak gyerekeim. Így készültem az életre, azaz fel-

nőtt koromra. Elképzeltem, megjelenítettem, begyakoroltam a feleség és az 

anya szerepét. Egyedül is tudtam játszani, de volt, amikor akadtak társak is 

hozzá. 

Az utcabeli gyerekekkel gyakran játszottunk a földúton. Minden ház előtt 

volt néhány fa. Ez is kiváló játszóhely volt számunkra. Fel lehetett rá mászni 

vagy lehetett „Komám asszony hol az olló?” nevű kedvencünket játszani. En-

nek lényege, hogy minden játékos egy fa mellett áll, kivéve egyiküket, a szabó-

legényt, aki nem találja az ollóját. Odamegy az egyik fához és megkérdezi az 

ott állótól, hogy „Komámasszony, hol az olló?” Erre a megkérdezett valame-

lyik gyermek nevét mondja és odamutat pl. „Zsuzsinál!”. A szabólegény most 

Zsuzsihoz megy és megismétli a kérdést. Eközben a többiek helyet cserélnek 



392 

egymással vigyázva arra, nehogy a szabólegény odajöjjön a fához. Aki először 

megérinti a fát, az marad ott. Járkálás közben a kérdező állandóan figyeli, mi-

kor marad üresen egy fa, hogy lefoglalja magának. Ha ez sikerül neki, a fa nél-

kül maradt gyerek lesz a szabólegény és a játék tovább folytatódik. 

Az udvarunkon mindig volt egy hinta és körülötte sárga homok. Ez is ki-

meríthetetlen játszóhelynek bizonyult. A homokba gyönyörű várakat építet-

tünk, mindenféle kövekkel, botokkal díszítettük. Fúrtunk bele alagutat, kör-

bevettük várárokkal, melybe vizet töltöttünk. Amikor nagy meleg volt, ástunk 

egy gödröt, betemettük a lábunkat és ott hűsöltünk. 

Gyerekbiciklink sem volt. Én apukám kerékpárján tanultam meg az egyen-

súlyozás művészetét. Nem tudtam felülni a nyeregbe, csak úgy állva teker-

tem. Amikor már ügyesen ment, a csomagtartóra felültettem a húgomat is, így 

száguldoztunk a földúton kerülgetve a kátyúkat. Tulajdonképpen még ennek 

is hasznát vettük eső után. Mivel elöntötte az utcát egy-egy nagyobb eső, 

kisebb-nagyobb tavak képződtek. Újságpapírból hajókat készítettünk, így 

kirándultunk és jártunk be tengereket, majd kötöttünk ki szigeteken.  

Hogy mit köszönhetek ma is annak, hogy kevés játékom volt? Szárnyaló 

fantáziát, kreativitást, élénk képzeletet! Ma is úgy nézek a mások számára 

kidobandó tárgyakra, eszközökre, hogy mire lehetne még használni? Így ké-

szült például egy doboz tetejéből és néhány WC papír gurigából labirintus, 

mellyel az unokáim nagy örömmel játszanak. A kiürült palackokból pedig 

Tündérpalotát készítünk együtt a Tündérkertbe. Így adom át unokáimnak a 

képzelet által teremtett csodát. 

Tabajdi Éva 

 
 

Édes-keserű teher 

 

„Úgy kellene, hogy idősnek szülessünk, 

hogy bölcsen jöjjünk, 

hogy tudjuk kijelölni sorsunk a világban, 

hogy lássuk: az első keresztúttól hová jutunk.”  

 

Ez az Ana Blandiana idézet még az érettségi kártyámból maradt rám és vala-

hányszor nehéz helyzetbe kerültem, amikor tanácstalan voltam, mindig 

eszembe jutott. Ezt illesztettem volt végzős nyolcadikosaim tablójára mottó-

ként, és ezt idéztem osztály- és kortárstalálkozóim alkalmával, mert mondan-

dóját örökérvényűnek találtam. Igazából az ötvenéves kortárstalálkozón szü-

lőfalumban, Gyergyóújfaluban, a szentmise közben gondoltam végig addigi 

életem keresztútjait, buktatóit és számba vettem az áldásait, ajándékait,  
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amivel a sors kegyes volt hozzám. Örömmel töltött el a diáktársakkal, a 

gyermekkor emlékeivel való találkozás, ugyanakkor éreznem kellett a szüle-

im hiányát, a szülői ház melegének hűlt helyét. Benőtt már a fejünk lágya, 

felelősségteljes felnőttek vagyunk régóta, mégis mintha ekkor szakadt volna 

fel belőlem a szabadságvágyam, amit egész életemben cipeltem visszafojtva. 

Mintha visszakaptam volna fiatalkori énemet, erősnek, határozottnak és ma-

gabiztosnak éreztem magam, levetkőzve az örökös megfelelés szülte ingado-

zást, bizonytalanságot. Ezt nevezhetik megvilágosulásnak, mert gyökeres 

változást hozott látásmódomban, gondolkodásomban, a környezetemhez való 

viszonyulásomban. 

A templom eszembe juttatta gyermekkorom szigorú miserendjét. Öröm-

mel hallgattuk minden vasárnap a prédikációt, amit akkor a szószékről hirdet-

tek, és a Molnár Sándor által vezetett kórus öröméneke tett meghitté, ünnepé-

lyessé. Emlékezetesek gyermekkorom hittanórái is, melyeket az érces hangú, 

remek humorú, nagy tudású sváb plébánosunk, a néhai Griesshaber Béla tar-

tott, aki több évtizeden át szolgált nálunk és nem a dogmákkal próbált a hit 

útjára terelni, hanem a sorok közé bujtatott tanítással nevelt. A házszentelések 

alkalmával előtört beszédes közvetlensége és nevettető humora is. Ma is 

megmosolyogtat egyik vicce, ami a kommunista időkben élt mélyhitű öreg-

anyóról szólt, aki a fiát egyetemre járatta, ami anyagilag nagyon megviselte. 

Kiürült az olajos korsója és jobb híján levelet írt a jó istennek a mennybe, 

hogy segítse ki nehéz helyzetében 100 lejjel. Megcímezte a borítékot, a postai 

személyzet pedig felbontotta, elolvasta és megesett a szíve az öregasszonyon. 

Elhatározták, hogy gyűjtenek neki. Az összegyűlt 80 lejt postai úton eljuttat-

ták hozzá, de hogy hivatalos formát kapjon, rátették a pártbizottság pecsétjét. 

Az anyóka örvendett az adománynak és illendőnek tartotta megköszönni azt. 

Hálás szavaihoz utóiratában annyit mellékelt, hogy ha még valaha adományra 

szorulna, ne a párt útján küldje, mert ezek a rablók most is elloptak belőle 20 

lejt. Jó humorával társult kiváló emberismerete és a székelyekhez való ra-

gaszkodása. Miután a szolgálati évek befejeztével Németországba települt, 

éveken át még írt szüleimnek, amiben az itteni kötődésének, a honvágyának 

adott hangot, bár ő Nagybánya környékén született. Egyetlen tüske maradt 

meg bennem vele kapcsolatban, ami a gyónáshoz kötődik. Jó keresztényként 

minden évben legalább háromszor szentgyónást végeztünk karácsony, húsvét 

és pünkösd előtt. Nyolcadikos lehettem, amikor egy ilyen alkalommal húsvét 

táján a gyóntató székben arról faggatott, hogy hány juhunk van, illetve miből 

áll a családi állatállományunk. Ettől kezdve számomra a gyónás csakis szülői 

kényszer hatására történt, később pedig a családi események köteleztek erre 

(lakodalom, keresztelő, temetés). A pünkösdi csíksomlyói búcsú jelentett 

kivételt, ahova zsenge gyermekkorom óta elvitt édesanyám akkor, amikor az 
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magaviseleti jegylevonással járt, mert a kommunista időben ezen vallási ün-

nepeket nem írták piros betűvel a naptárban, sőt rászervezték a zsögödi kultu-

rális fesztivált, a Megéneklünk Romániát, és ide próbálták terelni a hívő za-

rándokokat, ami csak fokozta a rendszer kényuraival szembeni ellenérzést. 

Talán ezzel, talán a kegytemplomban imával és énekléssel átvirrasztott álmat-

lan éjszakák emlékével magyarázható, hogy ma is Csíksomlyó az én lelki 

felszabadulásom, megkönnyebbülésem fellegvára. Édesapám évekig egyház-

tanácsos volt, édesanyám pedig az egyházi kórus tagja, így szoros kötelék 

fűzött az egyházközséghez. A gyermekkori élmények mély nyomot hagynak 

bennünk és később, az 1980- as években, amikor pedagógusként Varságra 

kerülve azzal szembesültem, hogy a vasárnapi templomozás idejére iskolai 

foglalkozást kellett szerveznünk a tanulóknak, majd később a gyermekeink 

keresztelőjét háznál bonyolítottuk le és a szentmiséken való jelenlét csak a 

különleges vallási ünnepekre korlátozódott, hiányérzetet keltett bennem. 

Templomba ugyan ritkán jártunk, mert a munkahelyünk elveszítésének félel-

ménél csak a hitünk volt erősebb. Ez a túlélésbe vetett hit, a hazulról hozott 

makacs kitartás és a munkám szeretete tartotta meg bennem az örök újrakez-

dést. Én elsősorban magamban hittem, mert semmi nem hullott magától az 

ölembe, mindenért megdolgoztam, és az istennel való kapcsolatom sem egy 

felsőbbrendű, megfoghatatlan lényhez való kötődésként, alázatként fogható 

fel. A jóra való törekvésem istentől származik és szülői neveltetésemből. Éle-

tem során többször is tapasztaltam, hogy ebben az igyekezetemben mindig a 

hitem segített, hogy volt kitartásom és erőm reménytelen helyzetekben is, 

amikor valaki csak megfogta a kezem. Minket nem a csodavárásra neveltek 

szüleink, hanem a tettre, a kemény, sanyarú munkára, ami megedzett. Szüle-

ink jómódú gazdálkodók voltak, amit tovább kellett vinni és a kollektivizálás 

után csak 25 áras földünk maradt, a többi saját földrészt is megművelhettük, 

csakhogy a termésnek csupán egyharmadát élvezhettük, a többit beszolgáltat-

tuk a kollektívbe (termelőszövetkezetbe). Halvány emlékeim vannak csupán 

erről, hiszen hatéves voltam akkor, de fényképek őrzik két gyönyörű lovunk, 

Laci és Csillag emlékét, aki tulajdonképpen munkatársa volt szüleimnek és 

rettenetesen megviselte, amikor kényszerrel meg kellett válniuk tőle. Velük 

ganéztak, szántottak, kapáltak, szénát hordtak a határból és a libáni Veres-

bükkből. Évekig visszatérő rémálmom volt az, amikor az Árok közül akartuk 

hazavinni a szénát, és a selymékes, vizenyős talajba a szekér úgy belesüllyedt, 

hogy a lovak tehetetlennek bizonyultak, bár édesapánk félholtra verte őket, 

folyt mindenki hátán a verejték és a szitkok cikáztak a levegőben, míg végül a 

lovak kifogódtak és a széna lerakódott. Szerettük az állatokat, kutya és macs-

ka társaságában nőttünk fel, de főleg haszonállatot tartottunk, tyúkot, rucát, 

disznót saját használatra, és teheneket, ezek borjait leszerződték, és amikor 
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elérték a négy mázsát, akkor leadták, amire jókora pénzösszeget fizettek. Ez 

pótolta a kollektívbeli keresetet, ami méltánytalanul kevés volt a mindennapi 

megélhetéshez is, nemhogy a gyermekek iskoláztatásához. Gyermekként 

nemigen értettük, hogy a felnőtteknek az állatok a megélhetést jelentették, 

mivel a mezőgazdaságban a gépi erő még ismeretlen volt. Ezt jóval később, 

itt, Varságon értettem meg, ahol a hepehupás terület miatt nem kollektivizál-

tak, és bár a gazdák többsége szeretettel gondozza jószágát, a haszonállat sose 

érdemli ki azt a megbecsülést, babusgatást, amit egy házi kedvenc. De Gyer-

gyóban, valószínűleg a zord, hideg éghajlat hatására az emberek nemcsak 

állataikkal, de embertársaikkal, gyermekeikkel is ilyen keményen, férfiasan, 

konokul bántak. Minket sem kényeztettek soha, nem voltunk felmentve a 

munka alól, mint ahogy dicséretet sem kaptunk. A régi öregek, a szüleink és 

nagyszüleink nemzedéke talán büszkeségből, talán a neveltetés okán nem 

akarta kifejezni érzelmeit, mert ez nem lett volna férfias cselekedet. Példát 

kaptunk a családban munkafegyelemről, az alázatról, egymás megbecsülésé-

ről, de a szeretetminta, az érzelmek kimutatásának személyes példája ismeret-

len volt előttünk. Ennek gyökereit abban látom, hogy szüleim között 13 év 

korkülönbség volt, és a házasságukat sem egy tartós szerelem alapozta meg, 

hanem egy szülői összeboronálás, mivel édesapánk az anyai nagynénimnek 

udvarolt, aki hűtlen lett hozzá a katonáskodás és az azt követő 4 évi orosz 

fogság idején. Aztán hazakerülése után gyorsan összehozták az akkor 16 

évesre felcseperedett leányzóval és a következő év, azaz 1949 májusában 

kettős lakodalmat tartottak. A szülők akarata érvényesült, nem a fiatalok von-

zalma számított. Úgy gondolták, hogy a földek, a vagyon jó kézbe kerül és a 

két részről kapott birtok megalapozhatja a boldog jövőt. Ezt a látásmódot ma 

sem minden szülő tudja levetkőzni. Sajnos, sokan élnek abban a tévhitben, 

hogy gyermekeik jólétét a maguk elképzelése szerint akarják megteremteni, 

miközben boldogtalanná teszik, mert saját önzésüket kényszerítik rájuk. Ez 

történt a szüleimmel is. Így megvolt ugyan a családi fészek melege, de mintha 

hiányzott volna a feltétel nélküli szeretet. 

Bármilyen jó tanulmányi eredményünk lehetett, nekem és hat évvel idő-

sebb Gizella nővéremnek, akit mindenki Gizinek szólított, az örökös gereb-

lyélés, rendpallás, mereklyeterítés, forgatás és takarás, buglyarakás jelentette 

a nyári vakációt. Keményen dolgoztunk, mivel fiúgyermek hiányában mi 

voltunk édesapánk segédjei. Édesanyánk valamikor az 1960-as években egy 

kötőgépet vásárolt Aradon, és évekig kisiparosként dolgozott. Főleg szvette-

reket kötött, mert arra volt akkor igény, és így megkereste a napi 40- 60 lejt, 

ami az akkori 1500 lejes átlagbért tekintve, nem volt vastag kereset, de mel-

lette kisbéres volt a gazdaságban és háziasszony is. Kilencedik osztályba in-

dultam, amikor nővéremmel végre kiérdemeltünk néhány nap vakációt, hogy 
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szeptemberben iskolakezdés előtt meglátogassuk a Budapesten élő apai nagy-

néninket, Juliska nénit, aki magyar csendőrhöz ment feleségül és a szülők 

kitagadták miatta, de később rendeződött a családi béke édesapánk jóvoltából, 

s így a nagynénit haláláig kétévente meglátogattuk. Bár minden anyaországi 

látogatás élmény volt számomra, nemcsak a rokonokkal való találkozás miatt, 

de szellemi feltöltődést is jelentett, hiszen történelmi és szépirodalmi könyve-

ket, hanglemezeket hoztunk, ami tiltott csemegénk volt, nem beszélve a bab-

kávéról, ételízesítőről, pipereszappanról és cigarettáról, amivel nagy dolgokat 

lehetett megoldani, mint például útlevelet szerezni. Nos, ez a szeptemberi 

kiruccanás igencsak megkésett, mert Gizinek csak október elsején kezdődött 

az egyetemi tanév, és a sarjút is be kellett takarítani mielőtt elmentünk, így 

aztán alig értük el Tekerőpatakon a vonatot, mert előtte fel kellett hánynunk 

még az odorba egy szekér sarjút, aztán futva megmosakodni és irány bicikli-

vel a vonatállomásra! Kiizzadtuk a nyár minden fáradalmát, mert az unokabá-

tyánk, aki fülig szerelmes volt akkor is, mint életében mindig, végighordozott 

Pesten, de mi magunkra is remekül szórakoztunk.  

Amint az eddigiekből kiderült, nem volt gyermekszobánk, sem fürdőszo-

bánk, nem volt házi könyvtárunk, (de a könyvet megbecsültük), tévénk is 

csak az 1970-es években lett (az 1968-as Futball VB-t még a kultúrotthonban 

néztük, ahová édesapámmal jártam esténként és azóta megmaradt bennem a 

foci iránti érdeklődés), de derekasan kivettük részünk a gazdasági munkából, 

ami megtanított becsülni annak értékét, alázatra, kitartásra, a kudarcok elvise-

lésére, egyszóval az életre. Nem dúskáltunk semmiben, de nem is éheztünk, 

az iskolai kellékeink megvoltak, (kislányom ma is a nővéremnek vásárolt, az 

1960-as években kiadott román-magyar szótárt használja) és ha alkalmanként 

varrattak nekünk egy új ruhát, (Egyed Jóskáné, Ninuka néni volt a varrónőnk) 

annak tudtuk az értékét. Szigorú értékrend szerint éltünk, mindent számon 

kértek. … A családi ünnepek szentek voltak és meghittek, mert templomozás-

sal és meglehetősen gazdag étkezéssel teltek. És talán ez volt a legnagyobb 

ösztönző erő is a továbbtanulásra, mert hitet adott arra, hogy merjünk többek 

lenni, merjünk álmodni és kitörni ebből a beskatulyázott, beszűkült világból, 

amelyben vakságra és némaságra ítéltettünk. 

Ötvenévesen, szeretteim, kortársaim és volt falutársaim körében az ünnepi 

szentmise alatt felszakadt belőlem a sírás és kisírtam magamból minden vis--

szafojtott érzelmet, amit éveken át nem tudtam, vagy nem mertem kimondani, 

kimutatni, mert egész addigi életem csupa alkalmazkodás, megfelelés volt 

valaki vagy valami elvárásai szerint. Ötvenévesen végre felnőttnek éreztem 

magam. Függetlenségre, szabadságra szomjaztam, mint lázongó serdülő ko-

romban. Iskolásként a szülőknek és az iskolai elvárásoknak kellett megfelelni, 

később a saját családomnak, a férjemnek és gyermekeimnek, illetve tanárként 
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a tanítványaimnak, majd polgármester feleségként egy egész közösségnek. 

Még jó, hogy otthonról olyan tarisznyálást kaptam, amilyent, mert ez adott 

erőt, tartást megmaradni, és akkor, 2006-ban, 17 évvel édesapám elveszítése 

és jó két évvel az édesanyám halála után, végre sikerült elszakadnom a szülői 

háztól, ahova görcsösen kötődtem a gyermekkorom édes-keserű emlékei által, 

és sikerült elengednem a szülők jelképes kezét, akik hol figyelmeztetően, hol 

óvva, ölelve, mindig őrködték lépteink, tetteink, és bár ritkán adták dicséret-

nek jelét, utólag mégis éreztük a kimondatlan szeretetet és büszkeséget, amit 

irántunk éreztek. Az elengedésre meg kellett érni, ehhez meg kellett kicsit 

öregedni és a szülők hiánya okozta fájdalmat, azt, hogy csak ház, csak udvar 

maradt a családi fészek, mert kihalt belőle a lélek, le kellett gyűrni! 

 

Tamás Lenke Rozália 

 
 

Egy vasutas bátor tette 

 

Ez a történet a dédipapámról szól, aki Villányban volt vasutas a második vi-

lágháború idején. Már régen meghalt, az eseményeket a nagypapám mesélte 

el nekem, ő pedig még a dédipapámtól hallotta.  

Nehéz idők jártak akkoriban. Hitler kidolgozta a fajelméletét, melyet Mein 

Kampf című könyvében írt le. Miután a németek megszállták Magyarorszá-

got, a Magyarországon élő zsidók sem voltak már biztonságban. Egyre-másra 

jöttek a hírek arról, hogy a zsidó származású embereket milyen hátrányos 

megkülönböztetések érik. A Pécs környékén élő zsidókat beszállították a pé-

csi gettóba. Vonattal vitték őket és a villányi vasútállomáson is áthaladtak az 

őket szállító szerelvények. A vagonokban nagy zsúfoltság volt, nem volt ivó-

víz, élelmiszer, a vonatokat gyakran órákra megállították.  

Egy meleg napon egy zsúfolt vagon gördült be a villányi pályaudvarra. 

Csak négy ablak volt a kocsikon, bedrótozva. Éhes, szomjas gyerekek sírtak, 

mert a vagonokba rakott egy vödör víz legtöbbször már indulásnál elfogyott. 

A vagonokat német SS-katonák őrizték. A zsidók utolsó értékeiket is az őrök-

nek kínálták, ha vizet hoznak nekik. Azok általában elkérték a pénzt, de vizet 

nem hoztak. 

Mindenki számára, aki a vagonok közelébe került, nyilvánvaló volt, hogy 

azokban rettenetes körülmények uralkodnak. Az emberek féltek, nem mertek 

segíteni nekik. Akik megpróbálták, azokat elzavarták, így egy idő után senki 

nem mert a vonatok közelébe menni. 

A dédipapám vasutasként a vágányok körül dolgozott, amikor megérkeztek 

a vagonok. Amikor látta, hogy még órák múlva is a tűző napon vesztegelnek, 
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úgy érezte, tennie kell valamit. Fogta az otthonról hozott ennivalóját, néhány 

üvegbe vizet töltött, a vasutastáskájába rakta őket és úgy ment vissza a sínek-

hez. A több vagonból álló szerelvény, amelyben a deportáltak vesztegeltek, az 

állomástól kicsit távolabb, egy mellékvágányon állt. A dédipapám úgy tett, 

mintha a síneket és a kerekeket ellenőrizné, így sikerült észrevétlenül megkö-

zelítenie a vagonokat. Folyamatosan figyelte, hogy észrevették-e a katonák. 

Amikor úgy érezte, nem figyelik, megkerülte a mozdonyt és a magával hozott 

dolgokat be tudta adni egy ablakon keresztül az embereknek az egyik kocsiba. 

Azonban, amikor visszafelé jött, hirtelen kiáltást hallott: 

- „Halt! Hände hoch!”- és egy géppisztolyos német katona lépett ki a 

szomszédos vágányon álló vagon árnyékából. A fegyverét rászegezve fele-

lősségre akarta vonni, amiért a vagonok körül járkált.  

A dédipapám nagyon megijedt, azt hitte, le fogja lőni a katona. Akkor hiába 

várta volna haza a felesége és két kisfia. Azonban mivel sváb ember volt, jól 

beszélt németül. A vasutasruhájára és a kalapácsára mutatva elmagyarázta, 

hogy csak a síneket és a kerekeket ellenőrizte. Végül sikerült meggyőznie a 

katonát, hogy semmi rosszat nem csinált, így büntetlenül elmehetett. Aznap 

már nem sikerült visszamennie a vagonok közelébe, másnapra pedig, mire 

munkába ment, a szerelvény már nem volt az állomáson. 

Utána még sokáig gondolkozott azon, hogy tehetett volna-e mást is. Sze-

rintem nagyon bátran viselkedett és bár sokat nem tudott segíteni, mégis töb-

bet tett, mint a többi ember.  

Tengler Johanna 

 
 

Az Aranycsapat és a dédpapám 

Az Aranycsapat sok magyar számára egyet jelent a magyar futball rendkívüli 

siker-időszakával, amikor magyar nézők ezrei látogatták – akár családostul - a 

mérkőzéseket, amikor egy külföldi csapat feletti győzelmi mámorban öröm 

volt magyarnak lenni, és büszkeség töltötte el az emberek lelkét. 

Az Aranycsapat fénykora 1949-1956-ig tartott, utána már csak szerényebb 

eredményeket ért el. Tagjai között számos kiemelkedő tehetség játszott, leg-

kiemelkedőbb Puskás Ferenc volt. 

Az alábbi nevek szinte minden magyar számára ismerősek, játékuk, sze-

mélyiségük örökre bennünk él: Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, 

Budai, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor, Zakariás –és itt álljunk meg egy 

pillanatra! Zakariás József azaz, ahogy az ország ismerte: Zaki nem egyedüli 

fiúgyermek volt a családjában. 
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Testvérei között volt Zakariás Imre, azaz az én dédpapám anyai ágon. Im-

re, hasonló sporteredményeket ért el kezdetben a futballban, mint testvére 

József. 

Mindketten a Budafoki Sportegyesületnél rúgták a bőrt, társaik között ki-

emelkedő tehetséggel. Nagymamám, kisgyermekként sokat szurkolt a pálya 

szélén apukájának, és bácsikájának. Imrét – vagyis a dédpapámat – tehetsége-

sebbnek tartották testvérénél, és az Aranycsapatban való részvétel felajánlása 

is neki szólt először. Ám közbeszólt az élet. 

Dédmamám ugyanis választás elé állította Imrét: vagy a család, vagy a 

profi sport. Dédpapám az előbbit választotta. Így a sport megmaradt számára 

hobbi szinten. 

Amíg az egészsége engedte, folyamatosan sportolt. A futball mellett – 

amatőrként – jó eredményeket ért el asztaliteniszben is. 

Ki tudja, hogyan alakult volna a sorsa, ha másként dönt. Élete talán színe-

sebb, élményekkel telibb lett volna, több országban megfordult volna, sikeres 

sportolóként élte volna napjait. 

De ő az élet másik örömteli részét választotta, a családját. 

A magam részéről egy kicsit örülök ennek, mert így megszülethetett a 

nagymamám, anyukám, és én is. 

Viszont büszkeség tölti el szívem, ha szóba kerül az Aranycsapat, mert, 

bár jóval a születésem előtt voltak ők sztárok, de tudom, hogy a családfám 

kötődik ehhez a sikerhez, illetve a „Zaki” névhez. 

Thoma Dominika 

 
 

Lángol az ég 

… Amikor a láncosok elhagyják a falut, az apák, férjek előjövögetnek az 

erdőből, rejtett lyukakból. Sötétedés után apám is előjön. Éhes, szomjas és 

kicsit didereg is az átfázástól. 

- Nem jó van ez így. Folyamatosan rettegni, bujkálni! – mondja. Majd 

folytatja: – Elmegyek az oroszokhoz. Náluk vállalok valami munkát és 

biztonságba leszek, amíg nem rendeződik a helyzet. Anyámat picit sem 

nyugtatja meg, ez az elhatározás. 

- És mi lesz, ha elfognak, mielőtt ott jelentkeznél, vagy kitudja, hogy ők 

nem-e fogságba visznek? – Méltatlankodik szomorúan, de mégis picike 

reménnyel anyám. 

- Majd csak megsegít az Isten! – nyugtatja apám. Még hosszan beszélget-

nek, hogy mi és hogyan legyen. Közben én elalszok, s majd félálomban 
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érzem, hogy valaki, akin érezhető a dohány gyenge illata, megpuszil. Azt 

hiszem, hogy csak álom volt, de ébredésemkor apám már nincs idehaza.  

Hetek telnek el, semmi hír nem jön felőle.  

Egyre közeledik a front, már távoli ágyúszó is hallható.  

- Mi lesz, ha ideér? Elveszik, elpusztul mindenünk? Marad-e éppen vala-

mi? Túl fogjuk-e élni? – Ilyen és hasonló kérdések foglalkoztatnak min-

denkit. Az emberek ássák, dugdossák értékeiket. Próbálnak olyan helyeket 

keresni, ahol túlélhetik majd a veszélyes időt és helyzeteket. 

Néhány fontos dolgot apám még a távozása előtt elrejtett.  

Nálunk szinte csak a mindennap szükséges, használati tárgyak, élelmek 

maradtak. A házunkban biztonságban, mi sem maradhatunk. Különösen azért, 

mert a falut máris elözönlötték a németek. A közeli kőlyukak egyikébe költö-

zünk. Ez jó nagy. Vagyunk is benne vagy tízen. Idős és középkorú nők vagy 

öten és mi gyermekek is legalább annyian. Ágy nincs egy sem, de minek is 

lenne, csak a helyet foglalná. Éjjelre leterített szalmazsákok, pokrócok adják a 

nyughelyet és takaróként legtöbbünknek toll-dunnája van. Nappal ezek fel 

vannak tekerve és a falak mellé vannak állítva. Asztal is van és néhány szék 

is. No, és egy sparhelt is, amin főzni, sütni lehet. Itt egészen otthonosan el 

vagyunk. A helyiségünk mellett még van több kis lyuk is faragva az állatok 

részére. Itt van a tehenünk, néhány malac és baromfi. A bejárat és környéke 

vastagon be van takarva kukoricaszárból kötött kévékkel, hogy ne találják 

meg, sem a német sem az orosz katonák. Olyankor vannak etetve, amikor 

senki nem láthatja. Bőven kapnak eleséget, nehogy hangoskodásukkal elárul-

ják a rejtekhelyüket. 

Anyám haza látogat, hogy megnézze minden rendben van-e. Lakásunkba 

már beleköltöztek a németek. Szabó és fodrász műhely van berendezve. A 

szabó anyámat néhány csillag alakú cérna gurigával meg is ajándékozza. Per-

sze titokban, jelzi is, hogy a „kamarád-ja” ne szerezzen róla tudomást.  

Késő délután Verpelét felől ágyúdörgések, aknarobbanások zaja hallatszik. 

Mire bealkonyodik a lövések, melyekbe puskaropogások is keverednek, egyre 

közelebbről, már a Mátra felől is hallhatók. Még csak öt óra felé járhat az idő, 

de már sötét van. A bunkerunkban a petróleumlámpa fényét kisé elnyeli a 

szürke kőfal, de mivel senki nem akar olvasni, így is nagyon kielégítő. Kinyí-

lik az ajtó, és beszól egy hang: 

- Nagy-hegy fölött lángol az ég! – Ez igen ijesztőn hangzik. 

Többen kifutnak. Követem őket. A hegy gerince valóban fényárban úszik, s 

fölötte az ég vörös színt játszik. A közelben lévő ébredező csillagok elsápad-

tak, alig láthatók. A látványtól, ha felnőtt lennék, bizonyosan beleborzongna a 

hátam, de gyermekként szinte gyönyörködtetőnek találom.  
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- Nem az ég, még csak nem is a hegy lángol, hanem valami más azon túl.– 

Mondja egy hang.  

- Lehet, hogy csak a Hold van ott.– dörmögi valaki. Annak ellenzésére 

többen felmordulnak. Majd egy bölcs hang jelzi: 

- Halászón ég valami. Felmerül még Kőkút is, de hamar eldöntik, hogy az 

nyugatabbra van. Még Liszkó is szóba jön, de az távolabbnak tűnne. 

Anyám rám nézve, észreveszi, hogy a hidegtől reszket rajtam a vékony 

gúnya. 

- Na, gyorsan befelé, mert még megfagysz! – szól rám. Befutok. Levetem 

magam a kiterített szalmazsákunkra és úgy félig öltözötten, magamra hú-

zom a dunnát. Hamarosan el is alszok. 

Valamikor éjjel félálomban mozgolódást, suttogást észlelek. Valaki a lámpa 

lángját is picivel feljebb csavarja. Lusta vagyok teljesen kinyitni a szemem. 

Hamarosan újra álomba szenderülök. Ébredéskor – csodálkozásomra – apám 

is ott fekszik a dunna alatt. Anyám suttogva jelzi, hogy az éjjel érkezett és ne 

költsem fel, mert fáradt. Én nem, de rövid idő múlva felkölti más. A lövöldö-

zés zaja már közelről és több irányból hallatszik. De bizonyosan megrekedt a 

falu határában, mert órák múlva sem jön közelebb. A nap előrehaladtával 

teljesen csend lesz. Ekkor a faluban felbomlik a békés rend. Feltörik a boltot, 

kocsmát és viszik, ami mozdítható. Déltájban a bátyám eltűnik. – Hová lett? – 

izgalomban van a családom.  

- Nem-e lőtték már agyon, vagy magukkal vitték a harcosok? 

Anyámat a sírás kerülgeti, apám pedig káromkodik. Eltelik több, mint egy 

óra, amikor Berec Bandi társaságában a bátyám végre, megérkezik. Vállán 

széket cipel és a zsebe is ki van töltve. Látszik rajta, hogy nagyon elfáradt. Ő 

bizonyosan arra gondol, hogy akkor is megérte. Elismerést, dicséretet várva, 

mosolyogva teszi le súlyos terhét. Bandi két széket hozott és könnyebben. 

Nem csoda, hiszen ő már nem kilenc éves. A teherrel érkező fiúkat látva 

apám arca vörösbe borul. 

- Mi ez? Honnan van? – A két fiú magyarázza, hogy a boltból és kocsmá-

ból. Apám ettől teljesen ki kellve magából kiabál: 

- A boltból? Elloptátok? Mit képzeltek? Rablót neveltem én a fiamból, 

vagy mit? – Erre megkapja a széket és nagy lendülettel eldobja. Röpül a 

szék. – No, ez darabokra törik. – Gondolom magamban. A bátyám csaló-

dottan néz utána. – Ezért cipekedtem? Miért teszi ezt, hiszen én csak jót 

akartam? – Járhat az eszében. A több mint tíz méter mélységre érve, le-

huppan a kő és fadarabok közé. Perdül, vagy hármat és sértetlenül megáll. 

A két fiú, de főleg Bandi magyarázza, hogy Ők nem tettek semmi rosszat, 

hiszen mások már mindent széjjelhordtak. Nekik már éppen, hogy maradt 

valami.  
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- Ilyent akkor sem lehet csinálni, a másét elhozni! – mondja kicsit meg-

enyhülve apám. Bandi nem töpreng sokat, lemegy, persze, nem a szakadé-

kon át, hanem kis kerülővel, és a széket felhozza, majd leteszi mellénk.  

- Nekem nem kell! Ha felhoztad vigyed! – Mondja apám, még mindig kö-

tekedve. Én sajnálom a bátyámat, hogy hiába cipekedett és persze a széket 

is, hogy másé lesz, mer erős és jól is néz ki. Bandi felemeli a széket és az 

ablak elé teszi, jelezve, hogy nem őt illeti meg. Anyám a bátyám tettét 

nem veszi olyan tragikusan és szinte örülve veszi át a fiacskája zsebből 

előbukkanó sütőport és egyéb apróságokat. Csupán azért korholja a fiút, 

hogy reckirozta az életét. Lassan megnyugszik a családom és apám mesél-

ni kezdi a nem mindig veszélytelen vállalkozását. Elmeséli, hogy merre 

járt, mit csinált. Így tudjuk meg, hogy az oroszoknál kocsis volt és autópa-

koló. Látta, azt is, amint az oroszok hajtották a magyar civil, közöttük a 

kőkúti, foglyokat. Azok az oroszok őket is megállították és őt is szerették 

volna elvinni, de parancsnoka nem engedte. Heteken át dolgozott az oro-

szoknak, miközben a bakancsa is tönkre ment. Ez lett a szerencséje, hogy 

megszabadult. A lábbeli-csere indokával engedték haza és kapott igazol-

ványt (Dokument). Hazafelé jövet erre több esetben szüksége is volt. 

Amint jött, úgy gondolta, hogy az oroszok már régen Sirokban vannak, és 

harcmentes területre érkezik. Meglepődött, hogy itt még most kezdődik el 

a harc.  

Befejezve mondókáját, mélyet sóhajt. Miért? Azt csak ő tudja. 

Amint beáll az alkony a lövöldözések szaporodnak. A lövedékek szinte 

minden irányba, fénycsóvákat húzva, mint a kirajzott Szent János bogarak, 

úgy röpködnek.  

- Mi lesz itt éjszakára? – sóhajtoznak az asszonyok, és párnát, gyúrótáblát 

nyomkodnak a kis ablakba, hogy valamennyire megvédjen bennünket az 

eltévedt lövedékektől. Ezt jól tették, mert éjféltájban égiháborúra emlékez-

tető reccsenés és a leeső tábla riaszt fel bennünket. Hamarosan kiderül, 

hogy egy akna csapódott a bunkerunk elé. S a párnán átfúródva két hatal-

mas szilánk éktelenkedik a gyúrótáblában. Ez bizony, berepült volna. 

Gyorsan helyreállítják a védelmi rendszert, mert még szükséges lehet. Az 

éj további részében csak távolabbi lövöldözések hallhatók. Napközben 

sem teljes a csend. Időközönként néhány lövés, máskor, mint amikor ku-

korica pattog, sorozatok kavarnak a csendbe. Alkony előtt hirtelen kicsa-

pódik az ajtó és beront két géppisztolyos orosz. 

- Germán, pusku, partizán jesz? – Kiabálják lövésre tartott fegyvereikkel 

hadonászva. Közben felfedezik az ágyban fekvő apámat. Egyikük rászege-

zi a fegyvert és rákiált: 

- Partizán?- Partizán? Pasli! 
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- Nem! Nem partizán! Beteg. – Próbálják többen magyarázni. Nagy nehe-

zen megnyugszanak és kimennek. Néhány perccel később ismét kicsapó-

dik az ajtó és újabb katona ront be. 

- Germán? Partizán? Pusku?–  

- Nincs. Semelyik nincs – mondják a bent lévők. 

- Harasó! – jegyzi meg és távozik. Már az éjszakában járunk, amikor nagy 

robajjal beront három orosz. Egyikük pici fazekat hoz a kezében és az asz-

talra teszi, majd apámra szól: 

- Igyi! Vino-vino! – karattyolja.  

Apámnak nem sok kedve van felkelni, de addig biztatgatják, hogy végül az 

asztalhoz megy. Kínálják a fazekat, hogy igyon belőle. Érzi, hogy bor van 

benne. Nem-e mérgezett? Bizonyosan arról akarnak meggyőződni. Nem el-

lenkezik, önt belőle egy bögrébe és megissza. Látják, hogy nincs tőle baja. 

Most már ők is isznak. Gyorsan el is fogy. Magyarázzák apámnak, hogy egy 

nagyobb edénnyel menjen velük. A vödröt találják a legalkalmasabbnak. Ha-

marosan egy vödör vörös borral térnek vissza és felteszik az asztalra. Nagyon 

elcsodálkozom, hogy bor egy vödörrel. Mintha víz lenne. Eddig korsóban, 

vagy köcsögben láttam asztalon.  

Most aztán minden felnőttnek, asszonyoknak is innia kell.  

Poharak, bögrék kerülnek elő, de az oroszok azt hamar aprónak tekintik. 

Nagyobbat kérnek. Egy kis fazekat kap fülön az egyik, majd a másik körülpil-

lantva felfedezi az ágy alatti bilit. Felragyog az arca, s máris kezében van. Az 

asszonyok próbálják elvenni tőle és kézzel-lábbal magyarázzák, hogy az más 

célt szolgál, de ő mindenképpen ahhoz ragaszkodik. A jelen lévőknek végül 

annyit sikerül elérniük, hogy legalább kimossák, mielőtt használja. Nagy 

örömmel meríti meg és szürcsöli ki a tartalmát.  

- Harasó! – Mondja, és újból telemeríti. 

Hamarosan érvényesül az ital hatása. Dalolni kezdenek. A magyarokat is 

kérik, hogy velük daloljanak. Amit ők dalolnak, azt nem tudják. Így aztán ki-

ki a maga nyelvén mondja. Nincs belőle harag, inkább nevetnek egymáson.  

Ez nekem már sok. A fejemre húzom a takarót és alszok. 

Amikor felébredek, már nyoma sincs a dinim-dánomnak. 

Kezdem elhitetni magammal, hogy csak álmodtam az egészet, de ekkor 

megüti az orrom a savanykás bor illata. Az asztal közelében, van belőle bőven 

elcsorgatva. Szinte csodálkozom, hogy a szomjas padozat nem pendül tőle 

táncra.  

A mellettünk lévő kőlyukba orosz tisztek rendezkednek be. 

Egy kicsit tartunk tőlük, de hamarosan rájövünk, hogy inkább hasznunkra 

válnak. Dél közelben jár az idő, amikor kicsapódik a bunkerunk ajtaja és be-

lép két géppisztolyos orosz katona. 
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- Pasli málenkij robot! – hadonásznak a fegyverükkel a felnőttek felé.  

Ennek fele sem tréfa, gondolhatják lakótársaim. Talán nem is a várható mun-

ka az oka, hanem a golyótól való félelem, és a nem tudni, milyen szándék. 

Próbálják magyarázni, hogy itt betegek, öregek, gyermekek vannak és megfe-

lelő meleg ruhájuk sincs. Nem igen hatja meg őket, mert szinte erőszakkal 

tuszkolgatják kifelé a bent lévőket. Szerencsére valaki átsiet a szomszédba. 

Jön is egy tiszt nyomban.  

A tiszt csupán néhány szót szól, és a katonák távoznak.  

Kicsivel ez után a ház elé állítanak egy kis ágyút. hamarosan lövöldöznek 

vele. Tartunk is tőle, hogy a németek kiszúrják, és majd ide reccsentenek 

egyet-egyet. A jellegzetes hangja miatt, csipogónak hívjuk. Nem tudjuk, hogy 

a tisztek utasítására-e, de hamarosan elviszik innen. A faluban, hol innen, hol 

onnan, már több napja tart a lövöldözés. Lövik azt a másik embert, aki béké-

ben lehet, hogy segítőjük, barátjuk lenne. Olykor-olykor a patak vize is vörö-

set játszik. A jó búvó, kedvező védelmi állás helyek miatt, lassú az előrejutás. 

Mi civilek már nagyon unjuk az egészet. A kenyér már régen elfogyott. Sütés-

re pedig, még ha lenne is miből, nincs lehetőség. Az utóbbi időben a sparhelt 

tetején, vagy a sütőjében legfeljebb laska, kukoricamálé, görhe, esetleg ganca 

készült. De már a liszt, és a kukoricakása is fogyóban van. Szemes főtt kuko-

rica, főzött marha-tök kezdi adni az étkezési változatosságot. Ezek lesznek a 

reggeli, az ebéd és a vacsora. A szomszéd bunkerból gyakran ínycsiklandozó 

illatok szállnak. Anyám sóhajtva megszólal: 

- A gyerekeknek már jó lenne egy kis változatosság! 

- No, várj csak! Mindjárt megpróbálkozunk valamivel. – jelenti ki Szüle, 

és kézbe véve egy kis lábast, megfogva az én kezem, átballagunk a szom-

szédba. Akadálytalanul benyitunk. 

A helyiségben négy egyenruhás férfi és egy fiatal nevetgélő leány van. Akit 

egyikük éppen csiklandoz. Csodálkozásomra magyarul mondja, hogy hagyjál! 

Ketten most kanalazzák az ebédet. Egy pedig a kondér mellett áll. Mindany-

nyian ránk tekintenek. Valamennyi férfinek valami rangot jelző vállapja van, 

de egy lehet a nagyobb tiszt, mert az próbál megérteni bennünket. Nem kell 

sok magyarázat, vagy kérés, int az álló katonának. Az elveszi a lábaskát és 

telepakolja tejberizzsel. Átnyújtja. Köszönjük és távozunk. A tiszt jelzi, hogy 

máskor is jöhetünk. Haza érve, négy részre osztják az ajándékot, mert kicsik 

négyen vagyunk. Hát, ilyen jót még soha nem ettem.  

A következő napon Mancika megy. Majd más is sorra kerül, de később 

nekünk, gyerekeknek nem is kell mennünk, csak valaki átviszi az edényt és 

megtöltik valami finomsággal. De olyan igazán nagyon-nagyon finom tejbe-

rizst, mint első ízben kaptam, soha máskor nem kapunk. Lassan telnek a na-

pok.  
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Egyik reggel szokatlan mozgásra ébredek. Felpillantva látom, hogy egy 

tántorgó, részeg orosz jött be a helyiségünkbe. 

- Igyi szjudá Zséncsina! – Mondogatja a nők felé kinyújtva karját és pró-

bálja valamelyiküket elérni.  

Amint a nők ide-oda futkosnak a mi dunnánkra is rátapos nagy csizmájával. Eb-

ben a pillanatban, a betegnek mutatkozó apám ledobja magáról a dunnát, felugrik 

és az oroszt úgy meglöki, hogy az, mint egy zsák, hanyatt kirepül az ajtón.  

- Jaj! Most mi lesz? – ijednek meg az asszonyok.  

Apám sem gondolhat sok jóra, de nyugodtságot erőltetve magára visszafek-

szik. Nem így anyám. Fut segítségért. A részeg feltápászkodva, fegyverrel a 

kézben ront be hozzánk. A benn lévő asszonyok sikoltva ugranak félre. Apám 

hirtelen felül, szembenézve a várható támadójával, miközben gondolatok 

suhannak át agyán: – a fegyverek között járva, megúsztam. Most egy részeg 

miatt, családom előtt pusztuljak el? – Nem a félelem, inkább a düh és keserű-

ség keríti hatalmába. – Nem adom fel ilyen könnyen! – Dönti el, és újra felug-

rani készül, de abban a pillanatban az érkező tiszt elkiáltja magát: 

- Szoldát, Sztoj! – kirántja kezéből a fegyvert és lekever neki akkora po-

font, hogy a katona rendesen megtántorodik.  

Mond még neki valami számomra érthetetlent. Megragadja a gallérját és ma-

ga előtt tolva távoznak. Itt benn egy percnyi síri csend következik, majd fel-

szabadultan, mosolyogva elhangzik néhány szó. Csak némi idő elteltével tárul 

ki újra az ajtó. 

A közelben most már csendesnek, nyugodtnak tűnik minden. Távolabbról 

néha azért hallható egy-egy pukkanás. Számomra furcsának tűnik, hogy iga-

zából éjjel harcolnak, amikor nem látnak, de a közel harmadik hét elteltével, 

már kezdem ezt is megszokni. Az a hír járja, hogy a házak között már csak 

oroszok vannak, de a várban és környékén még tartják magukat a németek. A 

Mátra felől is gyakran hallani még lövéseket.  

Megint véget ér egy nap. Leszáll az est. Szokatlanul csend van. Végre 

mindenki nyugodtan végig alhatná az éjszakát. De nem így van, a szokatlan 

csend nyugtalanító. Van, aki félig ébren éli át az éjjelt. Hajnalodik, amikor 

valaki kimegy a szobából. Majd egy hang beszól, hogy vége a harcnak. A 

szomszédból a tisztek is eltávoztak. Kicsit sértve érzem magam. Azért elbú-

csúzhattak volna! Néhány orosz még elhalad itt.  

- Mi van? Talán vége a harcnak? – kérdezik tőlük. 

- Pasli, mert német curikk hatvan kolko kilométert. – kapjuk a megnyugta-

tó hírt.  

Lövések most már csak ritkán a Mátra felől hallhatók. Autók, harckocsik egy 

ideig még zúgnak. Reggel kilenc óra felé elvonul az utolsó harckocsi is. Majd 
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csak emberi hangfoszlányokat libbent felénk a decemberi szél. A bunkerban 

már mindenki ébren, de még mindig nem akarjuk elhinni, hogy tényleg vége.  

Rövid időre teljesen elcsendesedik az utca, de hamarosan betölti az előbú-

jó emberek boldog zsivaja. Szomszédok, rokonok, barátok ölelkeznek össze. 

Örülnek egymásnak, a túlélésnek. Megy mindenki megkeresni otthonát, ro-

konait, ismerőseit.  

Mi is összekapkodunk néhány dolgot és indulunk haza.  

- Csak utánam gyertek, mert akna, vagy egyéb veszély lehet! - mondja 

apám, miközben engem a nyakába fogva cipel.  

Gödröket, épület törmelékeket kell kerülgetni. Nincs messze a házunk, de 

szokatlan látni való így is akad bőven. Lyukas tetők, ledőlt kémények, kidőlt 

kerítések, kitört ablakok. Alig van olyan ház, melyen semmi hiba nem látható. 

Az árokban megcsonkított lótetem fekszik. Itt-ott ruhafoszlányok kellemetlen 

eseményről tanúskodnak. A házunkhoz értünk. Tetőről néhány cserép és 

egyik ablakból az üveg hiányzik, ráadásul még a hidunk is meg van roggyan-

va, csak óvatosan tudunk átlibegni rajta. Menetközben lenézek a patakba. Be 

van fagyva, de a jégen áttűnik a vörös árnyalatban folydogáló víz. Olyan 

mintha a szélvihart jelző, alkonyi égbolt utánzata lenne.  

- A házban ne nyúljatok semmihez, míg én át nem nézek mindent, mert 

előfordulhat, hogy akna, vagy egyéb veszélyesek vannak elhelyezve! – 

Adja ki az utasítást apám.  

Megállunk az ámbituson, míg bejárja a lakást, bekukkant a szekrényekbe,  

ágy alá. Csupán néhány lőszert és hatalmas rendetlenséget talál. Rövidesen 

szól, hogy bemehetünk. Anyámnak bizony bőven akad tennivalója. A szemét 

összegyűjtésében mi is segítünk. Közben apám az általa elrejtett tárgyak fel-

kutatásához lát. Első csalódottságát a gerendák rejtekéből eltűnt disznóölő 

kések váltják ki. Nagy érték az a falusi ember számára. 

- Csak Csiccsák vihette el, mer ő tudott róla. – mondja. 

- Vond majd kérdőre! – javasolja anyám.  

Erre apám csak legyint a kezével, jelezve, hogy felesleges, mert úgy is letagad-

ná, és csak rontana a helyzeten a gyanúsítással. Következő a láda előásása a 

nyári konyhában. Ezt a helyet tartották, tetővel fedetten, mások szeme elől is 

rejtve, biztonságosnak. Sajnos itt is hiba csúszott a számításba, mert a katonák 

ide kötötték be a lovaikat. Ide került az ürülék és folyt a vizelet. Több mint 

három hét nem kis idő. Izgatottan folyik a feltárás. Már a ládán látszik a rossz 

hatás. Felnyitva, szüleimet a sírás kerülgeti. Az élelmiszer fogyaszthatatlan, a 

ruhaneműt a savas lé foszlósra marta. Még szerencse, hogy a mentettekből 

kevés, más rejtekhelyre is került. Kutatásokkal egy időben a hideg levegő kizá-

rására is sor kerül. Apám begyújt a sparheltbe, s a kitört ablaküvegeket anyám 
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jóvoltából, ideiglenesen párna és abrosz helyettesíti. Lakásunkból a harc nyo-

mai, szüleim szorgos munkájának köszönhetően, hamar megfogyatkoznak. 

Valamivel, hogy mégis megünnepelhessük a napot, apám alkony előtt egy 

pici karácsonyfával jön be a szobába és felállítja a szekrény tetejére. Éppen 

elfér a mennyezet alatt. Már csak fel kell díszíteni. A régi díszek az egyik szek-

rény aljában voltak, de azok össze vannak taposva, Átválogatva egy makk és 

egy eper figura előkerül. Az angyalhaj egy része használható, és van bőven a 

repülőkből leszórt zavaró, vékony, fényes alucsíkokból. Már csak szaloncukor 

kell. Néhánynak a csomagoló anyaga múlt éviből előkerül és anyám valahon-

nan kockacukrokat is elővarázsol. A csoki szeleteket kenyérhéj helyettesíti. 

Még egy gyertyacsonk is előkerül. Minden megvan. Apám gyertyát gyújt. 

Mindannyian boldogan tekintünk a megvilágított békében született, karácsony-

fánkra, melynek tükörképe ekkor megcsillan valamennyiünk szemében.  

 

Tuza s Tibor 

 
 

Karácsony angyala 

 

December elején nagyanyámék levágták a hízót. Bőven maradt másnapra is 

munkája a füstölőkonyhába. Lesütötte a húst, egy lábosra való kolbászt, és 

kisütötte a zsírt. Nővéremmel ilyenkor mindig nagyanyánk „lába alatt vol-

tunk”8, alig vártuk, hogy megkóstolhassunk már valamit! Az egészben a leg-

jobb az volt, mikor a krumplinyomóval préselte ki a zsírszalonna-kockákat, 

majd tett nekünk egy kis tányérra. Ott ültünk a kisszékeken, figyeltük nagy-

anyán-kat, aki ilyenkor egy-egy mesét is elmondott nekünk, persze, ha aznap 

jól viselkedtünk. Hatalmas pelyhekben esni kezdett a hó. 

Arra a karácsonyra még most is úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna 

– kezdte nagyanyánk. Nyolc éves lehettem akkor. A hó, a fagyok már korán 

jöttek abban az évben is. Szépséges, ragyogó, tükörcsillogó-fehérségbe öltöz-

tették a háztetőket, udvarokat, mezőket. A fákat puha gyapjúköntösbe takar-

ták, ágacskáikról jégcsap-függönyök lógtak alá.  

Apám az idén is biztatott bennünket: - Majd meglássátok, eljönnek a kará-

csony angyalai az idén is! A karácsony angyalai, akik a családi szeretet, békes-

ség hírnökei voltak a fagyos tél hidegében. Akik kéretlenül hintették szét a 

világban a megbékélés, jóság, és a melegség apró szikráit, melyek lángra lob-

bantak az emberi szívekben. Az idei karácsonyon is vágytam erre a lángocská-

ra, mely mindannyiunk szívében szétárasztja melegségét azon a Szent estén.  

                                                      
8 lába alatt voltunk: útjában voltunk, akadályoztuk a munkavégzésben 
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Sötétedett. Anyánk jött be két petróleumlámpával, kötényében alma, dió 

volt. Apámnál a kis tejesfazék, tele édes mézzel. Az almákat a kályha szélére 

tette anyánk sülni, a diót az asztalra. Öcsém futott a kamrába a kis kalapácsért 

meg a diótörő-deszkáért. Még éppen elfért az üvegvázába tett fenyőfa-

ágcsokor mellett. A kályha jól bemelegítette a szobát, az arcunk kipirosodott. 

A várakozás öröme, a Szent este, a mézes diómajszolgatás, fenyőfaillattal 

kevert sült alma szaga békességgel töltötte be a tisztaszobát azon az estén.  

Lovasszán csengője hallatszott. A jó szokásokat megtartva ezen az estén 

Biederman báró szánfogata végig csilingelt a falun. Mi pedig tudtuk, hogy 

azok a csilingelő hangok az angyalhívogató csengők hangjai. Várokozással 

telve néztünk egymásra, hogy aznap éjszaka az angyalok leszálljanak közénk, 

örömet, boldogságos ünnepet hozzanak mindenkinek.  

A mi ablakunkon is zörgettek. Még a lélegzetünk is elakadt. Itt vannak az 

angyalok!  

 

Apám kinyitotta az ajtót és a lámpa félhomályában megláttam Böske néné-

met. Megfáradt arcán könnycseppek csordogáltak, hidegtől megdermedt ujjait 

tördelgette. Böske nénémről tudni kell, hogy már nyolcvanadik évét is megél-

te. Fiait elvitte a háború, Pista bátyámat meg a bánat tette a sírba –ezt mindig 

így mondta. Magára maradt, egyedül az élet minden gondjával, bajával. 

Egyedül a mindennapok nehézségeiben, egyedül az ünnepek örömeiben. Fáj-

dalmas ünnepek voltak ezek már! Fájt Böske nénémnek már minden! Legin-

kább az élet fájdalmát viselte nehezen, mely öreg szívét mardosta, de nem 

annyira, hogy meg is szűnjék ez a fájdalom, amire már évek óta oly annyira 

vágyott. Ezen az estén is enyhíteni akarta ezt a mardosó fájdalmat, mikor 

aznap este bekopogott apámékhoz. Anyám az ajtóhoz lépett:  

- Böske néném, lelkem! Áldott ünnepet, gyűjjön9 csak beljebb! – betessé-

kelte a kályha mellé, a jó melegbe. A sült almát kis tányérra tette, Böske 

nénénk kezébe adta. Szeretettel segítette le róla nagy fekete kendőjét, ami-

be bebugyolálta magát.  

 

Aztán mikor a melegtől nénénk már jobba színben volt, odaült hozzánk az asztal-

hoz. Öcsénk az ölébe kuporodott, mi pedig mellé ütünk, hogy ne szomorkodjon.  

 

Harangszót hallottunk.  

Nénék az imádságos kis könyvét vette elő, melynek az első lapjára szép ci-

rádás betűkkel írták be Örzse nénénk nevét. Volt abban az imádságos könyv-

be mindenféle bejegyzés. Írtak bele az 1932. év időjárásról, hogy: „január 

                                                      
9 gyűjjön: jöjjön, lépjen be 
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hónapban száraz hidegek voltak. Februárban gyertyaszentelő napján napsütés 

volt, utána pár napra erős hó esett, úgy hogy pár napig mozogni sem lehetett 

és ez a hó megtartott egész márciusig. Március 9-én délutáni órákban újból 

havazni kezdett, ameg olyan erős havazás volt, hogy egész 12-dikéig éjjel-

nappal szakadatlan esett. Úgyhogy ötven, hatvan centiméteres hó lött. 13-án 

jó napos idő volt, éjjel azonban ködös, hideg volt, még aztán több kellemetlen 

nap lévén márciusban. Április 4. szép napos idő, a hó olvadni kezdett, amely-

ből sok víz lévén, úgy hogy április feléig alig lehetett egy-két darab földet 

szántani. Az idő április végén és május elején kissé enyhébb volt, de május 

tizedike táján ismét hideg szeles, esős volt.” 

Feljegyezte valaki az imádságos könyvbe: 1914-ben kitört a világháború 

újból a haza védelmére kellett menni.  

Volt abban az imádságos könyvben egy levél, melyet Böske nénénk féltve 

őrzött, azonban a mai szent estén nekünk felolvasott:  

„Kedves bátyám, imám a harctéren, szeretet kedveseimért, szüleimért, ezt 

szoktam imádkozni lefekvés előtt. Áldások Istene mennyei atyám! Azért eme-

lem fel most hozzád az én imádkozásom szavát, hogy áldásodat kérjem azok-

ra, akik a te szent nevedben legtöbb jót tették velem ezen a földön, az én édes 

szüleimre. Te tudod Uram, miképp virrasztottak egykor bölcsőm felett, mi-

képp vezetgettek később kézen fogva nagy-nagy szeretettel. Miképp nevelték 

szívemet a jónak és az igaznak szeretetére. Napjaim múltak, éveim elfutottak, 

de az ő szeretetük el nem fut soha. Állj melléjük a te hatalmas erőddel és 

gondviselő szereteteddel, hogy ne érhesse őket bánat, aggodalmaikat az öröm 

és a boldogság váltsa fel szívükben. Ne engedd, hogy vigasztalanul kesereg-

jenek, hanem a te gondviselő jóságod lakozzék velük egy fedél alatt.”  

Mire Böske nénénk a levél végére ért, nagy csendesség ülte meg a szobát. 

Apám, anyám szemében könnycseppet láttam megcsillanni. Öcsém, néném ölé-

ben békésen aludt, kipirult arccal. Testvéremmel egymás kezét szorítottuk, szoro-

sabban megöleltük nénéket és mukkani sem tudtunk. Apánk, mély-bársony hang-

ja törte meg a csendet a Mennyből az angyal-dallamával. Lassan mi is vele inö-

költünk10. Most éreztem ott, legbelül az annyira vágyott melegséget, tudtam, 

hogy ennek a melegségnek a lángocskája Örzse néném imádságos könyvéből 

világít. Tudtam azt is, hogy a gondviselő jóság lakozik a mi kicsi szobánkban is.  

A karácsony angyalai hozták aznap este el nekünk Böske nénémet, vele 

együtt a karácsony üzenetét a mi fenyőfaágacskáink alá: a családi- és rokoni sze-

retet erejét, a lelki békességet, boldogság, öröm törékenységét, áldott ünnepet. 

 

Váronné Darabos Klára  

                                                      
10 inököltünk: énekeltünk 
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Egy festőnő élete 

 

A kezdetek? 

1941-ben születtem, Budapesten, a Törökvész utcában, de mi lett velünk 

1946-ig? 

Kárpótlás, államosítás. A háború elől Kővágóöresre költöztünk, anyám 

1945-ben meghalt.  

Apám eltűnt, a hét gyermek teljesen árva lett, 3 és 10 év közöttiek. Négyen 

kerültek menhelyre.  

Egy évet voltam a Nagyvárad téri menhelyen, élelem kevés, mosdás jéghi-

deg vízben.  

Örökbe fogadtak, nem akartam, sírtam, Kecskéden láttuk a repülőteret. 

Új otthonban. 

Néma voltam, egy hónapig, aztán jöttek az iskolai évek, nehézség volt bő-

ven, házimunkára fogtak. Néha bizony verést is kaptam, a szomszédok cso-

dálkoztak, hogy bírja ez a kislány? 

Rajzolni, festeni? Szeretettem, a bokorba bújva „műveltem” 

10-12 évesen elláttam a háztartást, sok gyermeket munkára fogtak akkor! 

Takarítás és állatok ellátása is a feladatom volt, inzultálásban is volt részem. 

 

Pubertás korom? 

A fákat ölelgetve, velük beszélgetve éreztem egy kis megnyugvást, lázadó 

korszak, Olyanom is volt. Elszöktem „otthonról” az osztálytársakkal. Gyámha-

tósági eljárás, 1 hónap alatt 3 helyen éltem, a nevelő szüleim visszafogadtak.  

 

Büntetés. 

Volt aznap a földön aludtam, anyaföld, alig ismertem anyámat! 

Iskolák, korán férjhez mentem, mondják menekvés ez, az árván felnőtt lá-

nyoknál. 

Majk, ott laktak a férjem szülei, a kastélyban szolgálók akkor ott éltek, 

Csöbörből vödörbe tettem fel a kérdést. 

Anyósom? Igen spórolós volt, elzárta az ételt előlem, így telet el 3 év. 

Kettő kislányuk született, és a kis bányász városban kaptunk lakást, kicsit 

boldogabb éveket éltem, a családommal. A festés? Tovább folytattam,, Zá-

vory Zoltán tanár úr tanított szakkörbe jártam. Milyen volt? Izgalmas és gyö-

nyörű! Az iskoláimat felnőttként végeztem el. Érettségi, szakmai vonatkozá-

sú, vezetői, politikai. 1971, megszületett a fiam! Nem „bírtam” magammal a 

boldogságtól az utcán is mosolyogva jártam, mindehhez kellett egy biztos, és 



411 

jó, háttér! Amit az én férjem biztosított! Ő? A tenyerén hordoz, de nem egye-

dül! A Jó Istennel szinte „karöltve”! 

Ma? Több mint hat évtizede vagyunk házasok! 

A Józsi? Ott lakott az utcában, gyermek koromban sokat látott sírni, az isko-

lába menet. 

Azt mondta a szüleinek: 

- Ezt a kislányt akarom feleségül venni! 

Hát így lett! 

Teltek az évek. 

 

1965-öt írtunk. 

Az elveszettnek hitt összes mind a hat testvéremet megtaláltam! 

Igaz, nagy nehézségek árán! Mindegyiknek csak a kereszt nevét tudtam, az 

örökbe fogadásokkal a vezetéknevük megváltozott, de kitartottam! 

Különböző újságokhoz fordultam, egyházakhoz, s a rádióhoz is. 

A tükör című újság szerkesztősége meghívott, mindnyájunkat, egy talál-

kozásra! 

Nem mese e hét árván maradt testvér története! 

 

Mi történt azóta? 

Az évek, teltek, volt jó, és rossz is, amilyen az Élet forgatókönyve. 

Hárman már nem élnek a testvéreim közül, azóta már a temetőben  

alusszák, az örök álmukat. 

 

A cikk? Megvan! 1965. május 11. 

Olvasta, egy sokat élt drámaíró, azt mondta, hogy egy dráma, amit az élet 

írt, és jó vége lesz, ha a maradék időben vigyázunk, egymásra, tudunk most 

már 55 éve egymásról, mert a testvér a legközelebbi, aki marad, mert a szülők 

elhalnak, ez a sors! 

De! A miénk anya és apa nélkül felnőni! 

 

Néztük egymást, Hasonlít rám, anyura, apura, aki csak úgy ott hagyta a két 

kisgyermekét! 

Más? Imádkozik, hogy legyen legalább egy gyermeke, s megérje, hogy 

unokája csókolja öreg arcát! 

A testvérem? Milyen ember lett? Lehet? El kell fogadnom! 

Szeretnem kell mától kezdve? 

Mi van, mi lesz, ha nem tudom? Megannyi kérdés. Mert szeret? Jó ha vé-

gig kíséri a kis életünket, de azt parancsszóra? Nem lehet megtenni! 

De, én mégis „oda voltam” mindegyik testvéremért! 
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Teltek az évek, a kereskedelemben dolgoztam, előbb a Generál vállalatnál, 

szinte minden boltban voltam eladó. Később? Rám bízták az Oroszlányi üveg, 

porcelán bolt vezetését. 

Nem volt nehéz, szép volt, mert körül vettek szebbnél szebb dolgok, tárgyak. 

 

Az emberek? 

Őket is szerettem! Nekem egyformán kedves volt mindenki, láttam a sze-

mükben, hogy jó emberek. Megkérdeztem, azonnal, mit tehetek érte? 

 

Az idő múlásával elmélyült a természet és a művészet iránti szeretetem, máig 

tájképet, csendéletet szeretek festeni a legjobban. A természet harmóniáját igyek-

szem megragadni, visszaadni. Csodálattal töltenek el az évszakok változásai. 

A természet ezernyi arcával képes minket elbűvölni. 

Impresszionista vagyok, számomra a művészet?  

Szent, olyan élettartam, amelyben nem lehet alku, ezért a lelkem megtöl-

tődik békességgel, szeretettel.  

 

Segítő? Köszönet Zámbó Kornél Oroszlányi festőművésznek, aki 40 éve segí-

ti az én munkásságomat! 

Kiállítások? A fővárosban, Szegedtől Keszthelyig, Svédország és az Egye-

sült Államok.  

A család, s barátok, a festészet segít, hogy a nehéz gyermekévek után bol-

dog életet élhessek! Márti lányom ikonfestő, Balatonfüreden, sajnos Julika 

lányunkat elvesztettük. 

Igaz életmese ez, az én kis életem, ott van a vásznakon!  

Végh Józsefné 

 
 

Egynyári szerelem 

 

A táj szelíden, simán nyújtózott végig, elterült, amíg a szem ellátott, megadva 

magát a nyári napsütésnek. A házak egymás mellett guggoltak, a tetők az 

ablakocskák fölé hajoltak, mintha minden ház kalapot viselt volna. A hőség 

szinte elviselhetetlen volt, de a vastag vályogtéglák ellenálltak, nem engedték 

be a nap forró leheletét. A hófehér falakon megtorpant a nyár, de a mi házfa-

lunkat védte a vén eperfa árnyéka. A napsugarak nem tudtak mást tenni, ott 

kukucskáltak be az eperfa levelei között, és aranytallért szórtak a falakra. 

Álmosan mentem ki a szobából, éreztem a frissen sült cipó illatát. Tulajdon-

képpen ez az illat csalogatott ki az ágyból. Édesanyám éppen akkor tolta be a 
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kemencébe a sütőlapátot, hogy kivegye a cipócskát, de előbb rám nézett és 

mosolygott. Egy szőke tincs kiszabadult a kendője alól, amit arrébb simított. 

Álmosan mentem ki az ámbitus alá, és rácsodálkoztam az arany tallérokra, 

ahogyan én neveztem a fény játékát a falon. Az árokpart felé néztem, és pon-

tosan tudtam, őt ott fogom látni. Ott ült, mint mindig azon a nyáron. A kezé-

ben egy csokor virág kikiricsből, búzavirágból, pipacsból vagy szarkalábból, 

tátikából, mikor minek volt az ideje. Ez most búzavirágból volt. Nézett en-

gem, a nap sugarai ott játszottak a vöröses színben játszó haján. A szeplői 

szinte szétszaladtak az arcán, amikor megpillantott, de én nem reagáltam. 

Összehúzta a szemét, és a kezét ellenzőként használta, hogy pontosan láthas-

son. A virágot letette maga mellé, felvette a koszorút, amit nekem szánt a 

hajamba, majd felállt. Tornacipőbe bújtatott lábával egy rögöt kezdett rug-

dosni, mintha minden figyelmét az kötné le, majd a szemöldöke alól újra rám 

nézett. Rám még nem várt ennyit senki, hát elmosolyodtam. 

- Édesanyám, megyek játszani – kukucskáltam be a köpönyegajtón. 

- Még rendbe kell tenni magad, reggelizned kell, és akkor mehetsz. 

- Nem vagyok éhes – mondtam, és már lódultam volna ki a kapun. A bá-

tyám akkor érkezett meg az artézi kútról. A vizes kupából ki is löttyent a 

víz, mert nekiütköztem. 

- Gyere csak, Katarka, megvárom, míg megmosakodsz, reggelizel, bele-

bújsz a ruhádba, és már mehetsz is – mondta mosolyogva, és a szabad ke-

zével megölelt. 

- De engem várnak – intettem a fejemmel az árokpart felé. 

- Ha szeret, megvár – mondta kamaszos mosollyal. 

A mosdótál egy hokedlin állt. A fúrt kút vize nagyon hideg volt, gyorsan 

mostam az arcom. Az asztalt az ámbitus alatt állították fel, mögötte a fal mel-

lett a lócánk állt, pont ott, ahol az eperfa árnyéka elterült. Általában ott regge-

lizünk, ebédeltünk, vacsoráztunk tavasztól őszig. Azon a reggelen nagyon 

lassan hűlt ki a cipó annyira, hogy ehető legyen. A zsír szinte azonnal elol-

vadt rajta, és én gyorsan megettem, majd felhajtottam a tejeskávémat. A szá-

mat már csak a kezem fejével töröltem meg, hogy ne keljen újra mosdani. A 

szememmel fogva tartottam az árokparton ülő fiú tekintetét. Amint készen 

lettem, szaladtam is a kapuhoz, de még odaszóltam az édesanyámnak: 

- Megyek játszani, édesanyám. 

- Jól van, kicsikém, de ne menjetek messzire, csak itt a közelben legyetek. 

A fiú arca rezzenéstelenül komoly volt, talán kicsit haragos is, de szürke sze-

meiben mégis öröm villant, amikor odaértem. 

- Egy férfival nem lehet kukoricázni – mondta, és összehúzta a szemöldö-

két, mint a felnőttek. 

- Már itt vagyok – szóltam –, de vissza is mehetek. 
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- Ma megmutatom neked, hol fogunk élni, ha felnőttek leszünk – mondta 

engedékenyen. 

Egy gödörhöz sétáltunk, és az egyik sarkába mutatott. 

- Itt. 

- Itt? – kérdeztem csalódottan. – Hát ez csak egy gödör. 

- Csak addig, míg nem lesz szép gangos házunk, ahol apró tükrök lesznek 

a tapasztásba ragasztva, és két hatalmas ablak lesz elől. Végig gang lesz és 

tornác, amin fent kukoricacsövek lógnak, még nyáron is, mert gazdagok 

leszünk.  

- Lesz ott muskátli is? – kérdeztem kíváncsian. 

- Lesz, ha akarsz ilyen haszontalan növénnyel foglalkozni. – Bosszúsan 

húzta össze a szemöldökét, hogy megzavartam a gondolatmenetét. Kicsit 

szótlanul ültünk, majd folytatta: 

- Ki érti a fehérszemélyeket? Muskátli? Minek?  

Újra hallgatott, egy nagy béka kötötte le a figyelmét, ami a kanális sekély 

vizében kukucskált felénk kidülledt szemekkel. 

- Juhász leszek, sok birkám lesz, neked nem kell semmivel törődnöd, csak 

a gyerekekkel. Azok is lesznek bőven. 

- De meg sem kérdezted, hogy hozzád megyek-e feleségül? – néztem rá 

szerényen. 

- Hozzám jössz? – kérdezte, és egy darazsat legyintett el a kezével, ami a 

szája körül körözött. Lekváros maradt a szája, baracklekváros, de elnéztem 

neki, mert hozzám sietett. 

- Miért veszel el? – kérdeztem vissza. 

- Mert fajin fehérszemély vagy. 

- Azé? 

- Azé hát. 

- Akkor hozzád megyek, ha lesz lagzink.  

Eszembe jutott, nemrég, néhány alvással korábban, egy lagzi volt a faluban. 

Pántlikás szekérre rakták fel a menyasszony ágyát, dunnáját, párnáját. Azt 

mondták, az a menyasszony nyoszolyája, akkor biztosan az lehetett. Cigányok 

kisérték a szekeret, a hegedűjükből vidám zene szólt. Ment a mennyasszony 

hosszú fehér ruhában, utána az ünneplő tömeg. A férfiak kezében boros üve-

gek voltak, amiknek a nyakára kör alakú fonott kalácsot tettek, azzal kínálgat-

ták az út mentén leselkedőket. Én is ott voltam a bátyámmal, kaptunk is kalá-

csot. Az egész menetet egy cigánybanda követte. Előtte férfiak táncoltak, 

fehér ingben, fekete nadrágban. Olyan széles jókedvük volt, hogy a csizmájuk 

szárát verték, és kurjongattak. Nagyon szépen siklott a vonó a hegedű húrjain, 

hol vígan, hol szomorúan hangzott a dallam. A sátor alól meg az utcáig lehe-

tett érezni a húsleves, a káposzta és a birkapörkölt illatát. Kicsit bekukucskál-
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tam, a nagy üstökben főttek az ételek, az egyikben éppen az aranysárga csiga-

tésztát főzték ki.  

Kicsit elkalandoztam. Gergely hangjára rezzentem össze. 

- Persze, hogyne lenne lagzink – mondta, és még bólintott is hozzá. – Gye-

re, hagy tegyem fel a koszorúdat.  

Lehajtottam a fejemet. Kicsit le is guggoltam, mert jó fél fejjel volt alacso-

nyabb nálam. 

- Így ni, így jó is lesz – mondta, és kicsit összehúzott szemmel nézte az 

összhatást. 

- Lesz minden, ahogyan dukál? – kérdeztem, mert eszembe jutott az eskü-

vő, amit láttam, és biztosra akartam menni, hogy a miénk is olyan lesz. 

- Az má biztos – válaszolta –, lesz bor, kalács és még pájinka is, pántlikás 

kocsi is, minden, amit akarsz. De most mán kezdjünk az építkezéshez.  

Összedörzsölte a tenyerét. Ágakat tört le a vadon nőtt bokrokról. Húzta, von-

ta, én is segítettem neki. Végül a gödör fölé kunyhót építettünk.  

- Na, mit szólsz? 

- Jó, jó, de nincs benne lavór, amiben mosakodjak. 

- Hát hozok én! – mondta lelkesen, és már szaladt is át az ugaron. Nemso-

kára fel is bukkant a feje a nagyra nőtt dudvák között egy fél görögdinnye 

üres héjával.  

- Na, ez pont megfelel, meg tudsz mosakodni, ha annyira akarsz.  

Egy szúnyogcsípést kapartam el a lábam szárán, nagy gonddal. 

- Be kell nyálazni, akkor nem viszket – mondta, és megvizsgálta a csípést. 

- Most nem – mondtam határozottan, és ráhúztam a kifakult agyon mosott 

kis nyári ruhámat. 

- Mi hiányzik még? 

- Honnan? – kérdeztem. 

- Hát a házunkból – intett a fejével a kunyhó felé. 

- Nincs tükör – kukkantottam be a zöld ágak közé. 

- Nincs, nincs, de ki mondta neked azt, hogy nem is lesz? Komoly ember 

vagyok én! – mondta és összehúzta a szemöldökét. Újra elrohant, gyorsan 

szedte a vékony lábait, még a tornacipő és leesett róla. 

- Azt a rézfán fütyülő…– engedett meg magának egy fél káromkodást, pont 

úgy nézett, mint az apja. Ismét hamar visszajött egy hatalmas lapulevéllel. 

- Na, ez is megvan! Ez lesz a tükröd, na nézheted magad benne kedvedre. 

Mi kell még? Kell még valami a kényelmedhez? 

Benéztem a kunyhóba. 

- Hát nincs ágy! 

- Nincs ágy, nincs ágy – vakarta a fejét. A haja összekuszálódott és még 

inkább felfedte az elálló füleit. Újra elinalt, azt hittem, vissza sem tér, de 
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nem, visszatért egy nagycsomó lapulevéllel. Szépen leteregette a kunyhó 

földjére, és elégedetten nézett rám. 

- Na, most már mindened megvan! – mondta büszkén. Lehuppant mellém 

és elégedetten vett a kezébe egy fadarabot, úgy tett, mintha pipázna, és 

megelégedve eregetné a füstöt. 

- Jó lesz ez így, amíg nem veszek neked egy szép gangos házat. Tudod, 

miből veszem meg neked? 

- Tudom, a birkák árából. 

- Na látod, így képzelem el az életet! – szívott egyet a képzeletbeli pipájá-

ból. – Elviszem őket a debreceni Mihály napi vásárba, de csak harmadnap 

érek haza. Ne pörölj majd érte, mint édesanyám! 

- Nem pörölök. 

- Megígéred? 

- Megígérem, de te hol leszel olyan sokáig? 

- Hát – szívott nagyot a képzeletbeli pipájából –, az Arany Bika Szállóban. 

Áldomást iszok. 

- Jó. 

- Azé mondom, ott fajin ételt főznek, meg kerül ott is takaros vászoncse-

léd, de mondom, ne pörölj. 

- Nem pörölök. 

- Te meg kimehetsz a gyümölcsös emberhez a szénaboglyákhoz, mint Biri 

néni – mondta és nagy levegőt szívott az orrán át, mintha náthás lenne.  

- Biri néni? – kérdeztem kíváncsian. 

- Ő hát, ha mondom. 

- Miért megy ki? 

- Hát gyümőcsé – mondta és felhúzta a vállát. Csodálkozás volt a nézésé-

ben, hogy még ezt sem tudom. 

- Gyümölcsé? 

- Azé. Aztán Biri néninek lesz gyűmőcse, az embernek meg sem pénze, se 

posztója nem maradt! – mondta oktatólag. 

- Posztója? 

- Így beszélték az artézi kútnál – válaszolt komolyan. – Meg azt, hogy 

csúnya szája van a Birinek, mindenkit megítél. 

- Hát csúnya szája van, az már biztos, foga sincs – jutott eszembe az öreg-

asszony. Mindig ott ült a padon, a sok fekete szoknya teljesen szétterült 

körülötte. Általában másik vénasszonnyal üldögélt ott. 

- Meg fara se! Ezt édesapám mondta – vágott egy fintort Gergely, és a tér-

dére tette mind a két könyökét, a tenyerével megtámasztotta az arcát. 

Olyan lett, mint az apja, csak kicsiben. Komoly ember. Ekkor hallottuk 

meg a Szabóék házából a nagy gyerekzsivajt. Odalopakodtunk a kerítés-
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hez, és a rácsok között bekukucskáltunk. Szabóék három unkája minden 

nyári szünetet itt töltöttek a nagyszülőknél. A két kisebbik fiú visítva ro-

hant az udvari vécé irányából. 

- Jaj, az ördög bebújt a vécébe! Jaj, ott van az ördög! – kiabáltak, és me-

nekültek a mozgó faalkotmány felől, ami az udvar végében állt.  

Oly mértékig imbolygott az egész építmény, mintha a föld gyomrából egy ha-

talmas erő akarná lerombolni az egészet. Hát igen, gondoltam, ezek szerint a 

föld gyomrában lakik az ördög. Kíváncsi voltam rá, de az én Gergelyemnek 

sürgős dolga akadt és hazaszaladt. Így hát egyedül mentem be a kiskapun, majd 

a baromfiudvar kapuját is kinyitottam. A tyúkok nagy port vertek fel, a szárnya-

ikat csapkodva menekültek a hátsó udvarból. A két Szabó fiú riadtan pislogott, 

majd csendben megközelítették velem együtt az udvari budit. Hiába mentünk 

roppant nagy csendben, az ördög nem aludt, és amikor kinyitottuk az ajtót, egy 

szeneslapáttal hányta kifelé a vécé tartalmát. Már körös-körül minden tiszta 

matéria volt, de az ördög nem adta fel, egészen addig, míg a mamájuk haza 

nem ért a faluból. Az öregasszony éktelen haragra gerjedt, mint egy fúria.  

- Azonnal gyere ki, Feri! Írok anyátoknak, mind a hármatokat azonnal vi-

gyen haza! 

Legalább három szoknya volt az öregasszonyon, felemelte a kezével, hogy ne 

érjen az alja semmibe, kilátszott a vékony lába szára, ami kicsit görbe is volt. 

Én lassan kihátráltam a kapun, de a kapu mellett az orgonabokorban megbúj-

tam. Láttam, hogy Feri emelkedik ki a vécé ülődeszkája alól. Nagyon büdös 

volt, amit egészen a bokorig lehetett érezni. Nagy pléh teknőbe vizet öntött az 

öregasszony, és belenyomta Ferit a hideg vízbe. Ezt háromszor tette meg 

szegénnyel, és közben rikácsolt. 

- Kiverem én belőled az ördögöt, ne félj, az már biztos! – kiabálta, és a 

söprővel hol a vizet, hol Ferit paskolta. 

Hát ez az öregasszony egy boszorkány, gondoltam magamban, amíg hazafelé 

bandukoltam az ugaron. A nap hátralévő részében igen csendes voltam. Kém-

leltem, hogy jön-e Gergely, de nem jött. Beültem az udvaron álló kukoricagó-

réba, ami már teljesen üres állt, minden termény elfogyott belőle. A deszkák 

rései között pont az árokpartot láttam, és csak vártam és vártam. 

A rongybabámat öleltem magamhoz, hogy mégse legyek egyedül. Édes-

anyám sokszor a góré felé pillantott, és tette a dolgát tovább. Jó lett volna 

elmondani neki ennek a furcsa napnak a történetét, mégis valami visszatartott 

attól, hogy beszéljek. Szemet szórt a baromfiudvarra, vizet cserélt a tyúkok 

itatójában, kezet mosott, és hozzákezdett a vacsora készítéséhez. Uborkasalá-

tát készített, házi tejföllel gazdagon meglocsolta, majd leengedte a fúrt ku-

tunkba kicsit hűlni, hogy mire az apám haza ér, jó hideg legyen. Akkor búj-

tam elő a góréból, és leültem a testvérem mellé a kispadkára. 
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- Csendes vagy, Katarka – szólt hozzám a bátyám. 

- Hát igen, hogyne lennék csendes, amikor ma feleségül kértek, megtud-

tam, Biri néninek csúnya szája van szegénynek, láttam az ördögöt és egy 

boszorkányt is.  

Ahogy befejeztem a mondatot, nyikordult a kiskapu és hazajött az aratásból 

az édesapám. Fáradtnak nézett ki, de amikor elé rohantam, és felemelt, úgy 

láttam, éveket fiatalodott az arca. Igen, az én apukám a legerősebb és legma-

gasabb férfi az egész határban, gondoltam, és egészen szorosan hozzá bújtam, 

itt nem kell félnem sem az ördögtől, sem a csúnya szájú öregasszonytól, sem 

a boszorkától. 

Másnap reggel nem láttam Gergelyt az árok partján. Unalmasan telt az idő, 

majd azt gondoltam, hogy meglátogatom őket. Kis vályogházban laktak Ger-

gelyék is, tőlünk nem messze a telepen. Az apja éppen a birkákat terelte ki az 

udvarról. Felém biccentett a fejével, menjek csak be. Lassan mentem a köpö-

nyegajtón át a pitvarba, majd a szobába. A lánytestvére a döngölt padlót sö-

pörte, az anyja tarisznyát készített a férjének, Gergely meg csak ott heveré-

szett az ágyban, mint aki beteg. 

- Jó napot! Mi újság, nene? – kérdeztem a Gergely anyját. 

- Gyere, üljél le – mutatott egy székre az anyukájuk. – Veled mi újság? – 

kérdezett vissza. 

- Hát, én a Gergelyhez megyek feleségül – mondtam határozottan, és ösz-

szefontam a karom a mellkasom előtt. 

- Én a fiam nem adom! – nézett rám nene mérgesen. 

- Pedig én elveszem a fiát, pántlikás szekér is lesz, meg bor és kalács! 

- A bor az jó lesz! – szólt közbe az apja, aki közben visszatért egy pillanat-

ra a tarisznyáért. 

- Pájinka is édesapám, az is lesz – mondta félénken Gergely. 

Behallatszott a pulik csaholása, akik a birkákat terelték, míg a gazda a házban 

tartózkodott. 

- Mennem kell, asszony, igyekezzél azzal a tarisznyával! Aztán ne vedd a 

szádra a jányt, aki a menyed lesz! Jót mulatunk – mondta vígan az apja, 

valószínű a borra gondolt, meg a pálinkára. Az apósom jó, rendes ember, 

nem áll az utunkba, de az anyósom az egy fúria, áspis kígyó, gondoltam 

magamban. 

- Nem adom a fiam! – állt a szoba közepére csípőre tett kézzel az anyja, 

még toppantott is a lábával. – Elcsavartad a fejét az én Gergelyemnek, kis 

boszorkány! A szemedből sem nézel ki jól!  

Leugrottam a székről, Gergely felé néztem, tényleg ferdén állt a nyaka és igen 

sűrűn pislogott, mint egy ártatlan bárány. Rohantam kifelé. 

- Én a Gergelyt elveszem, ha akarja, ha nem! – kiabáltam vissza. 
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Majdnem sírtam, mire hazaértem, még jó, hogy nem vette ki Magdus kezéből 

a seprőt, hogy azzal penderítsen ki. Megyek én magamtól is, ha így ágál a 

tervünk ellen. Édesanyám éppen rétest nyújtott a nagyasztalon. 

- Édesanyám, nem adja Gergelyt az anyja! 

- Nem-e? – nézett rám az édesanyám, miközben megsimogatta a hajamat 

és átölelt. 

- Nem, nem adja az anyja, pedig már a gangos házat is megbeszéltük, meg 

a pántlikás szekeret! 

- Ne búsulj, kapsz te különb legényt, is mint az ő fia! Akár mind a tíz uj-

jadra is akad legény!  

- Nem kell nekem az ujjaimra legény! Nekem ő kell! 

- Gyere, moss kezet, és segíts nekem a rétest megtölteni – mondta szelí-

den. – Apádnak ki kell az ebédet küldeni az aratáshoz.  

Örültem a felelősségteljes feladatnak, lehet, hogy megtanít főzni, sütni, mire 

férjhez megyek, gondoltam magamban. Már láttam magam előtt Gergelyt, 

ahogyan hazaér fáradtan a birkákkal, és én finom rétessel várom. Mindig 

tudta az anyám, mit mondjon, ő ismert engem a legjobban a világon. 

Az anyai tiltás ellenére mi sokat találkoztunk a nyáron, és mindent szépen 

elterveztünk, minden apró részletre figyeltünk. Néha elmentünk, kerestünk 

egy-egy gangos házat, meghúzódtunk a borkorban és hallgattuk a bent zajló 

életet. Meglepett, hogy muzsikaszó hallatszott ki, és a déli harangszó. Akkor 

rögtön hazaloholtunk, Gergely futás közben lihegve megszólalt. 

- Víg életed lesz, ne féjj! – mondta és mosolygott. 

Ebédnél odaszóltam a bátyámnak: 

- Ma olyan ház előtt ültünk, ahonnan muzsikaszó hallatszott ki, meg a déli 

harangszó –súgtam oda neki. 

- Igen, szólt a rádió, mert ott már be van vezetve a villany – nézett rám ok-

tatólag a bátyám. 

- Mi az a villany? 

- Biztosan láttad már a határban a sok oszlopot, azon vezetékek vannak, és 

onnan jön az áram. 

- Nem hiszem, hogy a drótokon jön a fény – mondtam neki. 

- Majd ha iskolás leszel, mint én, mindent meg fogsz ismerni. Most men-

nem kell, kiviszem édesapánknak az ebédet.  

Ott volt már a fonott kosár, benne a lábas letakarva fedővel és egy piros koc-

kás konyharuhával. Akkor tűnt fel az ugar fölött egy héja. Gyorsan érkezett, 

majd körözni kezdett a levegőben. Egészen közel jött, lehetett látni a mellén 

és a hasán a szürkésfehér tollakban a barna keresztsávokat. Ott álltunk az 

udvar közepén és néztük a repülését.  
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- Ez a tojó, gyönyörű példány, lehet vagy tíz éves – mondta a bátyám, a 

szemével követve a madár repülését.  

- Annyi idős, mint én? – kérdeztem. 

- Dehogy is, hiszen te még csak öt éves vagy – nevetett a bátyám. 

- Ernőkém, indulnod kell, apád várja az ebédet!– mondta az édesanyám. 

Olyan lágy volt a hangja, mint a foszlós kalács, meg fehér is, mert mindig 

igazat mondott. 

- Megyek már, megyek, édesanyám! – mondta a bátyám és felvette a fo-

nott kosarat. 

Lassan ment a tarlón, húzta a lábát, mert ott csak úgy lehetett menni. Vitte a 

kosarat a megadott helyre, a kilométeres erdő felé. Már ment néhány asszony 

is, szemükbe húzott kendőkkel a nagy nyári forróságban, fonott kosaraikban 

vitték ők is az ebédet a kint arató embereknek. Szinte hullámzott a levegő a 

határban a hőségtől. Tudtam, a testvérem sok élménnyel tér vissza, megnéz 

visszafelé minden fészket, abban biztos voltam. 

Néhány napig nem jött az én kérőm, hiába vártam. Ott ültem az árokpar-

ton, egy akácfa törzsének támasztottam a hátamat, és őriztem az elárvult 

kunyhót. Édesanyám elküldte a bátyámat az artézi kútra és engem is rábízott. 

Szerettem vele menni, főleg meg a kútra. Ott sok érdekeset lehetett hallani, 

már amikor el nem hallgattak a vénasszonyok. Az artézi kút vize lassan csor-

dogált, három asszony beszélgetett mellette. 

- Hallottad, hogy a Katyit leengedte az ura a kútba? 

- Jaj, jaj, sose hallani jót – mondta a másik sopánkodva, és a szája elé kap-

ta a kezét. 

- Hát az ura mondta a szomszédnak, amikor az megkérdezte, honnan kia-

bál a felesége – mondta jól értesülten a harmadik asszony, és megigazította 

a fejkendőjét. – Azt mondta, kútba hűsöl a kisasszony! 

- Jaj hát, soha nem hallani jót! – ismételte meg a sopánkodó.  

Észre sem vették, hogy mi is odaérkeztünk. Amikor megálltunk, szétrebben-

tek, ketten elindultak a kupáikkal, a harmadik még akkor töltötte meg a maga 

edényét.  

- Leengedte a kútba? – kérdeztem a bátyámat, amint ketten maradtunk. 

- Le, mert mindig pöröl vele – válaszolta a bátyám. 

- Én nem fogok az urammal pörölni – súgtam oda neki, mert újra jött egy 

asszony vízért. 

- Tudom én azt Katarka, nem olyan családba születtünk mi – mondta, és 

egyik kezében a vizes kupa volt, a másikkal az én kezemet fogta és elin-

dultunk hazafelé. 
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Azon a délután végre megpillantottam Gergelyt. Sietve jött, a nyakában egy 

parittya ágas lógott. Amikor odaért, lehuppant mellém. Csendben ült mellet-

tem, rám sem nézett. 

- Na, gyújtsál rá! – nyújtottam felé a gondolatbeli pipáját. Lassan komóto-

san ütögette a földhöz, majd nagy élvezettel hátra dőlt és szívta.  

- Kár, hogy a ti utcátokba is van boszorkány – szólalt meg egy idő után. 

- Honnan tudod? 

- Mindenki tudja. Beszélték a faluba, hogy szemmel veri a gyerekeket. 

- Szemmel? Hogyan lehet szemmel verni? – kérdeztem csodálkozva. 

- Lehet – nézett rám, majd nagy élvezettel vakargatni kezdte a mellkasát.  

- Jaj ne mond már, hát soha nem hallani jót! – válaszoltam, még a kezemet 

is a szám elé tettem. Ő csak eregette a képzeletbeli füstöt, és szívta a pipát. 

- Fájin asszony leszel, egészen jó beszélsz – nézett végül rám, egy  

hosszabb szünet után. 

- Ki a boszorkány a mi utcánkban?  

- Találd ki, bibircsók van az arcán! Amikor megtalálod, ne nézz a szemé-

be, mert akkor megront, csak a bibircsókjára nézz, és akkor soha nem tud 

ártani neked. Az a baj, közel lakik a házunkhoz. 

- Közel? – nagyon csodálkoztam. – Ki lehet az? 

- Ha félsz, akkor építek neked egy másik házat, kicsit messzebb – ugrott 

fel tettre készen. 

A házunk felől krumplis-túrós lepény illatát éreztem. Már belengte az egész 

ugart, annyira, hogy folyton nyelnem kellett.  

- Nem kell költöznünk, nem félek én senkitől! – mondtam –, haza kell 

mennem! 

- Nem vagyunk egy kenyéren, menj csak haza nyugodtan – mondta komo-

lyan, és neki is nyelnie kellett.  

Én bementem a kiskapunkon, ő ott maradt az árok partján, és onnan nézett be 

az udvarunkra. A testvéreimmel egymás mellett vártuk a lócán, hogy kihűljön 

a lepényünk. Végig lóbáltam a lábam, mert már mentem volna vissza hozzá. 

A lepény elomlott a számban, már nem is gondoltam másra. Édesanyám rám 

nézett, és mosolyogva az árokpart felé biccentett a fejével, majd egy darab 

lepényt nyújtott át nekem. Átvettem, és lassan a kiskapu felé indultam, Ger-

gely még mindig ott ült. A karjait összefonta a mellkasán, összehúzott szem-

mel nézett rám, majd széles mosoly jelent meg az arcán, amikor a süteményét 

felé nyújtottam. 

- Te is ilyen fájin fehérszemély legyél, mint az anyukád, akkor nem lesz 

hiba. Ez kell a férfiembernek – és hatalmasat harapott a pirosra sült ízletes 

lepényből. Amikor jól lakott, rájött, gyorsan haza kell mennie. Éppen csak, 

hogy elköszönt és hazaiszkolt. 
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Másnap reggel meglepődve tapasztaltam, hogy egy ismeretlen fiú ült az árok 

partján. Talán új kérőm lesz, gondoltam magamban, és visszaszaladtam a 

szobába, hogy igazítsak a hajamon. Amikor kijöttem, még mindig ott ült. Na, 

gondoltam, kiülök mellé. Ki is mentem és mellé huppantam, de nem nézett 

rám, és nem is köszönt. Ott ültünk csendben, gondoltam majd csak lesz vala-

mi, majdcsak kiböki, mit akar. Akkor tűnt fel Gergely egy csokor szarkaláb-

bal. Amikor meglátott, megtorpant. Elsápadt, és én észrevettem, sokkal több 

szeplő van az arcán, mint gondoltam. Ledobta a csokrot a földre, páros lábbal 

rátaposott, összehúzott szemöldökkel nézett rám. 

- Na, megint édesapámnak van igaza, a fehérszemélyeknek nem lehet hin-

ni! – szólt oda mérgesen, sarkon fordult és elszaladt. Feltűnt az udvaron a 

bátyám, a mellettem ülő fiú nagyot füttyentett.  

- Segítenem kell édesanyámnak – szólt oda a fiúnak Ernő, és végig simí-

tott a rövidre nyírt haján, ami szabadon hagyta szép magas napbarnított 

homlokát. Nem sokkal később a kék vizes kannával jelent meg. A fiú 

azonnal felugrott, és csatlakozott hozzá. 

- Vinnem kell a húgomat is, édesanyám rám bízta. 

- Ó de kár – mondta csalódottan a fiú. 

Rohantam mellettük, hogy ne maradjak le, és minden szót halljak. Kiderült, 

osztálytársak voltak. Túzokról beszélgettek, meg bíbicekről, héjáról. Majd 

szóba hozták a kenderáztatót, ahová titokban szinte majdnem minden nap 

kilógtak fürödni. A kútnál most nem volt senki, amit módfelett sajnáltam. 

Nem jutottam újabb információhoz a falu életéről. 

Már visszafelé menet nem figyeltem, mit beszélnek a fiúk, azon gondol-

kodtam, vajon a mi utcánkban hol lakik a boszorkány? 

- Hol lakik a boszorkány? – kérdeztem a fiúkat. 

- Itt – mutatott a Kürtiék házára, majd tovább beszélgettek a madarakról, 

észre sem vették, hogy lemaradtam. 

De hát itt két vénséges vénasszony is lakik, melyik lehet? Hogyan tudom meg? 

Megálltam, az arcomat odanyomtam a kerítéshez, és kémleltem az udvart. A 

hátsó udvaron pulykák voltak, legalább öt, hatalmas termetűek. Vörös nyakuk 

szinte ellilult a méregtől, felborzolták a tollaikat, amint a baromfiudvar kerítése 

felé rohantak, amikor óvatosan kinyitottam a kiskaput. Felmentem az ámbitu-

saljára, és bekopogtam a hátsó kisszoba ablakán. A szívem a torkomban dobo-

gott. Kinézett az ablakon egy öreg, sápadt, ráncos anyóka. Azonnal megláttam 

a bibircsókját, és már futottam is ki a kapun, hátra sem néztem.  

Csendesen telt a nap többi része, nagyon megkönnyebbültem, hogy leren-

deztem az utcabeli boszorkát, ámbár nem tudtam, hogyan lehet szemmel ver-

ni. Estefelé eljött Gergely az árokpartra, gondterhelt volt az arca. 
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- Láttalak egy másik gyerekkel – mondta némi hallgatás után, de nem né-

zett rám. 

- Láthattál – mondtam neki szűkszavúan. Hosszúra nyúlt a csend, és én 

már szerettem volna beszélni a pántlikás kocsiról. 

- No, nem is gyújtasz rá? – kérdeztem tőle. 

- Ne kukoricázz velem! – mondta mérgesen –, azt a rézfán fütyülő… Nem 

fejezte be, mérgében a saját térdére csapott, majd a térdére tette a könyö-

két, az állát meg a tenyerével támasztotta alá. Komolyan nézett, harag 

szikrázott a szemében. 

Én a nagylányok irányába néztem, akik Szabóék háza előtt játszották a hol az 

olló komám asszonyt, a nagyfiúk nem messze tőlük bigéztek. 

- Nem kukoricázok, már rég elfogyott a górénkból a kukorica – válaszoltam. 

- Nem akarok csalfa fehérszemélyt – nézett rám mérgesen. 

- Nem vagyok csalfa, csak a cifra ruhákat szeretem. A kopogós cipőt, meg 

a pörgős szoknyát – mondtam és megigazítottam az agyonmosott, kifakult 

nyári ruhám. 

- Azé mondom! Veszek én neked annyi cifra gúnyát, amennyit csak akarsz 

– mondta, és a kezébe vette a pipát. Hátradőlt, nekidöntötte a hátát az 

akácfának, lehunyta a szemét és nagy élvezettel fújta a füstöt. Na, gondol-

tam, rendben van minden, ha már ilyen élvezettel pipázik, akkor már jól 

van minden. 

- Nekem mennem kell, mert édesanyám szalonnát süt – szólalt meg vagy 

öt perc múlva, és nyelt egy nagyot. Felállt, megvakarta az oldalát meg a 

feje búbját. 

- Hívnálak, de édesanyám ángál ellened – mondta és nem nézett rám. – 

Hozzak neked egy darabot? Hozok én! 

- Nem kell, amíg a nene ángál ellenem, nem kell! Hát nem is beszélünk a 

lakodalomról? – néztem rá csodálkozva. 

- Majd holnap jövök, és beszélünk a lakodalomról, a pántlikás kocsiról, 

gangos házról, meg minden cifraságról, amit akarsz – mondta –, de most 

mennem kell, édesanyám vár. 

Nem szóltam semmit, rá sem néztem. 

- Hozzak valamit? Csak szólj, és máris megyek! – mondta, és kutatva né-

zett rám.  

De erre sem válaszoltam.  

- Megsértődtél? – kérdezte. Ránéztem, és láttam, a nyakát teljesen ferdén 

tartja, mint akinek elcsavarták a fejét. 

Nem válaszoltam. 

- Jól van, majd elviszlek szórakozni magammal az Arany Bikába! – mond-

ta, de erre sem válaszoltam. A szúnyogcsípéseimmel voltam elfoglalva. Ő 
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még várt egy kicsit, ott állt félre tartott nyakkal, majd elfutott a sült sza-

lonna illata felé a kertek alatt haza.  

Így telt az idő. Nyár végén már hűvösebbek lettek az esték. Behallatszott hoz-

zánk a falu végén játszó gyerekek zsivaja, majd csend lett, mert megkezdő-

dött az iskola. Gergelyt is beíratták az óvodába, legnagyobb bánatomra engem 

nem. Ősszel még együtt játszottunk a kukoricafosztásban, együtt majszoltuk a 

zsíros kenyeret, és néztük a csillagos eget, hallgattuk a felnőttek beszélgeté-

sét. Az anyja nem engedett, hiába próbálkoztam. Azon a nyáron nagyon sok-

szor tette csípőre a kezét, és toppantott a lábával, hogy nem adja a fiát. Azért 

mi találkoztunk, mert a fia nagyon szépen tudott beszélni a pántlikás szekér-

ről, a borról, a kalácsról, pontosan tudta, mit hegedülnek a cigányok az eskü-

vőnkön, minden részlet megvolt a gangos házról. Sokat beszélt, miket hallott 

az artézi kútnál, kinek ki csavarta el a fejét. Figyeltük kinek áll félre a nyaka, 

de bizony mi egyetlen embert sem láttunk elcsavart fejjel. 

A szüleim előkészítették a káposztataposáshoz a gyalut, a fűszereket, a jó-

kora fejeket. Az öcsém már ott állt a széken, várta, hogy a hordóba kerüljön a 

legyalult káposzta, és ő ott ugrándozhasson rajta. A petróleumlámpa egy 

szögre volt felakasztva a falon, én azt néztem elgondolkodva, mert eszembe 

jutottak a vezetékek, amin a fény jön majd, ha egyszer hozzánk is bevezetik a 

villanyt. 

- Nem megyek Gergelyhez feleségül! – mondtam ki hangosan. 

Édesapám abbahagyta a káposzta gyalulását és rám nézett. 

- Nem? 

- Nem, az már biztos! – válaszoltam határozottan. 

- Megmondtad már Gergelynek? – kérdezte a bátyám kicsit kötekedve. 

- Még nem, majd ganajtaposás után. 

- Az még messze van, miért pont akkor? 

- Mert akkor már nemsokára iskolás leszek, érted? 

- Azt hiszem, értem – mosolyodott rám a bátyám. 

Vacsorához ültünk mindannyian. Hamar sötétedett, mi lefekvéshez készülőd-

tünk. Az apukánk még kiment megnézni, az állatok rendben vannak-e, az 

anyukánk a tányérokat mosogatta és törölte szárazra, majd mindenki rendbe 

tette magát és lefeküdt. 

- Mégis, miért döntöttél így? – nézett rám barátságosan a bátyám, de volt 

egy kis kételkedés a nézésében. 

- Miről döntöttem? – kérdeztem vissza álmosan. 

- Hát a férjhez menésről – mondta a testvérem. 

- Mert nem jött velem, amikor az ördögöt mentem megnézni! – válaszoltam. 

- Aha, azt hiszem értem – mondta mosolyogva. 
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- Meg aztán nem mer a holdra sem nézni, azt hiszi, bekapja a hold. Hiába 

mondom neki, ha látjuk, hogy kitátja a száját, gyorsan beszaladunk a házba. 

- Szóval nincs benne bátorság? – kérdezte a bátyám. 

- Meg fél, hogy az artézi kútnál szájára vesz a falu. Egy férfi legyen talpig 

férfi! Énértem meg csak bátor ember jöjjön el azzal a pántlikás hintóval! 

Hideg őszi eső verte az ablakunkat, az eperfa ágai hajladoztak a hideg őszi 

szélben. Bent a sparheltben az utolsó tőzegtégla égett, amit aznap eltüzelhet-

tek a szüleim. Sárgás fénye majdnem az ágyamig kúszott, bearanyozta a dön-

gölt padlót. Ott feküdtem a jó meleg dunyha alatt, nyakig betakarózva, érez-

tem a szekrény tetejére kirakott birsalmák illatát, hallottam a testvéreim szu-

szogását, és úgy éreztem, értem jöhet akármilyen díszes pántlikás hintó, én 

innen nem megyek el soha. Egy nyáron át tartott az első szerelem. 

 

Veres Tamásné  

 
 

Ahogy mi dolgoztunk. 

 

„Dolgozni csak pontosan, szépen, 

ahogy a csillag megy az égen, 

úgy érdemes” 

(József Attila )       

 

Gergely napig (március 12) már elkészült minden eszköz, amire szükség volt 

a földeken. Volt elég krumpli szedő kosár, kapa, kaszanyél. Pótolták a gereb-

lék (gereblyék) fogait, a szekér alkatrészei is fölújításra kerültek. Már csak az 

időjárástól függött mikor lehet kezdeni a mezei munkát. A férfiak többször is 

kimentek megnézni, hogy milyen vizes a talaj, nehogy egy nappal is késle-

kedjenek. Nekem ilyenkor feladatom nem volt, mert még hideg volt a mezőn 

egy kis gyerek számára, és a munkák is olyanok voltak, amelyek inkább a 

férfi erőt követelték. A nagymama és édesanyám is otthon maradhatott még. 

De azért a készülődésnél bámészkodtam egy kicsit. Fontos volt nekem min-

dent látnom. A nagypapa egész télen arról beszélt mit, miért csinál. Hát ellen-

őrizni kellett, hogy az úgy van- e, és izgultam is, hogy minden, amit télen 

készített megfelelő legyen a gyakorlatban is. Fölkerült az iga az állatok nya-

kába, a deszka, amire ráültek a fogat hajtók, sok ruha, használt takarók és 

nagykabátok és a borona, ami a föld fésűje volt. Azzal kellett megfésülni a 

földet, mint reggel az én hajamat, hogy azok a szálak, amik nem oda valók 

kifésülésre kerüljenek. Így magyarázta a papám. Biztos jó volt minden, mert 

elindult a mi kis szekérfogatunk a két tehenünkkel a mezőre, a Hő-he vezér 
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szó és a szokásos „Na induljunk a Jézus szent nevében” elhangzása után. A 

bakon, vagy a nagypapa, vagy édesapám ült. Délben nem jöttek haza csak 

szürkületkor. Kaptak a tehenek finom szénát, friss vizet és a nagypapa 

megelégedetten „tájékoztatott”, hogy rendben volt minden. Örültem a közelgő 

tavasznak és vártam, mikor ülhetek föl a szekérre és mehetek a családdal 

együtt a határba. Főleg az Árokhátra szerettem menni. Mesébe illő volt, a 

falutól távol, közel az erdőhöz az a ház ahol a Dóczi bácsiék laktak, és még a 

kislányuk neve is Piroska volt. Ha észrevette a Dóczi bácsi, hogy én is ott 

vagyok a szülőkkel a mezőn, behívott, meghintáztatott a diófára rögzített 

hintán, friss vizet húzott föl, megkínált egy, egy szál sárgarépával, kerékrépá-

val, karalábéval. Ő kertészkedett. Az Ilonka néni, a felesége minden reggel 

elindult friss áruval Nickre és a környező falvakba, vitte a zöldségeket és 

kiabálta „Friss, zöldséget, sárgarépát, krumplit… vegyenek!” Menedéket is 

kaptunk ebben a házban. Előfordult, hogy akkora eső volt, hogy nem mertünk 

haza indulni. Az eső elöl hozzájuk menekülhettünk. 

A férfiak ezután már rendszeresen jártak a mezőre, készítették elő a talajt 

és vetettek. Amikor vetéshez készülődtek a vetőgépet a szekér után kötötték, 

a szekérre pedig zsákokba a vetőmag került. A vetőmagot mikor lehozták a 

padlásról még gondosan kiszelelték, hogy minél tisztábban kerülhessen a 

földbe. Amikor lengedezett a szél jó magasról egyik zsomborból a másikba 

öntötték, úgy tisztították. A vetőgép után valakinek gyalogosan járni is kellett, 

ellenőrizni, hogy nem fogyott e ki a mag, mert a papa szerint akkor hibádzik 

majd a sor. 

Egyik este a szokásos esti megbeszélésen, arról volt szó, hogy krumpli ül-

tetés lesz a holnapi napon. Én is föl voltam szólítva a munkára. Másnap reg-

gel a nagypapa befogta teheneket, édesapám fölrakta a vető krumplit a szekér-

re, a tetejébe meg minket, gyerekeket kisvödröstől együtt. Indultunk a Dec-

kibe Édesapám már kilyuggatta a krumpli helyét, én meg szorgalmasan dob-

tam a kiválogatott apró krumplit bele. Többször kisétáltunk megnézni, mikor 

hajt már, hisz azt láttam a családban mindenkitől, hogy örült a munkája gyü-

mölcsének. 

A kukorica mikor már akkora volt, hogy szépen meglátszott a sora, a nagy-

mamával babot és tököt ültettünk. Meg volt, hogy hányadik sorba, és milyen 

távolságra ültessük a magot. Amikor megérett a bab, arra már a kukorica igen 

magas volt, és gondot okozott megtalálni. A bab szedése nehéz volt. Nagy me-

legekben kellett szedni. Gazhordó ruhába szedte a nagymama és a hátán hozta 

haza. Még otthon is volt vele munka. Mikor megszáradt cséphadaróval kiverte 

a hőléből a szemet. Megválogattuk és teknőben tovább szárítottuk. Így kerülhe-

tett szellős zacskókban és finom téli eledelül szolgált a családnak. 
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A következő munka már a kapálás volt, amit főleg az asszonyok végeztek. 

Mi is jelen voltunk az öcsémmel a föld végén. Persze a gazhordó ruhán ját-

szottunk. Mihelyt kiértünk a mezőre már éhesek, szomjasak voltunk. Erre 

édesanyám számított, mindig tele bugyorral mentünk a mezei étkezdénkbe.  

A legfontosabb és a legérdekesebb munka az aratás és a cséplés volt. 

Minden, ami termett a földeken a család és állatai eledele volt, de az aratás 

mégis csak a mindennapi kenyerünk alapanyagának, a búzának, a betakarítása 

volt. Nagy előkészülettel járt.  

Édesapám előző este ráült az üllőre, kikalapálta a kaszát és a sarlót. A ka-

szakövet előkészítette a tokmánnyal együtt, hogy abba majd víz kerüljön az 

élezéshez. Édesanyám a devizsont (demizson) mosta. A nagypapa a gereblyé-

ket ellenőrizte. Korán reggel indultak aratni. Mi a nagymamával, aki a kiadós 

arató ebédeket főzte, csak délután mentünk utánuk. A látvány, az lenyűgözött. 

A hatalmas búzatábla, ahogy rásütött a nap, gyönyörű volt. Hát, amikor meglát-

tam édesapámat, ahogy a hosszú lábával előlépett, kezével megemelte a kaszát 

és szép egyformán vágta a kalászt. Édesanyám marokra szedte azt, és a nagy-

papa által készített kötélbe belefektette. A nagypapa pedig egy kötőfával kötötte 

utánuk a kévéket. Édesanyám kérte édesapámat, hogy ne vágjon akkora rendet, 

mert nagyon nehéz neki követnie. Akkor meg is fogadta azt, de aztán újból 

belelendült és a maga módján jól meghajolt, és talán még nagyobb rendet is 

vágott, mint előtte. A nagymamának a kévehordás jutott. Mikor nagyobb vol-

tam én is ebben a munkában szoktam segíteni, és a gereblyézésben. Minden 

kalászt igyekeztünk fölgereblyézni, nem maradhatott a földön semmisem. 

Este a kévéket kepébe összerakták, amik keresztet alkottak. 18 darab kéve 

volt egy kereszt. Minden este megszámolták és örültek napi teljesítményük-

nek. Így zajlott ez évről évre, napról napra.  

A soron levő fontos esemény a takarulás volt. Az úgy történt, hogy  

összefogtak a gazdák és sorba mindenki földjéről behozták a gabonát. Ki 

tehénszekérrel, ki lovas fogattal segített. Volt, akinek nagyon hosszú takaruló 

szekere volt . Rudalókötéllel és rudalófával kötötték le a kévéket. Mindig azt 

csodáltam, hogy milyen magasan ülnek a bácsik a kévék tetején. Mikor be-

fordultak az udvarunkba, megálltak a körtefa alatt, „megdézsmálták” és jó 

ízűen fogyasztották azt. A Firisz Lajos bácsi nekünk, gyerekeknek is dobott le 

egyet, kettőt. A szekerekről a kévéket vellával (villával) dobták és az asztag 

tetején lévő bácsik ügyesen elkapták és abból házikó alakot raktak. A házikó-

nak még volt teteje is, amit szalmával terítettek le, hogy ne ázzon meg a ga-

bona. Addig a háznál ékeskedett ez az érdekes építmény, míg a masináló 

(cséplő) brigád a mi udvarunkba nem költözött. 

A Laki utcai cséplőgéphez a brigádot édesapám szokta toborozni. Olyan 

nagy munkát nem jelentett a toborzás, mert évek során kialakult, kik szoktak 
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együtt dolgozni, kire lehet számítani. A brigádban pontosan meg volt kinek 

mi a feladata. Kellett a szervezettség, mert házról házra jártak, sokat költöz-

tek. Olyankor az eszközöket pótkocsi szerűségben szállították, hogy az új 

helyre érkezve, minél gyorsabban tudjanak dolgozni. A gazdák mennyiség 

után fizettek, a költözés szinte ingyen munkának számított. A cséplési díjat 

nem egyforma arányban osztották el, hanem a munka nehézségi foka szerint. 

Más mennyiség járt a zsákolónak, a szalmakazalon lévőnek és más a lányok-

nak, akik a pelyvát és a töreket pólyában hordták a gép mellől. Maga a csép-

lés látványos és csodaszép volt egy magamfajta kislánynak. A nagypapa me-

séjéből valóság lett. Nézd meg, mondta ő, hogy a kenyér születésének az útja 

most milyen szakaszába érkezik. Mert kislányom a kenyér születik, tudod 

mutattam azt a kis szemet, amit az ősszel elvetettem, a sást is, amit behoztam 

megszenteltetni, a kalászt is, amit learattunk. Ha sikeresen végzünk a masiná-

lással már fedett helyen lesz a termés és vihetjük majd a laki malomba. 

Megérkezett a hatalmas gép az elevátorral, amit traktor húzott. Mindenki 

szorgoskodott. Hipp hopp már stabilan állt a gép és indult a munka. Föl az 

asztag tetejére, dobás a kévét az etetőnek, amit a kévevágó kibontott a kötél-

ből, és a gép gyomrába került. Az etető szép egyenletes mozdulattal, széttárva 

karjait engedte a kalászt az útjára. Az eleváter (elevátor) a szalmát hordta, 

amiből hatalmas kazal keletkezett az udvarunk másik oldalán. Nagyon maga-

san voltak a bácsik. Külön attrakció volt, amikor lecsúsztak délben a kazal 

tetejéről, hogy az ebédjüket elfogyasszák. Kedvenc nyári foglalkozásom volt, 

hogy édesapámnak uzsonnát és ebédet vigyek az éppen soron lévő házhoz. 

Édesanyám egy fosztás cekkerbe pakolt. Tudta, hogy egy kicsit nagyobb ada-

got kell készítenie, mert akármennyit ettem otthon, édesapám maradéka, az 

mindig jobb ízű volt. Van egy fényképem is abból az időből. A képen édes-

apám a gép mellet a zsákoló, mérlegelő, feladatokat látja el. Fölkerült a gabo-

na a padlásra. Ha sütött a nap fölhúztuk a sindőket (cserepeket) és megforgat-

tuk a gabonát . Az asztag helye másnap üres volt. A nagypapa nyugtázta: 

most az állatok téli eledele a széna kerül a helyére. 

„Nagy segítség” voltam még a forgatáskor, győjtéskor (gyűjtés), amikor 

petrencébe raktuk a szénát. Én voltam a gereblyéző. Lótottam, futottam a kis 

gereblyémmel. A nagypapa látva szertelenségemet odahívott és az ujjaival jól 

összekócolta a hajamat. Ezt csinálod a szénával. A kezembe is maradt hajad 

és a földre is hullott, a szénával is ugyan ez történik. Vigyázz minden szálra, 

mert ami megtermett azt meg kell becsülni. Télen az állatok meghálálják, ha 

jól végzed munkádat. A következőkben „öregesen” a nagypapát utánozva 

végeztem a feladatomat. 

A paraszt családoknak a kenyér után a legfontosabb táplálékuk a krumpli 

volt. Most a krumpli szedés „protokolját” idézem föl emlékeimben. Reggel a 
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szekér megtoldásához szükséges tartozékok: a suber, a vendígoldal (vendég-

oldal), a krumpli szedő kosár, no meg mi, gyerekek az étkekkel, ívó vízzel és 

egy sereg ruhával együtt kerültünk a szekér aljába. A férfiak feszegettek a 

gombos vellával (villával), az asszonyok szedték a krumplit és hordták a meg-

toldott szekérre. A vendígoldal, amit a lőcsbe akasztottak az is arra volt jó, 

hogy minél magasabbra lehessen megrakni a szekeret. Haza a krumpli tetején 

érkeztünk. A kamrába került a termés. Az aprajából főzött a nagymama a 

tikoknak, (tyúkoknak) és a családnak is finom sült krumpli volt a vacsora.  

A kukoricaszedés. Nem kombájnnal történt akkor még. Az egész család 

összefogására volt szükség ebben a munkában is. Szintén magasított szekérrel 

mentünk. Beálltunk a sorokba és fosztásával együtt törtük a kukorica fejeket. 

Az oldalunkra kötött zsákba, vagy gaz hordóruhába raktuk, majd a szekérre 

került. Mikor megtelt a szekér a kukoricát kupacba szedtük. A férfiak levág-

ták a kukorica szárt és úgy csináltak kupac helyet. Este a megrakott szekérrel 

indultunk haza. A kukorica a színben kötött ki. Mikor már több szekérrel is 

haza került a termés kezdődhetett a kukoricafosztás. Szomszédok, jó ismerő-

sök érkeztek és késő estig, diskurálva, poharazgatva folyt a munka. Mi gyere-

kek a kupac tetején teljesítettünk szolgálatot. Onnan kellett a kukoricát a fosz-

tók elé juttatni. Ez a lábunkkal motollázva történt a kelleténél több alkalom-

mal. Minden kukorica fejet nem fosztottak meg a csuhéjától, mert édesapám 

fölfonta egy erős drót huzalra, amit a meggyfára, és a barackfára akasztott. 

Egész télen a szép sárga kukorica oszlop díszítette az udvarunkat. A megfosz-

tott fejek a szín padlására kerültek. Egyik reggel, alig hogy kiment a nagypa-

pa a reggeli etetéshez már jött is vissza. Mondta: Leszakadt a nagy súly alatt a 

pajta padlása. Sírt, jajveszékelt a nagymama. A nagypapa csak annyit mon-

dott. Adj hálát az Istennek, hogy ez nem tegnap este történt, amikor a csalá-

dunk még ott tartózkodott. Aznap ácsmunkát végeztek a férfiak és újból ren-

delkezésünkre állt a terménytároló, aminek az aljában volt a szecskavágó, a 

marharépa daráló, és oda készítette be a nagypapa télen a szénakazalból kivo-

nyogózott szénát is, hogy ne legyen havas az állatoknak. 

A kukoricaszárról még nem is írtam. A kukorica behordása után a kukori-

caszár vágás következett. Rövid nyelű kapával vágták, kévékbe kötötték, és 

magasra rakva szekéren hazahozták. Az udvar végében volt a helye. A diófá-

kat, szilvafákat sátorszerűen körberakták. Mindig hagyott a nagypapa egy kis 

rést, hogy oda bebújhassunk. Mókás ősz végi játék volt ez. Nálunk akkor 

rőzsekerítés volt mindkét szomszéd felől. Még a mellé is kukoricaszár került 

a hófúvás ellen, és a hidasokat is körberakták, hogy télen melegebb legyen az 

állatoknak. Került még szár a verem tetejére, a tikház mellé is. Télen az álla-

tok elé tették, megsózták marhasóval és ez volt a rágcsálni valójuk. A lerágott 

szár a kemence fűtését szolgálta. Nekünk, gyerekeknek a nagypapa meg gyár-
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totta belőle különböző hangzású hegedűket, amikkel cincogtunk a konyhában. 

A kukoricaföldről legutoljára a disznótök és az úri tök érkezett haza. Nagy 

kupacba rakták a szederfa alatt. Téli vitaminforrás volt embernek, állatnak. 

Cukorrépát is termeltünk. Hidegek voltak már, amikor azt húzták ki a 

földből, csirázták le, és kupacokat raktak a földeken. Mikor már elkezdődött a 

vasút állomáson a répa átvevés, szekerekre rakták, és hordták a vagonokba, 

vagy a sínek mellett prizmába rakták. Szállították a petőházi cukorgyárba. A 

megrakott, hosszú szerelvény visszafelé meg hozta a kristálycukrot, a me-

laszt, és a répaszeletet. A répaszeletnek minden gazdasági udvarban volt an-

nak idején egy gödör ásva. Ebbe a gödörbe vellázták (villázták) bele a répa-

szeletet és tiportuk tömörítettük, úgy tartósítottuk. A melasz a tehenek takar-

mányára került. Én is meg szoktam nyalni, csak úgy kíváncsiságból. Édes ízű, 

méz-szerű massza volt. Mindig hagytunk saját részünkre is otthon cukorrépát. 

Télen jóízűen fogyasztottuk. 

Már csak a szántás volt vissza. Édesapám egy rossz kimustrált cekkerbe 

beletette az ekevasat és mondta: Kislányom menj ki a Kőris partra a kovács 

műhelybe, mondd meg a Jóska bácsinak, legyen olyan szíves élezze meg ezt 

az ekevasat, majd reggel útközben bemegyek érte. Az ezután következő ház 

körüli munkában már csak nézelődő voltam. A férfiak fát firiszültek (fűré-

szeltek). A firiszülő bakra tették a méteres fákat és kézi firisszel (fűrésszel) 

kuglikra vágták. A favágító tuskón pedig fölaprították. Az asszonyok hordták 

a fás színbe, és télen kosárszám a konyhánkba került. 

Nem tudom, hogy ezek a sorok visszaadják-e azt a szervezettséget, össze-

fogást, alapos tervezést, kitartást és a jókedvet, amivel ezek a paraszt emberek 

(nem csak az én családomban) rendelkeztek. Mindent fölhasználtak, amit 

megtermeltek, óvták a termést, a földet és hálásak voltak azért, ami nekik 

termett. Volt haszna a falevélnek, amit szigetelésnek használtak a vermelés-

kor, a kukorica torzsának, ami gyerekeknek építő játék, vagy a sporheltben 

gyújtós volt. A tejesfazekak, kannák kiöblítésekor keletkezett tejes vízzel a 

cicák tálkája telt meg finom itókával. A fahamu mosásra, mosogatásra, és 

télen az út csúszásmentesítésére volt jó, a favágáskor keletkezett kéreg dara-

bok és a firiszpor a hús füstölését szolgálták. 

A célom az volt, hogy emléket állítsak szorgalmas, példamutató munká-

juknak, és hogy azt az utókor is megismerje. Igaz, hogy egy „minden lében 

kanál” kislány ellesett pillanatain keresztül nem mindig pontosak az itt leír-

tak, de talán érdemes arra, hogy visszapillantsunk. 
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Lakodalom volt a mi utcánkban  

 

Amikor a vasárnapi szent misén a Hegedüs Vince plébános úr úgy kezdte 

a hirdetést, hogy „Az anyaszentegyház házasságot hirdet…” mi gyerekek 

fölkaptuk a fejünket, hegyeztük fülünket, számoltuk hányadik hirdetés (há-

romszor hirdették a házasodni jelentkezőket) is ez. Végre valami érdekes is 

történik a faluban. Lakodalom lesz. 

A lakodalmas ház környékét már a jeles dátum előtt egy héttel megkör-

nyékeztük, ott tátogattunk, hátha akad valami látnivaló. Egy alkalommal 

könnyű dolgom volt ez ügyben, mert a mi utcánkban, a szomszédban is volt 

lakodalom. A hét elején asszonyok érkeztek a kis motyójukkal, zsomporok-

ban (zsomborokban) hozták a lisztet, cukrot, tojást, diót, kannákban a tejet. 

Az volt a szokás, hogy a lakodalmas házhoz elvitték a sütéshez szükséges 

holmikat. Ott a házban élő asszonyok a falu sütő-, főző asszonyaival karöltve 

egész héten sütöttek. Egyszer csak egy nagy szekér érkezett fával, ágakkal. A 

férfiak jöttek sátrat építeni a násznépnek. Ponyva került a sátor tetejére. Most 

már a további előkészületek is a sátor alatt folyhattak. Péntek reggel újból jött 

az asszonynép. Most a hónuk alatt tyúkot hoztak, amiből készült másnap a 

húsleves. Ezen a napon fűtötték be a kemencét is. A sátor alatt készült a ren-

geteg kalinkó. Dagasztották, fonták, kelesztették letakarva a finom csemegét. 

A munka jó hangulatban folyt. Jó kedvű volt mindenki. A közös munka, a 

sikeres étkek, no meg az itóka kóstoló megtette hatását. A bort a vőlegény 

hozta a násznépnek. 

Másnap délelőtt a menyasszony és a vőlegény a két tanúval, általában fekete 

kosztümbe és öltönybe öltözve, egy nagy tányér sütemény és egy liter bor kísé-

retében elment a tanácsházára. A polgári esküvő ennyi volt. A násznép nem 

volt jelen. Az ünnepélyesség, az igazi esküvő az a templomban zajlott. 

Délután már gyülekezett a násznép. Ki gyalogosan, ki vonattal, ki meg lo-

vas kocsival érkezett. Az érdekesség, a látni való most következett számunk-

ra. Az volt a szokás, hogy a lovakat krepp papírral díszített hintóba fogták, 

azzal hordták össze a faluban lakó násznépet. A vőfélyek is hintóval mentek a 

koszorús lányokért a házakhoz. Vitték magukkal a szép csokrokat. Méltóság-

gal, udvariasan segítették párjukat a kocsira föl, illetve le. Amikor már  

minden meghívott jelen volt, következett a fényképezés. A lakodalmakon 

általában az Éles Lajos bácsi szokott fényképezni. Kivonult mindenki a sátor 

elé, összehordták a padokat, asztalokat, mindent, amire föl lehetett állni és a 

teljes násznép lefotózkodott. Menyasszonyról, a koszorúslányokról és párjaik-

ról külön képek is készültek.  

Majd a lakodalmas menet elindult a templomba. A menetből a tanúk felesé-

geik szórták a bámészkodóknak a kalinkót, amit mi gyerekek ügyesen elkap-
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kodva, jóízűen elfogyasztottunk. Kísértük a menetet a templomba. A karzatról 

lehetett legjobban látni a szertartást, ezért a templom közelében érve rohantunk, 

hogy jó helyre kerüljünk, nehogy lemaradjunk valami fontos dologról. 

Bevonuláskor gyönyörű volt a menyasszony, csengett a Böske hangja, 

szólt az orgona. Felemelő pillanat volt. Az eskü szövegét az oltár oldalán, 

térdepelve mondta az ifjú pár. Amikor a plébános úr kísérte őket ki a temp-

lomból felcsendült a „Jézus szíve szeretlek én segíts át az élet tengerén” című 

ének. Gratuláció és ismét sorakozás következett. A népes sereg visszatért a 

lakodalmas házhoz. Vacsora, sok sütemény bor, és természetesen cigány zene 

kísérettel telt a mulatozás. Vacsora után megjelent a Cetthoffer néni, a postá-

sunk és olvasta föl a táviratok tartalmát. Azon jöttek vidékről a jó kívánságok. 

Természetesen a jókívánságot hozónak is kijárt a lakodalmas csomag. Éjfél-

kor a menyecske táncot általában piros ruhában, fejkendősen járta az új asz-

szony. Nagy tálba gyűjtötte a násznagy az adományokat, miközben „eladó a 

menyasszony” felkiáltással buzdított az adakozásra. 

Másnap reggel az adományozók, a szomszédok, jó barátok megkapták a 

maradék süteményt. Mi meg vasárnap vártuk a következő hirdetést, hogy 

mikor lesz ilyen érdekesség a falunkban. 

Akkor gyerekként érdekességnek, egy izgalmas eseménynek tartottam az 

esküvői szertartást. Nem értettem miért sír a menyasszony, az édesanyja és 

még páran. Felnőttként, édesanyaként tudom már milyen érzés, megfogadni 

párunknak a halálig tartó hűséget, és izgulni azért, hogy gyermekeim döntése 

milyen irányba viszi életüket. 

 

„Itt hagytak, elmentek 

Nem is jőnek vissza!” 

(Petőfi)        

 

De a szívemben mindig velem vannak. Kik ők? Az édesanyám és az édes-

apám. 

 

Sokáig készültem e pár sor megírására. Mindig csak halogattam, mert tudtam, 

hogy nagyon nehéz lesz szavakba önteni érzéseimet, hisz édesapám 15 éve, 

édesanyám pedig idén februárban itt hagyott. Azt gondoltam, le kell írnom, 

hogyan éltek, milyen jó volt velük, és talán így a keserűségem is enyhül egy 

kicsit. 

A családi beszélgetésekből tudom, hogy a nagypapa testvére Répceszeme-

rében lakott. Történt egyszer, hogy meghívta búcsúra a család legény fiát, és 

közölte, ki is nézte, hogy kivel kell majd táncolnia a bálon. Egy szép szőke, a 

jobb szomszédjában élő, csinos lány volt a kiszemeltje. Édesapám eleget tett a 
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meghívásnak, de a bálban egy szép barna szemű, barna hajú lányon akadt 

meg a szeme. Mikor az első táncot ropták a „Paprika, só, szó, ami szó, te vagy 

csak hozzám való” nótát játszották a cigányok. Ez a találkozás egy életre szó-

ló kötelékké alakult. Később a nagynéni úgy gondolta talán nem jól mondta, 

vagy talán édesapám értette őt félre, mert ez a barna lány a bal szomszédjában 

lakott. Kapcsolatuk átélte a hosszú katona időt és a második világháborút. 

Édesapám mesélte, hogy a Gallen Tóni, a Szekeres Pali bácsival és az Illés 

Pali,és a Szabó Feri bátyjával volt regruta. Leszálltak a vonatról énekelték a 

„Beírták a nevemet a nagykönyvbe” című nótát, végig mentek a falun és hol 

is kötöttek volna ki, mint a kocsmában. Összeverődött a falu legény serege. 

Az idősebbek katona élményeket meséltek és bátorították az újoncokat, a 

fiatalabbak meg tapasztalatot gyűjtöttek, mert hisz a következő években ők 

következtek. 

A katona élete nagyon hosszúra sikeredett, mert mire a 36 hónap tényleges 

katonaság le tellett volna arra a háborúba vezényelték az ezredét. 

Írták a leveleket a szerelmesek, aztán, vagy megkapták azokat, vagy nem. 

Édesapám még fényképet is küldött Oroszországból. „Szeretettel Olgának 

Oroszországból Nyetropetroszk 1943. máj. 14.” felirattal. 

Mielőtt kivitték őket a frontra üzenetet küldött haza, hogy Sopronban ál-

lomásoznak és fogadhatnak látogatót. Ki is ment volna el, mint édesanyám és 

a Mariska néném (édesapám húga). Felpakolták a sok hazai finomságot és a 

vagonok tetején elutaztak Sopronba. Sajnos a találkozó időpontváltozás miatt 

nem jött létre, de a csomagot legalább ott hagyhatták. Így ment el ölelés nél-

kül édesapám a háborúba. 

1945-ben leszerelt és 1946. november 23-án feleségül vette édesanyámat a 

szemerei barna lányt. Nicken a Vasút utcában laktak a nagy szüleimmel. 

Nagy lakodalom nem volt, csak egy szerény esküvő. Fénykép sem készült. A 

násznép, viszont arra kíváncsi volt, hogy jó dolgos lesz-e az új asszony. Az 

volt a szokás, hogy a küszöbre dobják a söprűt, ha az új asszony átlépi, akkor 

lusta, ha fölemeli, dolgos menyecskének mutatkozik. Édesanyám kiállta a 

próbát, szorgalmas, jó dolgos asszony lett belőle. 

1947. december 08-án megszületett első gyermekük, azaz, én, aki a ke-

resztségben a Rozália nevet kaptam. 1952-ben az öcsémmel, a Pistivel bővült 

a család. 

Szüleim nagyon sokat dolgoztak. Mi gyerekek a nagyszülőkkel voltunk 

otthon. 

Ez nem azt jelentette, hogy nem törődtek velünk, mert igenis megtették 

azt, ami az anyára és az apára tartozott. Édesanyám mindig tiszta vasalt ruhá-

ba öltöztetett bennünket. A hajamat minden reggel befonta mielőtt a mezőre 

ment. A fodrászkodás közben a „Szívem első gondolatja” reggeli imát tanítot-
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ta meg velem. A tanító néni és plébános úr köszöntésére ő tanította meg a 

verseket, és figyelemmel kísérte a tanulmányaimat is. Emlékszem téli estéken 

milyen nagy gonddal készítette a megmelegített fedőt, vagy cserepet lábmele-

gítőként az ágyamba. Szárítgatta az átázott mackó nadrágokat és a cipőket a 

tűzhely mellett, hogy reggel szárazan húzhassam a lábamra. Ő varrta a ruhá-

inkat, az ágyhuzatot, a konyhai kötényeket és egyéb használati tárgyat is. 

Általában a nagymama főzött, de ünnepekkor az édesanyám. Finom süti-

ket készített. Ünnep előtt nem küldték el a tejet a csarnokba, hanem édes-

anyám vajat köpült belőle, hogy a sütemény finom legyen. A tej színét leszed-

te, az állt egy pár napot, és egy kannába öntve jól felrázva elkészült a vaj. Ha 

nagyon melegek voltak a vajat és egyéb más élelmiszert a kútban hűtöttük. 

Tejes kannába tettük a hűteni valót, a kanna fülére zsineget kötöttünk és ezzel 

húztuk föl, vagy engedtük le azt. 

A szappant is édesanyám csinálta. Disznóvágáskor keletkezett, étkezésre 

már nem igen használható zsiradékból készítette. Ezzel a szappannal mosta 

tisztára nagy mosóteknőben a család ruháit. A teknő végében moshattam én 

is. Dörzsöltem kezemmel a ruhákat. Azt hiszem inkább akadék voltam, mint 

segítség, de mindig meg voltam dicsérve. 

Édesanyám nagyon nehéz munkát végzett. Édesapám volt a Földműves 

Szövetkezet darálósa. Nicken a kocsma udvarban volt a daráló. Amikor nagy 

dologidő volt a földeken, és ez inkább férfimunka volt, édesanyám darált a 

falu gazdáinak. Szegény húzkodta a nehéz gabonás zsákokat, és a garatra 

öntögette vödörrel a meg darálandó gabonát. Mikor felső tagozatos iskolás 

voltam tanítás után mentem segíteni. Édesapám készített egy dobogót, „ami-

vel meg lettem toldva” és fölértem a garatot. Csak fél kannával önthettem, így 

boldogultunk ketten édesanyámmal. Ha megszomjaztam, ami sokszor előfor-

dult, kaphattam a Dénes Laci bácsi kocsmárostól egy kis málnát, amit este 

édesapám utólag kifizetett. Ha a mezőn főleg női munka volt, akkor édes-

apám volt a darálóban. Akkor csak a málna járandóságomért tévedtem a dará-

ló felé. Neki nem kellett segíteni. Nála gyorsan ment ez a nehéz munka. Saj-

nos még olyan is előfordult, hogy éjszaka őröltek. Felváltva aludtak a gabona 

tetején. Reggel édesapám kiosztotta az őrleményt, édesanyám útnak indított 

az iskolába, és mentek a határba tovább dolgozni. Sokszor lejátszódik előttem 

ez az életkép, és elgondolkozom. Hogyan bírták ezt a sok munkát, és milyen 

verejtékes munkával biztosították a család számára a minden napi kenyeret. 

Köszönet nekik a munkáért, a szeretetért, a törődésért és az életért! 

Szüleim nagyon szerették az állatokat. Mindig volt házi kedvenc kutyu-

sunk, cicánk. Ha munkából jöttek haza ezek az állatok várták őket az utcaaj-

tóban, mert mindig kaptak egy kis simogatást. A következő feladat volt édes-

apámnak az istállóban megnézni a teheneket. Utána kérte, hogy kislányom 
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hozzál nekem egy pohár friss vizet. Szaladtam a kútra, merítettem a vödröt és 

néztem édesapám milyen jó ízűen oltja szomját. 

Ha valaki azt gondolná ennyi munka után aztán jött a pihenés. De hát nem 

az következett. Édesanyám fejt, szűrte a tejet, kannába mérte, és útnak indí-

tott, hogy vigyem a csarnokba. Ha több tej volt, akkor két kannába öntötte, 

hogy könnyebben boldoguljak. A csarnokban mérő edénybe kellett önteni a 

kannák tartalmát, egy kis könyvbe a Jónás Gizi néni beírta a mennyiséget. 

Hónap végén fizették a kocsmában a tejpénzt. Családunk a darálással keresett 

készpénz mellett, a tej és a tojás eladásából kapott pénzzel gazdálkodott. A 

tojást a nagymama rakta kosárba és mentem vele a falu végre, a Pálla Gizi 

nénihez, ő volt a szövetkezet átvevője. 

A csarnokból mindig siettem haza, mert az esti beszélgetésen részt akar-

tam venni. Az úgy zajlott, hogy a család minden tagja letelepedett a konyhaaj-

tó elé, a verondára. Ott méltatták az eltelt napot, tervezték a holnapot, megvi-

tatták az időjárást és még sok érdekes dolgot. 

Egyik este arról volt szó, hogy édesapám másnap reggel útra kel. Lovat 

vásárol, hogy könnyebb legyen a földeken a munka. Édesanyám aggodalmas-

kodott, félt a lótól. Ő megszokta a jámbor teheneket, és nem szívesen fogadta 

ezt az ötletet. Édesapám sugárzott a boldogságtól, hisz a gazdálkodás kicsit 

magasabb fokára juthatott. Ez az 1950-es évek elején volt. Eljött a reggel. 

Édesapám lóvásárra, édesanyám kapálni ment. Szegény anyám nem haladt a 

kapálással, mert folyamatosan azt az utat nézte, ahonnan édesapám érkezését 

várta. Egyszer csak megpillantott egy gyalogost egy hatalmas állattal. Nem 

fejezte be a munkáját, fogta a kapát, vállára tette és indult haza. Mindnyájan 

örvendezve vártuk a mi első és egyben utolsó lovacskánkat. Édesapám büsz-

kén vezette a kedvencét. Félve, ugyan de mindenki megcsodálta. Jöttek a 

szomszédok is, örültek velünk együtt, hisz tudták, hogy édesapám legnagyobb 

vágya most teljesült. Eljött az este. Az istállóban mindent elkészítettek már a 

Manci (ez volt a lovunk neve) fogadására. Édesapám meg fogta az állatot, 

becézgette és vezette az istállóba. Azaz vezette volna. Szegény állat, ahogy 

bebújt a mi kicsi istállónk még kisebb ajtaján észrevette, hogy nem a meg 

szokott helyén van, fölkapta fejét. Nem tudták tovább vezetni az istállóba. 

Pedig bekötött szemmel, kockacukorral csalogatva is próbálták. Így történt, 

hogy sokáig azt emlegette édesanyám apátok akkora lovat vett, hogy nem fért 

be az istállóba. Másnap az istálló ajtót megmagasították, és már nem kellet 

szegény állatnak a következő éjszakát a szederfához kötve töltenie. Édesapám 

éjjelente fölkelt, hogy megnézze, hogy érzi magát az új segítője. Másnap sze-

kérbe fogta, és ment büszkén lovas fogatával dolgozni. 

A sok munka mellett még édesapám tanult is. Ő még akkor járt iskolába, 

amikor hat elemit végeztek a gyerekek. Tovább tanulni csak keveseknek ada-
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tott meg, hisz kellett a dolgos kéz a földeken. Édesapám egyetlen fiúgyermek 

és a legidősebb gyerek volt. Ő maradt a szülői házban és tette a mindennapi 

feladatokat a nagypapa mellett. Amikor én már felső tagozatos voltam, Rép-

celakra jártam, egyik este előállt a tervével. Tanulni szeretnék. El akarom 

végezni a hetedik és a nyolcadik osztályt. Ő is tanuló lett a répcelaki iskolá-

ban, ugyanazok a tanárok tanították, akik a gyerekét. Sikeresen tette le a vizs-

gákat. Annyira megízlelte a tudományt, hogy a következő években Kenyeribe 

járt a mezőgazdasági technikumba. Így történt, hogy édesapámmal egy évben 

érettségiztem. Sokat segítettem neki. Nagyon nehéz volt neki a nyelvtan lec-

ke. Falusi gyerekként élt és mindig úgy akarta a szavakat leírni, ahogy kiejtet-

te azokat. No, és a matematika. Sokat szenvedtünk vele. Édesanyám pedig 

még több munkát vállalt. Büszke volt párjára. 

Több alkalommal volt Nicken telek vásárlási lehetőség. Mind annyiszor 

édesanyám terve került előtérbe. Kicsi házban heten éltünk. Szeretett volna 

önálló otthont, és kicsit jobb körülményeket a gyerekeinek. A telek vásárlásig 

mindig eljutottunk. Volt telkünk a Deckiben, a mai Rába utcában, meg akar-

tuk vásárolni a Laki utca egyik házát. Mire melegére került volna sor édes-

apám mindig visszatáncolt. Nem tudott elköltözni a szülői háztól. Így történt, 

hogy gyermekkoromat a fehérre meszelt, mindig rendbetartott kis házban, a 

nagyszüleimmel, szüleimmel, testvéremmel és egyik unokatestvéremmel 

együtt éltem le sok-sok szeretetben.  

Ez az együttélés adta nekem az útravalót további életemhez. A család  

összetartását, az alkalmazkodást, a szorgalmat, egymás megbecsülését, a szü-

lői és gyermekei szeretet - amit ők példaként mutattak nekem - próbálom 

leutánozni és örökségül hagyni kis családomnak, gyermekeimnek, unokáimnak. 

Vizvárdy Tamásné 
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Nagyszüleim mesélték… 

 

Kulcsod (Kľučovec) egy Duna menti pici falucska Szlovákiában - az én nagy-

szüleim szülőhelye és emlékeik kifogyhatatlan kincsestára. Mindig csodál-

kozva hallgatom nagypapám és nagymamám gyermekkori kalandos története-

it, ők pedig szerencsére szívesen mesélnek nekem. 

1965 júniusában a nagy csallóközi árvíz viszontagságos napjait nagyszüle-

im is átélték. Kulcsodon átszakította a gátat a hömpölygő Duna. Sokak háza 

összedőlt, de a falusi emberek a legnagyobb bajban is összefogtak. Nagyma-

mám második osztályos kislány volt. Az iskolából kihívták őket, hogy gát-

szakadás van és el kell hagyni a falut. Gyorsan hazamentek, a legszüksége-

sebb dolgaikat a padlásra menekítették. A nagyim babakocsit és babákat men-

tett meg. Jöttek a katonák, a gyerekeket teherautókra – felénk úgy hívták „vet-

reszkára”– segítették és Nagymegyerre, a közeli kisvárosba vitték. A férfiak a 

faluban maradtak, csónakokkal mentették az állatokat a háborgó, mérges, 

hideg Duna elől. A falusi gyerekeket – beleértve a nagyszüleimet is – szlovák 

környezetbe, a Nové Mesto nad Váhom-i táborba szállították. Hétvégenként a 

szüleik meglátogatták őket. Onnan továbbmentek Martinba (Szentmárton), 

ahol szénát, szalmát kaszáltak, gyűjtöttek az állataiknak, mert a víz mindent 

elpusztított. A dédapám a padláson vészelte át az árvizet. Két hónap után 

hazatérhettek, hazavihették az állataikat a környező kis falvakból. Sajnos 

valakiknek a háza összedőlt és újból kellett építeni az egész addigi életét. 

Kulcsodon nem volt hiány a vidám történetekből sem. Nagypapám soha 

nem unatkozott. Január 1-jén úgy döntött, hogy halászni megy a majdnem 

fenékig befagyott kanálisra. A saját kezűleg készített botját, melynek drót-

hurok volt a végére erősítve, természetesen vitte magával, hogy ezzel majd 

rárántson a halakra. Le is táborozott a kanális egy részén, ahol a jég elvéko-

nyodott. Egy óvatlan pillanatban azonban – reccs! és a jég beszakadt alatta, 

papám pedig a víz alá merült. Nagynehezen kiúszott ugyan a partra, de a sap-

kája a jégen maradt. Sapka nélkül mégsem mehetett haza. Ezért visszaúszott 

érte. Hazafelé teljesen átfagyott a ruha rajta, csak a térdénél mozgott. Mikor 

az én ükmamám meglátta, gyorsan a tűzhely – „sparhelt” elé állították, hogy a 

ruha kiolvadjon. Dunyha alá dugták és az ágyát forró téglával melegítették. 

Az volt a büntetése, hogy egész nap ott kellett feküdnie. 

Nagymamám édesapja, az én dédpapám hajós volt. A Dunán hajózott a 

Fekete-tengerig. Ott laktak a tengeren egy hónapig, s várták, hogy az árut 

kirakják a hajóról. Nagyimnak volt egy szárazföldi teknőse, ami velük uta-

zott. A hajót mindig gondozták, a padlót csillogó fekete anyaggal kenték be, 

ami a nagymamámnak nagyon tetszett, így közelebbről is megvizsgálta.  
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Sajnos belefordult a kátrányos kannába. A szép hosszú hajától meg kellett 

válnia és csinos kis ruháját is el kellett dobnia, mégis boldogan emlékszik 

vissza ezekre a hajós évekre. 

Nagypapám - mint afféle falusi gyerek - csinált magának gumipuskát egy 

V alakú vesszőből. A bot két végére rákötött egy cm széles bicikligumit, a 

bakancs nyelvéből kiszabta a kavicsbefogót, s kész is volt a csúzli. A kulcsodi 

iskola kerítésére tették ki a céltáblát. A tanítónak ez nem tetszett, így telefo-

nált Radványra az igazgató tanító elvtársnak, hogy mit csintalankodnak a 

gyerekek. Mivel délután jártak iskolába, már ki is állították a kulcsodi fiúkat, 

hogy beszámoljanak, milyen volt a célbalövés. Megparancsolta az igazgató 

tanító elvtárs, hogy mindenki hozza el a gumipuskáját. Büszkeséggel mutat-

ták a saját készítésű csúzlikat, csak arra nem számítottak, hogy ők lesznek a 

céltáblák. Az igazgató tanító elvtárs fogta a gumipuskát, és mindenki kapott a 

fülére egy pöccintést. Jó kis lecke volt ez a csintalan gyerekeknek. 

Nagypapám első napja az iskolában is kalandosra sikerült. Bátyjával be-

léptek a tanterembe, helyet foglaltak, majd elkezdődött a bemutatkozás. A 

tanító nem ismert senkit. Mindenki elmondta, hogy hívják, honnan jött. Ez 

viszont a papámat túságosan nem érdekelte, mivel ő ismert mindenkit. Felfe-

dezte viszont, hogy a pad elején lévő kis tintatartóra legyek repdestek. Nézte, 

figyelte őket, s mikor egy morzsán összegyűltek, elkapta a legyeket. A tanító 

észrevette és rákiáltott: 

- Mit csinálsz?  

Papám nem késett a válasszal:  

- Egyszerre hármat is fogtam! Egyszerre hármat is fogtam! - és nagy 

örömmel mutatta tenyerében a zsákmányt.  

Elcsodálkozott a tanító is, valószínűleg nem a sikeres vadászaton, de hogy 

emlékezetes első nap volt, az biztos. 

Nagyszüleim kalandos történeteit örömmel, szájtátva hallgattam végig,  

kicsit visszakalandozva az ő gyermekkorukba. 

Zsidó Leila 
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Történet a dédnagyapámról 

 

Szeretnék elmesélni egy történetet, ami a családunkat érintette. Sok-sok ke-

sergés és bizonytalanság övezte. Elsőre szomorúnak tűnik, mégis ott található 

benne a megnyugvás. 

Apukám gyermekként soha nem értette, miért nem találkozott a nagyapjá-

val, és miért csak pár régi fekete-fehér fénykép van róla. A válasz mindig az 

volt, hogy elesett a háborúban… 

Mikor kezdte egy kicsit megérteni, mi is az a háború, elkezdődött a nagy 

kutatás. A cél az volt, hogy megtalálja az apát, nagyapát, és az én dédnagy-

apámat.  

Valamikor a 90-es évek elején kezdődött a kutatás. Dédnagyapám a hábo-

rú utolsó éveiben a gombaszögi mészkőbányában dolgozott. A szomszéd 

faluban, Szalócon élt dédnagymamámmal, Irénkével és Béla nagyapámmal, 

aki akkor még csak négy éves volt.  

Kapott egy fülest, hogy a frontra hívják a kőbánya dolgozóit és váltson in-

kább munkát, menjen a vasúthoz, ott nagyobb biztonságban lesz, és nem so-

rolják be katonának. Az Élet viszont átrendezte a forgatókönyvet.  

Elküldték a háborúba a vasút alkalmazottait, a kőbánya dolgozói megme-

nekültek. Dédnagyapámat a rozsnyói vasútállomáson látta utoljára a családja. 

A háború után minden nap a ház előtti kislócán várták az öreg bakát, aki csak 

nem érkezett meg. Felvidéken abban az időben gyorsan változtak a viszo-

nyok, dédnagyapám mint magyar katona indult védeni a hazát, de abban az 

időben már megmozdultak a határok, úgyhogy Csehszlovákia volt az új haza. 

Dédnagymamám hasztalan kereste a férjét, mindig megakadt valamin. Kér-

ték, hogy vallja magát szlováknak, akkor keresni fogják, de újra változtak a 

viszonyok… 

A következő kérés az volt, hogy lépjen be a Kommunista Pártba, és mint 

jó kommunistát keresni fogják. Természetesen ez sem valósult meg, déd-

nagymamám igazi magyar maradt és soha nem lett párttag.  

Múltak az évek, dédnagyapám nem jött, hiába várták. Az emberek sokat 

találgattak és azt kezdték híresztelni, hogy a dédnagyapám valahol a Szovjet-

unióban él, fogságba esett és már ott alapított új családot, és magára hagyta az 

otthoniakat. Ebben a tudatban múltak az évek. Dédnagymamám soha nem 

hagyott fel a várakozással. Jött a rendszerváltás, a 90-es évek elején nagy 

esély volt megtalálni a dédnagyapámat. Levelet írtak Budapestre, Pozsonyba, 

de semmi hír nem érkezett. A szervezet, amelyik kereste, kért egy város –

vagy falunevet, ahol dédnagyapám megfordult, de nem volt erről semmilyen 

információnk.  
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Egy nap azért kezdtek reménykedni, egy messzi ismerős jelentkezett, aki 

még a háború utolsó napjaiban találkozott a dédnagyapámmal valahol a 

harcmezőn. Sajnos idős volt és nem emlékezett a falu nevére.  

Majd egyszer egy éjjel hangos kopogás az ajtón, nagyapa kinyitja, ott áll 

az ismerős, ordítja:  

Koropiec, Koropiec! Ez volt a falu neve, ahol utoljára látta. Megálmodta, 

és rögtön jött elmondani egy köntösben. Ez a falu a mai Ukrajnában van. 

Elmondta, hogy már rossz állapotban volt, mert a lábai le voltak fagyva, de 

reménykedtek, talán rábukkan valaki.  

További leveleket írtak még a messzi Moszkvába is, de mintha a föld nyel-

te volna el a dédnagyapámat. Ahogy múltak az évek, lassan már mindenki 

megbékélt azzal, hogy nem találják. Valamikor a 2000-es évek elején apukám 

a miskolci bevásárlóközpont lócáján ülve fáradtan várta anyukámat, aki bolt-

ról boltra járt. Felfigyelt egy újságra a lóca szélén, kezébe vette és unalmában 

beleolvasott. Ott állt az első oldalon egy cikk, hogy több mint 50 év elteltével 

az orosz kormány 40 000 magyar fogoly katona nevét megjelenítette. Apu-

kám az oldalt kitépte és zsebre vágta, hogy majd otthon tanulmányozhassa. 

Valahogy elfelejtkezett róla, és csak mikor anyukám indult a kabátját kitisztí-

tani, a kitépett újságcikket az asztalra tette, és apukám akkor eszmélt fel… 

A cikkben az állt, hogy létezik egy internetes oldal, hadifogoly.hu, ame-

lyikben fel van tüntetve az összes nyilvántartott magyar katona. Beírta a déd-

nagyapám nevét: Zsóri Béla. Nem akart hinni a szemének, mikor megtalálta. 

Dédnagyapám fogságba esett 1944. október 9-én, és sajnálatos módon elhalá-

lozott 1945. április 7-én, egy hónappal a háború befejezte előtt. 

Apukám már felfedte dédnagyapám sorsát, és elhatározta, hogy elmondja 

a nagyapámnak. Leültette az egész családot és elmondta a hírt. Nagyapám 

elkezdett zokogni. A család próbálta vigasztalni, hogy ne legyen szomorú, 

régen történt, de nagyapám mindenki megdöbbenésére azt mondta, hogy ezek 

örömkönnyek… senki nem értette. 

Akkor mondta el, hogy ő az egész életét azzal a tudattal élte, hogy az apu-

kája valahol messze él boldogan az új családjával. Valójában csak ilyen  

hosszú idő után derült ki az igazság, hogy megtett mindent azért, hogy haza-

térhessen szeretett családjához, de sajnos nem sikerült.  

Így igazi hősként tiszteljük és őrizzük emlékét. 

Zsóri Liliána 
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Kiadványunk a  
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felajánlott 1%  

és a tagságunk segítségével jött létre. 
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