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Előszó a Kárpát-medencei életmesékhez 

 

 

Tisztelt Olvasó! 
 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a „Mosolyvirág‖ 

Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete tizenkettedik alkalommal hir-

dette meg a Kárpát-medencei Életmesék pályázatát, engem pedig nyol-

cadik alkalommal ér a megtiszteltetés, hogy fővédnöke lehetek az 

Életmesék pályázat kötetének.  

A korábbiakhoz képest különleges esztendő az idei, mert a tavasszal 

ránk tört világjárvány idején a gyakorlatban is megtapasztalhattuk, 

hogy a család szeretetközössége nemcsak eszmény, hanem olyan élő 

valóság, amely mindannyiunknak pótolhatatlan biztonságérzetet nyújt. 

A járvány idején a magyar családok lelki véderőként nyújtottak  

oltalmat a tagjaiknak és ezáltal az egész nemzetünknek. Köszönet érte 

mindenkinek! 

A vírusveszély csillapodása után azonban a nagyvilágban és Európá-

ban másfajta veszélyek ütik fel a fejüket: egy olyan politikai gondolko-

dás és ebből fakadó gyakorlat veszélye, amely a nők és férfiak, az idősek 

és fiatalok, a fehérek és színesbőrűek között minden természet adta kü-

lönbözőséget, illetve az emberi közösségek közötti minden vallási és 

kulturális különbözőséget természetellenes módon és romboló célzattal 

manipulál. Mindennek a célja, hogy egyes államokfeletti érdekcsoportok 

arctalanul és arcátlanul alávessék és kifosszák az így szétzilált közössé-

geket. Ez a politikai kísérlet sárba tiporja az emberi méltóságot, országo-

kat sodor válságba és földrészeket boríthat lángba. Ennek a rombolási 

kísérletnek a gyújtópontja az egy férfi és egy nő házasságán alapuló  

család. Ha a családokat legyőzik, akkor előbb vagy utóbb szétesnek a 

nemzetek, a keresztény egyházak és a nemzeti államok is. 

Ettől a rombolási kísérlettől csak közösen, a magyar családok erejét 

összefogva tudjuk megóvni Magyarországot, ahol évről évre nő a há-

zasságok, és csökken a válások száma, ahol egyre több család vállal 

egyre több gyermeket.  
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Hazánkban 1981 óta többen halnak meg, mint amennyien születnek, 

de az elmúlt időszakban a demográfiai télben megjelentek a tavasz je-

lei. A folyamatok iránya megfordulni látszik: talán már kifelé megyünk 

az erdőből, bár még messze van az út vége.  

Sokak elkötelezett munkájának köszönhetően a változás megindult a 

lelkekben is.  

Ez teremt okot és alapot arra a bizakodásra, hogy a magyar családok 

a jövőben is megtörhetetlen véderői maradnak a nemzetünknek.  

Ezért is ajánlom figyelmükbe az újabb családtörténeteket, amelyek 

elbeszélik, miként kapcsolódunk egymáshoz szeretetben életünk kezde-

tén, s azokban az időkben is, amikor már az élet továbbadása a felada-

tunk. El kell mondani mindezt, hogy tudjuk és megéljük, valójában mi 

a fontos és mi nem, s tanúságot tehessünk az élet értelméről. Minden 

nemzedéknek szüksége van az előtte járók tapasztalataira és élményei-

re, csak így tudhatjuk meg, honnan jövünk és hová megyünk. Ilyen 

történetek nélkül nincs nemzeti emlékezet. 

 

Jó olvasást kívánok mindenkinek! 

 

Kövér László 

a magyar Országgyűlés elnöke 
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Bevezetés 

 

 

Egyesületünk a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete és a 

KCSSZ (Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége) 12. éve hirdeti meg 

Életmese írói pályázatát a Kárpát – medencében. Változatlanul azzal a céllal, 

hogy őseink, családjaink történeteiből erőt, gondolatokat és megoldásokat 

találjunk mai világunkhoz, és benne általuk is megtaláljuk helyünket, őrizzük 

és továbbadjuk értékeiket.  

Minden kötet más és más, hiszen a zsűri döntése alapján a legjobb írások-

ból szerkesztődik. Mégis minden évnek van új árnyalata, hozadéka is. Az idei 

kötetünk gerincét képezik a megküzdési stratégiák, a hagyományok, a párvá-

lasztás, apa-fiú, anya-lánya, nagyszülő-unoka kapcsolatok, kötődések.  

Pályázóink közül a 2. korcsoportból (10-14 évesek) és a 4. korcsoportból 

(33 év felettiek) ragadtak legtöbben íróeszközt, azaz a felsősök és az érett 

felnőttek. Szépen összecsengnek, egymásra hangolódnak írásaik is. A kis 

kamaszok „felkeresték‖ a nagy- és dédszülőket a nem mindennapi idők alatt 

(Covid vírus), s tőlük kértek, s kaptak útmutatásokat. Ráéreztek, hogy ebben a 

rendkívüli helyzetben hol vannak az igaz értékek, melyekre vigyázni kell, 

átvenni életek, sorsok tanulságait, és óvni szeretteiket. A felnőtt korosztály 

pedig átadni szerette volna kincseit. Az írásokból is érezzük, hogy minden 

családban vannak szövetséges családtagok, akiket erős szeretet kötelékek 

fűznek össze, melyek időtlenek, kortalanok, és korlátlanok. 

S hogy lehet leginkább ma is hatni embertársainkra, szeretteinkre?  

Életpéldánkkal, azzal, ahogyan élünk, saját életmeséinkkel, történeteinkkel. 

Halljuk, érezzük eltávozott szerettünk mit mondana, tenne… Őseink, mint  

a világítótornyok fénye, mutatják az irányt az olykor viharos élet tengerén, s 

adják a jelzést számunkra, merre is tartsunk. 

 

 

Debrecen, 2020. július 

 

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 népköl-

tészettel, népzenével, nyaranta ismert 

és kevésbé ismert erdélyi tájak felfe-

dezésével.  

 

 

  

Dr. Huszti László - művész tanár.  

Rajz, művészettörténet, művészet 

ismeret, mozgókép- és média is-

meret, drámaszakos végzettséggel 

tanított a debreceni Szent József 

Gimnázium és Kollégiumban, 

valamint a DE Zeneművészeti 

karán.  

Több önálló és csoportos kiállítá-

son vett részt, emellett könyveket 

is illusztrált.  

 

 
 

 

  

 

 Kricsfalussy Istvánné - Ibolya  

népművelő-könyvtáros. 2012-ig a 

Debreceni Városi Könyvtár Köz-

ponti Olvasótermének vezetője.  

Több mint negyven, könyvtárban 

ledolgozott év után jelenleg a 

Méliusz Juhász Péter Könyvtár 

nyugdíjasaként még mindig aktí-

van tevékenykedik.  
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Nagymamám leánykérői  

 

Nagymamám egy kis faluban nevelkedett, ahol ő volt a falu szépe. Bár nagy-

apja büszke lófő székely volt, nem számítottak módosabb családnak. Tizenhá-

rom jómódú, rangosabb kérője volt és alkalom adtán egész érdekes jelentek 

játszódtak le. 

Első leánykérésén, egy bizonyos Mihály, megérkezése után elkezdte ka-

bátja zsebeiből kipakolni a frissen szedett piros almákat. Mindegyiket akkurá-

tusan a nadrágja oldalához dörzsölve fényesre tisztította az asztalra tételük 

előtt és lassan a szavak közt hosszú szünetet hagyva közölte mondandóját.  

- Erzsike néni, én azért jöttem, hogyha a leányát hezzám adná az erőssen jó 

lenne.  

Mire dédnagyanyám: - Ejsze, magának jó lenne, Mihály, de úgy lehet, 

hogy nekünk nem. 

- Na, akkor én mentem es - mondta Mihály, és az almákat zsebeibe csalódot-

tan visszarakosgatva távozott. 

Egy másik leánykérés szövege volt érdekesebb, amely így szólt: 

- Én tulajdonképpen, szándékom szerint azért jöttem, hogy megkérjem a leá-

nyuk kezét, de ha nem adják, nekem az se baj, csak ne mondják el a faluban, 

mert megmondják rólam, hogy „no, esztet es kérte, s eszt se adták hezza.‖ 

A harmadik rendhagyó kérő azzal állt elő, hogy:  

- Ugye, a magik földje Kárhágóba a miénk mellett van, s láttam Pista bácsit, 

hogy tehen szekérrel jár erdőlni, azért én azt mondom, hogy a földeket egybe 

szánthatnánk s a mi lovainkkal tudnánk együtt erdőlni, s Pista bácsival is 

ihatnánk pertut még ma este. 

Mire nagyapám azt mondta:  

- Ma este igyunk csak magát, mindenki tartsa meg a lovát, a földünk, ha 

szomszédos, maradjunk jóbarátok, de a leányt ezért nem adjuk magához. 

Végül mikor nagyanyám egy talpraesett, ügyes, de szegény inaslegényhez 

hozzá ment, a faluban ezt mondogatták: 

- Ez így vagy kérem, ez így van, a szilva ha megérik, a szarba is belépottyan. 

Ábrahám Dávid 
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A fekete ládikó 

 

Édesanya vagyok. Egy tündéri rosszcsont kislány anyukája. Viszont azt tudni 

kell, hogy minden anyuka először maga is kislány volt. Réges régen, én is 

olyan csillogó szemű és őszinte gyermek voltam, mint most ő. És amikor én 

voltam kicsi, a világ még teljesen máshogy működött. Mégis vannak olyan 

dolgok, amelyek minden időben örökérvényűek. Iyen például, hogy a gyer-

mekek tudnak a legjobban, a legtisztább szívvel örülni a meglepetéseknek, 

egyedül ők képesek teljesen átszellemülve megélni az ünnepek csodáját. A 

felnőttek erre sajnos már nem képesek, mindig motoszkál valami a fejükben, 

ami elhessegeti a varázst…  

– Görbe a fa! 

– Nem ég az a nyavalyás fényfüzér, pedig tavaly még jó volt… 

– Jaj, csak a bejgli meg ne repedjen!  

Ezeket nem direkt csináljuk, sőt, nagyon vágyunk rá, hogy visszatérjen a 

szívünkbe a gyermekkor ünnepi érzése, de arról a csodáról, amit a gyermeki 

szív képes befogadni, a legtöbb felnőtt csak ábrándozik! Milyen jó is volt 

kicsinek lenni! Hímes tojásokkal várni a fiúkat húsvétkor, úgy várni a kará-

csonyt, hogy semmi gondunk nem volt, hisz a felnőttek vásároltak, ők sütöt-

tek főztek, behozták a fát a házba, nekünk csak a csoda és a ragyogás jutott 

osztályrészül! Sokáig én is csak a boldog ünnepekre emlékeztem. Az emberi 

elme csodája abban rejlik, hogy képesek vagyunk a kellemetlen emlékeket 

begyűrni egy fekete ládikóba, hét lakattal bezárni, és jól elásni lelkünk legmé-

lyebb bugyraiba, remélve, hogy onnan aztán soha sem jutnak felszínre. Aztán 

emlékezünk inkább a jóra, a szépre, a viccesre. Én sem voltam másként ezzel. 

Viszont az elásott sebekkel vigyázni kell… Alattomosak, és néha a derült 

égből villámcsapásként súlytanak az ember lelkébe. Úgy, ahogyan lecsapott 

rám az elrontott karácsony emléke akkor, amikor azt legkevésbé sem vártam, 

huszonvalahány év távlatából. 

Egy derűs őszi délelőtt a kislányommal vásároltunk a helyi kisboltban. 

Ilyenkor ő is kap valami apróságot minden alkalommal. Ez az apróság jelen 

esetben egy Kinder tojás volt. Kívül csokoládé, a belsejében meglepetés játék. 

Haza sétáltunk az ABC -ből, a kislányom kivette a tojást a szatyorból és izga-

tottan megrázta a füle mellett:  

– Vajon mi van benne, Anya?  

Hirtelen eszembe jutott az a szenteste. Édesanyámra néztem, aki a kony-

hában állt, egy fazék gőzölgő leves fölött. 

– Emlékszel, anyu, arra a karácsonyra? Amint kimondtam ezt, rögtön meg is 

bántam, anyám könnybe lábadt szemmel adott válasza miatt:  
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– Emlékszem, és nagyon sajnálom… Bárcsak máshogy lett volna! Bárcsak 

többet tehettem volna! Megöleltem, s már ketten sírtunk. 

– Ugyan már, te mindent megadtál, többet, mint amit adhattál, és amúgy is 

apróság az egész, csak egy buta gyerek voltam! Éreztem, hogy nem vigasztal-

ták szavaim, és abban a percben én is hihetetlen fájdalmat éreztem, bármeny-

nyire szerettem volna leplezni. 

Próbáltam visszatuszmákolni ezt a rossz emléket abba a bizonyos szeny-

nyes ládába, de nem sikerült. Kíméletlenül ott maradtam annak az estének az 

érzésével, gondolatával. Minél inkább szerettem volna másra összpontosítani, 

újra és újra azon kaptam magam, hogy erre gondolok, sőt inkább újraélem, 

analizálom az akkor történteket. De már nem egy sértett gyermek, hanem egy 

felnőtt, egy édesanya szemszögéből… 

Nekem nem volt szörnyű gyermekkorom, sőt, igazából tengernyi vicces és 

boldog emlékem maradt ebből az időből. Megannyi ilyet vettem elő aznap 

éjszaka a ―fehér ládikámból‖, mert aludni nem igazán tudtam. Ez a gyűjtőhe-

lye azoknak a történeteknek, amelyeket nem ásunk mélyre, sőt, azt szeret-

nénk, ha mindig kéznél lennének, ha szükség van rájuk egy nehezebb nap 

után. A kedves emlékeket dédelgetjük, továbbadjuk a gyermekeinknek, uno-

káinknak, sőt, néha nem szégyelljük őket a távolabbi ismerőseinktől sem, 

hadd derüljön mindenki rajtuk! Ezzel szemben a fekete ládikót még magunk 

elől is elrejtenénk, ha módunkban állna. De nem áll… És amikor ilyen várat-

lan módon belénk hasít, muszáj neki engedünk, akkor is, ha kellemetlen. 

Mikor a fehér ládikóba nyúltam, eszembe jutott például az a kis vicces 

eset, amit a rokonok a mai napig emlegetnek, bár én nem emlékszem már rá, 

úgyhogy igazán kicsi lehettem, olyan két- három éves forma. Ez az a korszak, 

amikor még a legviccesebb dolgokat képes kimondani a gyerek, amin aztán 

évekig jól mulathat mindenki. Az unoka bátyám addig kérlelte az anyját, 

hogy az vett neki egy tengerimalacot. Nekem fogalmam sem volt róla, miféle 

jószág lehet az, csak hallottam, ahogy anyu a húgával beszélget róla, hogy 

István kapott egy tengerimalacot. Odaszaladtam anyámhoz, és azt kiabáltam : 

Anyu, anyu, nekem is kell csutkadisznó! Ha tudományosan nézem, ma rá 

kell, hogy jöjjek, ez azt bizonyította, hogy igen intelligens gyerek voltam, és 

már nagyon hamar ismertem a szavak szinonímáját. A későbbiekben is 

ugyanilyen maradtam, sohasem tudtam semmit bemagolni, mindennek az 

értelmét kerestem, és igyekeztem azt saját szavaimmal továbbadni. Ez persze 

sokszor nehézzé tette számomra az iskolában a magolást, főleg, amikor ukrán 

órán meg kellett fejből tanulni a verseket, amiből mi, magyar gyerekek egy 

kukkot sem értettünk.  

Eszembe jutott még a híres ―lambada szoknyám‖, amit a rokonok még a 

mai napig emlegetnek, ugyanis pici lányként saját koreográfiát találtam ki az 
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akkoriban népszerű slágerre, és azt mindenkinek, aki betévedt nálunk, vagy 

akinél mi betértünk, elő is adtam. Egyetlen sztár allűröm volt : csak a fodros 

szoknyámban voltam hajlandó előadni a produkciót, így rajta ragadt a 

lambada szoknya név. Ezt a szoknyát anyukám mai napig őrzi, s bár már 

aligha jönne rám, remélem a kislányom a nyomdokaimba lépve majd újjáé-

leszti a lambadázás családi hagyományát. Ilyen és ehhez hasonló kedves em-

lékekkel próbáltam elkergetni a fejemből azt a másik emléket, és, bár jókat 

nevettem belül rajtuk, még mindig fel-fel csapódott a fekete ládikó teteje.  

Ameddig nem jártam iskolába, nem értettem a gazdag és a szegény fogal-

mát. Gyermek voltam, gondtalan, és sohasem jutott eszembe, hogy ilyen dol-

gokon törjem a fejem. Pedig szegények voltunk. Édesapám a Szovjetúnió 

széthullása után nem igazán tudott alkalmazkodni az új körülmnyekhez, soká-

ig volt munka nélkül, és sokat is betegeskedett. Anyukám, aki akkoriban fél-

állásban dolgozott a helyi könyvtárban, egyedül próbált mindent előteremteni 

nekem és a nővéremnek. Mai napig nem értem, hogyan csinálta, de valahogy 

abból a kevésből is sikerült mindig előteremtenie nekünk a szükséges falatot, 

sőt, azon felül még az édesség és egy egy játék sem maradt el. Mindig tiszta 

ruhában jártunk, ha máskor nem is, de minden évben húsvétra új, ünnepi öltö-

zéket kaptunk. Spórolt. A ruháján, a szakadt cipőjén, a gyomrán … mindenen. 

És hitt, ahogyan mai napig hisz, a Jóistenben. Mennyiszer mondta gyermek-

korunkban, mikor már nagyon szorult helyzetbe kerültünk, hogy :  

– Ne féljetek, jó a Jóisten, valahogy mindig kikerül… És tényleg. Kikerült. 

Amikor már majdnem lekapcsolták az áramunkat, mert több havi tartozást 

halmoztunk fel, egyszer csak vevő akadt a hízóra, amikor már éppenhogy 

kenyérre sem telt, egyik néném elhívta a szüleimet napszámra meggyet szedni 

Magyarországra. Szóval mindig jött valami, mintha csak az égből pottyant 

volna, és egyenesbe jöttek a dolgok. Egy hitetlen ember ezt a saját szorgal-

mának köszönte volna, vagy talán a szerencsének, de az én anyám ebben látta 

meg az Isten kezét.  

Ahogy a gyermekkoromról merengtem, lassan az a szenteste is körvonala-

zódott a fejemben. Pontosan nem emlékszem, hogy milyen idős voltam ekkor, 

olyan hatéves lehettem. A karácsony volt a kedvenc ünnepem, olyannyira 

vártam, hogy már hónapokkal előtte számoltam vissza a napokat, hogy hányat 

kell még addig aludni. A szekernyünk tetején állt egy nagy papírdoboz, abban 

tartottuk a karácsonyi díszeket. Minden este egyesével áttörölgettem a fényes 

üveggömböket, és csak vártam, türelmetlenül és izgalommal telve, hogy mi-

kor jön már a Jézuska. Persze levelet is írtam neki, mint mindig. Ebben az 

évben sok édességet, festő készletet, és egy játék majmot kértem. Először egy 

igazi majmot szerettem volna, mert akkoriban mutatták a tévében a Charlie, 

majom a családban című sorozatot. A szüleim megpróbáltak lebeszélni erről, 
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de én nem értettem, hogy, ha azoknak a gyerekeknek lehet majmuk, nekem 

miért nem? Végül is különböző észérvekkel (például: honnan szereznénk neki 

annyi banánt?) sikerült meggyőzni, hogy érjem be egy játék majommal. Az-

tán eljött a várva várt nap. Én már reggel be voltam zsongva, és iszonyú hosz-

szú időnek tűnt, mire végre besötétedett, és behozhattuk a fát. Nálunk ugyanis 

nem szokás hetekkel, napokkal, de még csak órákkal sem a szenteste előtt 

felállítani a karácsonyfát. Végre kezdett sürvedni.  

– Hozd már be a fát! - kérleltük aput. Elkezdte faragni az udvaron. Ez mindig 

hosszú folyamat volt, mert a fenyő szára először mindig túl vastagnak bizo-

nyult, aztán egy két baltavágás után általában már lötyögött a karácsonyfa 

állványában. Ilyenkor megpróbáltuk kipöckölni papírdarabkákkal, de mivel 

utána is imbolygott, egy földdel téli lábasba szúrtuk. Mennyi munka is volt az 

élő fenyővel! Általában január hatodikán öltöztetik le a karácsonyfát, de én 

annyira szerettem, hogy nálunk sokszor még egy két hétig a házban maradt. 

Ezzel csak az a gond, hogy a fűtött szobában akkorra már úgy hullott a tűle-

vél, hogy néha még húsvétkor is találtunk a házban a legalaposabb söprögetés 

után is. De az az illat! Az igazi karácsony illata! Ezt nem pótolhatja semmi-

lyen ideális szépségű, arányos műfenyő, de még a drága fenyő illatosító spray 

sem. Szóval minden viszontagság után végre bekerül a lábasba szúrt fenyő a 

házba. A tetejét anyu a biztonság kedvéért még madzaggal a csillárhoz erősí-

tette, aztán kezdődött a díszítés! Régen ezt is anyu csinálta, de mikor nagyob-

bacskák lettünk, örömmel átvettük ezt a feladatot a nővéremmel. Akkoriban 

nem volt divat egy színűre öltöztetni a fát. Minél több színű és formájú dísz 

lógott rajta, annál szebbnek láttuk a végeredményt. Kizárólag üvegből készült 

díszeket lehetett kapni, úgyhogy nagyon óvatosan kellett velük bánni, így is 

minden évben eltört egy két darab, amit sokszor meg is sirattam. Hiszen azok 

nem csak gömbök voltak, javarészt csillogó állatfigurák, sznyigurkák, tél-

apók. Ha az égő és a gömbök már fent voltak, jöhetett az aranyeső, ami, amel-

lett, hogy még csillogóbbá tette a fát, arra is szolgált, hogy elrejtse annak 

kisebb nagyobb hibáit, helyenkénti kopárságát. Szaloncukrot akkoriban nem 

igen lehetett kapni, így, ha egyik éven került, a papírjait gondosan megőriztük 

a következő évekre, amikor jobb esetben mérős cukorkákat, de sokszor csak 

szárított kenyérdarabkákat csomagoltunk bele. 

– Elkészült a karácsonyfa, mi is ünneplőbe öltöztünk. Jöhet a Jézuska!  

– Nem, előbb a vacsora! -terelt ki minket anyu a konyhába. Szentestén mindig 

füstölt oldalas volt a menü savanyúsággal és krumplipürével, de a bejgli is 

elmaradhatatlan volt az ünnepi asztalról. Ameddig mi ettünk, anyu kiment, 

hogy „beengedje a Jézuskát‖, aki az ajándékot hozza. Mikor felállt az asztal-

tól, tudtuk, hogy nemsokára ott lesz a fa alatt a meglepetés. Vacsora végezté-

vel rohantunk a fához.  
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– Hol az ajándék? - kérdeztem meglepve, mert semmit sem láttam a fa alatt. 

– Nem volt még a Jézuska?  

– Itt volt az előbb -nyugtatott anyu- nézd meg csak jobban, ajándékot is ho-

zott. Bebújtam a fa alá, és tényleg volt ott valami. Két darab Kinder tojás. 

– Az egyik a tiéd, a másik a nővéredé -mondták.  

– Igen, de én nem ezt kértem …  

– Még azt sem tudod, mi van benne… 

– Hát majom, sok édesség meg festő készlet biztos nem, az bele sem férne! - 

vágtam rá dühösen. 

– Tudom, hogy sokat rosszalkodtam, de akkor is én vagyok a legjobban tanu-

ló az osztályban, a tanító nénitől csupa piros pontot és csillagot kaptam, ez 

nem igazság! 

– Nagyon sok gyerek várja ma a Jézuskát, nem tud mindenkinek annyi min-

dent elvinni, nem azért, mert te rossz voltál, csak idén nagyon sok helyre kell 

mennie…  

A nővéremre néztem. Sztoikus arccal állt, mintha őt nem is bántá ez az 

egész. Ő sem volt több tíz évesnél, mégis a lehető legjobban fogadta… Való-

színűleg, ő akkoriban már felfogta, hogy mi az a szegénység. 

– Rendben… Melyiket hozta nekem? Kérdeztem kicsit lehangolva, de még 

mindig bizakodóan. Hittem benne, hogy talán ez csak tréfa, és később jön a 

nagy ajándék, az igazi, vagy, ha mégsem, akkor legalább abban az egy tojás-

ban valami olyan, de olyan tuti játék lesz, ami még a majmot és a többi kíván-

ságomat is überelni fogja. 

– Válassz te - mondta a nővérem- nehogy majd cirkuszolj, ha az enyémben 

jobb játék van!  

– Benne vagyok, mondtam magabiztosan, de mikor a fa alá guggoltam, hogy 

válasszak, azzal kellett szembesülnöm, hogy nem is olyan egyszerű a döntés. 

Manapság már rózsaszínű és kék csomagolással jelzik, sőt, rá is írják a meg-

lepetés tojásokra, hogy kinek szánják. Van kisfiúnak és kislányoknak való. 

Akkoriban sajnos erre még nem gondoltak. Bárcsak gondoltak volna rá már 

akkor! Micsoda egy cirkuszt, micsoda egy elrontott karácsonyt spórolhattak 

volna meg nekünk! Szóval ott csücsültem a fa alatt a tojásokra meredve. Tel-

jesen egyformák… Innen is a mondás : hasonlítanak, mint két tojás. Habár ezt 

a közmondást valószínűleg igazi tojásokra találták ki, a tyúk tojás legalább 

színben, méretben kicsit különbözik a másiktól, de ezek… Nem tudtam dön-

teni. Mikor már az egyik szimpatikusabb lett, hirtelen meggondoltam magam 

és a másik felé kaptam… Nem véthettem el a választást, mintha az életem 

múlott volna rajta.  

Akkor eszembe jutott: ecc pecc ki-me- hetsz…  
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– Na elég! -szakított félbe a testvérem, akiknek elfogyott az eddig végtelen-

nek látszó türelme.  

– Ha nem választasz azonnal, majd én fogok, nem állok itt holnapig, míg te 

kiszámolgatod! - förmedt rám, és kezébe vette az egyik tojást.  

– Állj meg! Az kell, azt akartam választani! Ordítottam kétségbeesve, mert 

akkor biztosra éreztem, hogy abban van a jó ajándék. 

– Biztosan az kell? Utána nekem ne hőbörögj, hogy meggondoltad! -kérdezett 

mégegyszer előrelátóan a nővérem. 

– Tuti biztos, ezer százalékos! -vágtam rá, pedig tulajdonképpen egyáltalán 

nem voltam biztos a döntésben, csak azért választottam azt, mert ő is az után 

nyúlt.  

– Na lássuk a medvét… és már szaggattam is gyorsan a csomagolást. A cso-

koládét félre tettem. Engem leginkább az ajándék érdekelt, kinyitottam a sár-

ga műanyag tojást, és kivettem a meglepetést.  

Egy aprócska kék színű kisautó volt benne. Néhány másodpercre még a lé-

legzet is belém szorult. Utólag banális dolog, de akkor és ott számomra ez 

felért egy tragédiával. Amikor első megdöbbenésemből felocsúdtam, a nővé-

rem ajándékára vetettem a szememet. Addigra ő is kicsomagolta a maga tojá-

sát, ám abban egy számomra sokkal vonzóbb játék volt, egy parányi 

orszlánfigura, fáraónak öltözve. Irigy lettem, igazságtalannak éreztem, hogy 

az övében szebb játék volt. Ha neki is valami vacak lett volna a tojásban, 

talán nem gurultam volna ilyen dühbe… 

– Add ide, üvöltöttem könnyes szemmel! 

– Nem adom, te a másikat választottad! - jött a válasz. 

– Igen, mert átvertél, direkt megfogtad a másikat, hogy az kelljen nekem, 

pedig én végig ezt akartam választani! 

– Honnan tudtam volna, mi van benne, ne cirkuszolj velem! Zengett a ház az 

ordításunktól, főképp az enyémtől. Földhöz vertem a kisautót. Nem ezt kér-

tem. Majmot kértem, sok édességet, festő készletet. Erre csak egy nyomorult 

kindert kapok, és még abban is csak ez a szerencsétlen kisautó van… Dühro-

hamot kaptam, amit már a szüleim sem hagytak szó nélkül. Először anyu 

próbált nyugtatni, de pont az ellenkezőjét váltotta ki belőlem, még idegesebb 

és csalódottabb voltam. Aztán a nővéremet kezdte kérlelni, hogy csereljén 

velem, de ő is hajthatatlannak bizonyult. Tehetetlensége végül sírásba fordult, 

mire apám, aki eddig kívülállóként szemlélte az eseményeket, szintén nem 

bírta tovább és éktelen káromkodásba kezdett. Ettől már a nővérem is kifa-

kadt, és hozzám vágta az oroszlán figurát:  

– Edd meg, te kis takony, most boldog vagy, hogy így elrontottad a kará-

csonyt?  
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Akkor már nekem sem volt kedvem játszani, még az oroszlánnal sem. 

Csak ültem a fa alatt és bömböltem. Órákba telt, míg egy kicsit meg tudtam 

nyugodni. Már nem is dühöt, sokkal inkább szomorúságot és lelkiismeret 

furdalást éreztem. Egy egész évig vártam, és most elrontottam a karácsonyt! 

Elrontottam, végérvényesen és visszafordíthatatlanul! Bárcsak egy rossz álom 

lenne, és felébrednék belőle! Aztán a fa alatt azok az ajándékok várnának, 

amikre úgy vágytam, és senki nem veszekedne, és nem menne tönkre a szent-

este!  

De sajnos nem álom volt. Ez a jelenet pedig nem csak a szentestét tette 

tönkre, de az egész karácsonyunkra rányomta a bélyegét. A szeretet, a meg-

hittség helyett arra a karácsonyra a csalódottság, harag és a szomorúság köl-

tözött az otthonunkba.  

Sokáig úgy éreztem, ez az én tragédiám volt, hiszen az én vágyaim marad-

tak beteljesületlenül, rám veszekedtek, és a végén a nővérem azt is az én nya-

kamba varrta, hogy elrontottam a karácsonyt.  

Több, mint negyed évszázad kellett ahhoz, hogy ez az emlék újra kitörjön 

a fekete ládikóból, és felnőttként, és legfőképp, hogy ANYAként megértsem, 

nem én voltam az igazi áldozat ebben a történetben. Talán a karácsonyt sem 

teljesen én rontottam el, inkább a körülmények, az én hibám talán csak annyi, 

hogy gyerek voltam, és akként is viselkedtem. Nem értettem még, hogy 

anyám a fél kezét, sőt, talán az életét is odaadta volna azon a szentestén egy 

majomért, a sok édességért, és egy festő készletért. ÉRTEM. A gyermeke 

boldogságáért.  

Hála annak a fekete ládikónak, hogy ennyi év után felnyitotta a fedelét, és 

vele együtt az én szememet is!  

Mert már mindent értek, hiszen Édesanya vagyok, egy olyan tündéri 

rosszcsont kislány anyukája, amilyen egykoron én is voltam. 

Adamcsik Katalin 

 

 

„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk” 

 
Így fohászkodik szinte minden ember, függetlenül attól, hogy melyik vallás-

felekezethez tartozik, vagy azokon kívül érzi magát. Mert a kenyér az élet, 

amely nélkül nincs emberi lét, nincs élet a földön. 

Igaz a bibliai idézet is „arcod verejtékével keresed meg kenyered‖, de a 

verejtéken, a munkán kívül még annyi minden kell, hogy az asztalra kerüljön 

az éltető kenyér. Kell, hogy kikeljen a mag, hogy ne fagyjon el, védje elég hó, 

érlelje elég napfény, öntözze elég eső, ringassa a szelíd szellő, de ne törje le 
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szélvihar, ne áztassa árvíz, és ha beérik, aratható legyen a kalász. Mindezért 

fohászkodik az ember égre tekintve, vagy magába szállva. Fohásza mellett 

pedig arcának verejtékével szánt, vet, arat, csépel, őröl és kisüti a mindennapi 

kenyerét. 

Magam, aki gyermekkoromat 14 évig falun töltöttem, mindig örömmel, 

meghatódva - és már felnőtt fejjel - tisztelettel gondolok ezekre a munkákra, 

amelyeknek gyermekként részese voltam, hol örömmel, kíváncsisággal, hol 

nagyszülői kedves, de határozott felszólításra. 

Nem mezőgazdasági szakirodalomként kívánom emlékeimet leírni, in-

kább, ahogy egy régen volt gyermek szemével akkor láttam, megéltem, és 

ahogy ma visszaemlékezem mindezekre. 

Akkor hát kezdődjön az időutazás, először úgy 70 évet vissza. 

 

Szántás: 

Nagyapám egy nyárvégi vasárnap, templomból hazafelé menet azt mondta; 

na, kis unokám, neked még nem kezdődik el az iskola, viszont a betakarítás 

után itt a szántás ideje, így mi is holnap jókor reggel elindulunk szántani. 

Ezért is jó lesz, ha ma éjjel nálunk hajtod álomra a fejed, mégpedig idejében, 

mert reggel korán lesz az ébresztő. Nagyanyád már el is készítette a finom 

vacsorádat, tehát estére várunk. 

Mire 6 óra körül odaértem hozzájuk már láttam, hogy a szekérderék meg-

pakolva várja az indulást. Az eke és annak minden tartozéka katonás, de prak-

tikus sorrendben fent volt a kocsin, sőt már az ülés, a bak is fent volt, csak 

még a pokróc hiányzott róla.  

Lefekvés előtt még bementem az istállóba Ráróhoz, akit már nagyapám is 

ezzel a névvel vett meg fiatal ménként egy kupectől. Én is elmondtam neki, 

hogy Ráró igyekezz idejében elaludni, mert reggel korán lesz az ébresztő, 

megyünk szántani. Úgy bizony, és én foglak vezetni téged, hogy egyenesek 

legyenek azok a barázdák. 

Elég nehezen aludtam el, mert nagyon izgatott voltam az eddig még nem 

volt szántásom előtt, de annyira azért nem, hogy reggel az első ébresztésre fel 

is keljek a puha ágyból. Csak amikor nagyanyám újra rám szólt, igyekezz Te 

gyerek, mert Apánk már a lovat fogja be. Apánknak hívta nagyapámat, akitől 

ezért nem sok kedvességet kapott viszonzásként. Csak dolgozott érte, de azt, 

rengeteget. Pedig nagyanyám sem tudott megállni ébredéstől elalvásig. Min-

dig akadt munka a ház, a kert és az állatok körül. Ők már csak ilyenek voltak. 

Frissen fejt meleg cukros tej volt a reggeli vajas kenyérrel, a bepakolt ebé-

det pedig hétpecsétes titok őrizte. Amikor az abrakos tarisznya és az ásott 

kútban hűtött ivóvíz is felkerült a kocsira, nagyanyám kaput nyitott és „Gyi 

Ráró‖-val el is indultunk.  



18 

Este még úgy terveztem, majd elkérem nagyapámtól a gyeplőt, hogy én 

„kormányozzam‖ kifelé a kocsit, de bizony a bakon én újra szunyókálni kezd-

tem, pedig nem éppen féderes hintó volt a kocsink és az eke, vas tartozékai is 

csörögtek, de ez sem zavarta a még álommal küszködő alig 8 éves gyereket, 

engem. 

Falunkban a nem kevés földnélküli mellett, 2-3 holdtól 20-30 holdig terje-

dő birtokai voltak a gazdáknak, így lettek törpebirtokosok, kisbirtokosok és 

birtokosok. Nagybirtokosoknak már az 50 holdnál nagyobb uradalmak tulaj-

donosait nevezték. Nagyapám a maga 19 holdjával birtokosnak számított. 

Ezeknek a birtokoknak a kialakulása külön történet lehetne. Parasztember, 

amikor csak tehette hizlalta a földjét, itt is, ott is vásárolt 1-2 holdat. Ezen 

kívül voltak még az un. örökföldek, vagyis amit örököltek felmenőiktől. Így 

aztán érthető hogy egy-egy gazdának a szélrózsa minden irányában volt egy 

kevéske földje, a falu alatt is és attól sok kilométerrel távolabb is.  

Ezekben a földekbe szinte minden évben más és más lett vetve. Sokáig 

úgy gondoltam nagyapám dönti el, hogy hova mi kerüljön, csak már felnőtt 

fejjel hallottam arról, hogy „vetésforgó‖. A földhöz értő emberek ősidőktől 

kezdve tudták, hogyan kell azt a kevéske földet kímélni, vagy legjobban fel-

használni és nem kihasználni. Nagyapámtól pedig, mint ezüstkalászos gazdá-

tól ez a tudás elvárható volt – tudom én ma már. 

Mi, aznap reggel búza alá akartunk szántani és az a föld 3-4 kilométerre 

volt a falutól. 

Mire megérkeztünk az álom is kiszállt a szememből és újra erőt vett rajtam 

az izgalom jó érzése. Először a lovat kell kifogni a szekérből és ellátni abrak-

kal – mondta nagyapám – mert őrá vár a legnehezebb munka.  

Még jó hogy mondta, mert néhány óra múlva úgy éreztem enyém a legne-

hezebb.  

A ló kifogásához már én is értettem, egy fához vezettem, kivettem a szájá-

ból a zablát és megkínáltam az abrakkal, amit a lovakra jellemző és utánozha-

tatlan prüszköléssel és patájának földkaparásával köszönt meg.  

Nagyapám eközben az ebédet és az ivóvizet rendezte el a hűvösön, meg-

nézve, hogy merre halad majd a nap. A ló már evett, a mi élelmünk helyén 

volt, tehát kezdődött a szántóeszköz lepakolása. A hámfát még én is le tudtam 

dobni egyedül a kocsi mellé. A hámfát kellett az ekéhez kapcsolni és a ló két 

istrángját arra ráhurkolni. A hosszúszárú ekevastartót nagyapám hátul kihúz-

ta, ő emelte a nehezebb részét, nekem az elejét kellett a kocsiról levennem. 

Nyögve bár, de sikerült az erőfeszítésem. Ez után következett a taliga. 

Ezzel idáig bajban voltam, mert nem tudtam miért kisebb a baloldali kere-

ke, mint a jobb, de azért ezt is segítettem levenni a kisebb kereket fogva. 

Nagyapám úgy állt meg a földszélén a kocsival, hogy a leszedett ekét mind-
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járt az első barázdát húzó résznél lehetett összeszerelni. Ezek a fogások egy-

szerűnek tűnnek, de állítom, sok paraszti ész kellett hozzájuk. Az eke és a 

taliga összeszerelés nem is volt bonyolult, a hámfát pedig én rögzíthettem a 

taligából elől kinyúló eke rúdjához. Már állt is az eke kissé oldalra billenve, a 

két szarva tenyérre váróan emelkedett a magasba. 

Na gyerekem, Te meglocsolhatod az egyik fa törzsét, én meg újragyújtom 

a félig elszít pipámat, aztán hozhatod a lovat. Ráró eddigre végzett a reggelire 

kapott abrakjával és máris akartam befogni.  

Az itatás hol marad gyerek, szól rám nagyapám. Csak nem a mi hűvösre 

tett vizünkkel akarod megitatni, kérdeztem.  

Persze hogy nem, neki ott van a szekér aljára rögzített tartályban a vize, a 

vászonvödröt megtalálod a kocsi bak alatt, csak igyekezz, mert szomjas ám az 

a ló. Nagyapa meg türelmetlen, mert sok a szántani való, gondoltam én, de 

azért igyekeztem. 

Nagyon hamar befogva állt a ló az eke előtt, nagyapám a kalapjának sze-

gélye alá tűzte a kivert pipát, beleköpött két markába és megmarkolta az eke-

szarvakat. Te meg fogd azt a rövid zablaszárat és Isten segedelmével kezd-

jünk a munkához, mondta. Gyí, Ráró, adtam ki a jelszót és elindultunk.  

Az ekevasa mélyen harapott bele a jóminőségű földbe nagyapám erős szo-

rításával és irányításával, a zsíros feketeföld máris fordult ki oldalra nagy 

rögökben. A taliga viszont a két különböző kereke miatt nagyon zötyögött és 

ezt még mindig nem értettem. 

A szántó végére érve helyben meg akartam fordulni, hogy a már kivájt 

föld mellett induljunk vissza.  

Ne úgy Te gyerek, a mások oldalon haladunk vissza és úgy haladunk kör-

be-körbe. Jó, legyen úgy, viszont a taliga még mindig zötyögött. De csak a 

visszaútig, mert amikor az elsőre megkezdett barázda mellett kezdtük a má-

sodikat, magamtól is rájöttem az okára. A nagyobbik kerék a barázda mélyén 

haladt, a kisebbik pedig a földön és így már rögtön egyenes lett, nem zötyö-

gött tovább. 

Ezzel tulajdonképpen minden érdekes rész be is fejeződött és továbbra már 

csak a köröket kellett róni, egyre unalmasabban és egyre fáradtabban.  

Előfordult, hogy nem is én vezettem a lovat, hanem az engem, de ilyenkor 

nagyapám mindig kérdezett valami érdekeset, hogy magamhoz térjek. Kérde-

zett a nemsokára kezdődő iskoláról, meg hogy láttam-e a barázdában futó 

nyulat, hallom-e a pacsirták énekét és ehhez hasonlókat, amivel mindig visz-

szatérített az egyre fárasztóbb munkához.  

Pedig, neki volt az igen fárasztó, mert az ekeszarva folyton ki akart ugrani 

a kezéből, az ekevasa pedig kisebbeket akart hasítani a földből biztosan, hogy 



20 

neki is könnyebb legyen. De nagyapám nem lett volna ő, ha ezt engedi és még 

jobban megmarkolta a szarvakat.  

Azért hogy ne legyen olyan egyhangú ez az állandó gyalogolás, elkezdtem 

beszélgetni Ráróval. Először én meséltem neki az iskoláról, pajtásaimról, egy 

kislányról, akit már óvodás kora óta ismerek. Biztosan nagy érdeklődéssel 

hallgatta, mert nem szólt közbe egyszer sem, sőt még a fejét sem ingatta, 

hogy ez nem lehet igaz. Az egyik ivás, csapolás, pipázási szünet után azt súg-

tam Ráró fülébe, hogy most már ő meséljen, én is szívesen hallgatom.  

Nagyon érdekesek voltak Ráró meséi az első lovasáról, aki egy kislány 

volt, a vele egy réten legelő kancákról, meg arról a trükkjéről, hogy amikor 

párban vannak befogva, hogyan engedi át az erősebb húzást a másik lónak, 

anélkül, hogy a kocsis észrevenné.  

Egyszer talán megírom mind azt, amit Ráró nekem mesélt a több napos 

szántás alatt.  

De most az ebédről kell írnom, ami nagyanyám meglepetése volt. Tudta, 

hogy nagyon szeretem a tejfölös, kolbászos zöldbablevest még hidegen is, 

ezért jó nagy fazekat telemert kettőnknek. Mivel nagyapám is megéhezett az 

igen nehéz munkában, a fazék hamar kiürült, jöhetett a második meglepetés.  

Mézes főtt kukorica volt a másik kedvencem, nagyapámnak azonban járt 

hozzá egy darab sültszalonna is. Az igazi meglepetés a süti volt, a vizenkőt.  

Nem tudom ki ismeri, ki nem, én sem tudom megmondani hogyan készül, 

valami vizes kőt tésztát gyúrnak ősze, kifliszerűen hajtogatnak, majd a tetejét 

kristálycukorral jócskán megszórják és így teszik sütőbe. A teteje egy kicsit 

megpirulva ropogósra sül és degeszre lehet vele tömni a pocakot, annyira ízlik. 

Ebéd után nagyapám mindig megengedett magának egy félóra szundítást a 

hűvösön, amit bizony nagyon meg is érdemelt. Ekkorra Ráró is elfogyasztotta 

a déli abrakot, ezért megitattam őt is, meg magamat is. 

Amíg nagyapám szundított, én megpróbáltam pókot fogni. Ezt úgy kell, 

hogy hosszabb madzag végére szurkot gyúrunk, azt a kezünkkel melegítve 

megpuhítjuk és a sok póklyuk egyikébe beleengedjük. Ha a pók otthon ta-

nyáz, az bizony ráragad a szurokra és ki lehet húzni. Nem éppen humánus 

cselekedet, de akkor is és most is nagy ellenszenvvel viseltetek a pókok iránt, 

pedig erről ők nem tehetnek. 

Viszont a félóra nagyon gyorsan eltelt és folytatni kellett szántani a búza 

alá. Elég gyötrelmesen telt el a délután is, pedig még uzsonnaszünetet is kér-

tem a maradék tészta megevéséhez és bizony vizelni is egyre gyakrabban 

kellett.  

Egyetlen vigaszom volt, ahogy nőtt a felszántott terület, úgy lett egyre ki-

sebb a még feltörésre váró rész. Az utolsó sorokat sokkal gyorsabban tettük 
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meg, talán Ráró is érezte, hogy már nem sokáig kell az igát húznia, de őrá 

még várt a hazafelé út vontatása is.  

Nagyapám csak mosolygott utolsó igyekezetünkön, pedig ha valakire ráfért, 

hogy vége legyen ennek a szép, de emberfeletti munkának, az bizony ő volt. 

Itt vége - szólalt meg nagyapám - megálljunk vagy szántsuk fel a szom-

széd földjét is, ha már így benne vagyunk?  

Ne-ne, kiabáltam, inkább pakoljunk gyorsan és menjünk.  

Nem úgy van az gyerek. A lovat munka után le kell egy kicsit csutakolni, 

mert bizony megizzadt, aztán meg kell itatni és az ekét is meg kell tisztítani, 

kenni, mert nem lehet holnap földes, nyikorgó ekével kezdeni. 

Érdekes, de olyan természetesnek tűnt minden szava, hogy nem is berzenked-

tem ellene, hanem tettem a dolgom a lóval és segítettem a felpakolásban.  

Indulás előtt kértük Isten áldását, hogy a tél fagya porlassza meg a rögö-

ket, a hó adjon elég nedvességet, tavasszal pedig jó földbe vethessük el a 

gabonát. Ámen, vagyis Úgy legyen!  

Látod, most már indulhatunk, itt a gyeplő, de ügyesen és ne gyorsan hajtsd 

a lovat, mert ő is fáradt. 

A faluba érve, én azt hittem, hogy minden járókelő látja és tudja, hogy az a 

peckesen bakon ülő „kocsis‖, ma nagyon sokat tett a mindennapi kenyerün-

kért. Legalább is én ezért húztam ki magam olyan büszkén.  

Mint ahogy nagyanyámnak, majd hazamenve szüleimnek is eldicsekedtem 

azzal, ami az ott élő embereknek természetes és hétköznapjaik része.  

A sokadik szántás után már én sem büszke, hanem jólesően elégedett vol-

tam, csak azt bántam, hogy oly soká kerül még asztalra az a kenyér, aminek 

az ágyát megszántottuk. 

 

Vetés: 

Kora tavasszal volt az ideje a határjárásnak, megnézni milyen lett a föld, mi 

van az őszi vetéssel és megtervezni a tavaszi munkákat.  

A közösen szántott földre én is kimentem nagyapámmal határszemlézni. 

Tőle tudtam meg, hogy a téli fagy elvégezte a maga dolgát, hatalmas rögöket 

jól megrepesztette, a leesett, majd elolvadt hó pedig kellően nedvessé tette. 

Neked úgyis tavaszi szüneted lesz, holnap tehát elgereblyézzük ezt a kis 

földet, invitált ismét munkára nagyapám.  

Megrémültem, mert láttam, hogy az otthoni kiskertünkben apukám ásása 

után anyukám milyen sokáig gereblyézte azt a kis darab földet, ez meg két 

hold is volt. Különben sem szerettem a gereblyézést, ezért rögtön valami ki-

fogáson kezdtem el gondolkozni, hogy megússzam ezt a nemszeretem és 

rengeteg munkát.  
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De nagyapám máris folytatta, kihozhatod a kis Morzsa kutyát is, vele majd 

jót szaladgáltok a mezőn, amíg mi Ráróval végzünk a boronálással. 

 

A hámfával ellátott borona elé tényleg be lehetett fogni a lovat, akinek itt sem 

volt könnyű dolga, mert a nehéz vas jó mélyen nyomta a földbe a vasfogait és 

szépen szétgereblyézte a fagy által meglazított puha rögöket. A láncborona 

pedig olyan szépen el is simította, hogy bármelyik háziasszony elfogadta 

volna kiskertjének az így megművelt földet. 

Persze mindezt én csak a munka végeztével, nagyapám felhívására néztem 

meg, mert hatalmas területet berohangáltunk Morzsával, amikor pedig elfá-

radtunk, jó nagyot birkóztunk, én hatalmasakat kacagva, ő pedig vidáman 

ugatva. 

Hazaindulás előtt még megszólalt nagyapám, hogy most már így szépen 

aláágyaztunk a magnak, holnap elkezdjük a búza vetését, ha lesz kedved hoz-

zá veled együtt.  

Isten tudja miért, de volt hozzá kedvem, ezért éjjel megint náluk aludtam 

és a kora reggeli felkelés sem volt olyan nehéz. 

Az én 9 éves koromban még nem voltak szövetkezetek, bár a felnőttek a 

téeszcsékről már hallottak valamit. Viszont a gazdák megtalálták az ésszerű 

szövetkezés kisebb formáját.  

Így nagyapám két másik gazdával összefogva közösen vettek vetőgépet, 

rostagépet (elevátort), és amikor kevés volt az egy ló, összefogták egymásét. 

Így tudtak két lóval vetni, learatott gabonát asztagba hordani, szalmát hazavin-

ni. Persze még sok másban is kisegítették egymást, közös megelégedésükre. 

Másnap reggel 6 órakor már ott volt a vetőgép a kocsi után kötve, vetőbú-

za a kocsira rakva, a szomszéd pejlova pedig Ráró mellé fogva.  

Nekem rögtön az jutott eszembe, amit Ráró mesélt, hogy szokta a húzás 

terhét egy kicsit a másik lóra átengedni, de mélyen hallgattam erről. Szeret-

tem volna megint a kocsis lenni, de a vontatott vetőgép miatt ezt most nagy-

apám nem engedte meg. 

Kiérve a földre, megint a praktikus le-és kipakolás, mint azt már a szán-

tásnál leírtam és készülődés a vetéshez, amit én nagyon nagy izgalommal 

vártam, mert el sem tudtam képzelni, hogyan történik. Eddig még csak anyu-

kámat láttam borsót szórni, de ahhoz először vályút húzott, mi meg nem hoz-

tunk kapákat. 

A vetőgéppel szinte mindent lehetett vetni. Szakszerűen nem tudom elma-

gyarázni, de megpróbálom.  

Először is, állítani lehetett, hogy a felső, ládaszerű tárolóból –amelyben a 

hátsó kerékről hajtott forgó lapátok voltak - milyen gyorsan jusson a szem a 

vetőcsövekbe, azok milyen sortávolságban legyenek, azzal a magas karral 
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pedig a vetőcsövek un. szóró vésőjének a mélységét lehetett beállítani, vagyis 

milyen mélyre vesse a magot. A szélesség, a sűrűség és a mélység volt a 

meghatározó, de ezt nagyapám pontosan be tudta állítani. A gép elé hámfák-

kal két lovat lehetett befogni, az első kerék mögül hajtani azokat és a kerék 

felett kihúzható rúddal kellett kormányozni a haladás irányát, hogy az elvetett 

sorok egyenesek legyenek.  

Ennek az egyenességnek az aratásnál lesz könnyítő szerepe, na meg persze 

a látszat is fontos volt. Milyen gazda az, akinek a kikelendő búzájának sorai 

olyanok, mint az ökör…, szóval pisilés? 

Ahogy a mag tárolójából fogyott a búza, nagyapám felültetett a tároló láda 

tetejére, az én kicsiny súlyom pótolta a már kiszórt mag súlyát, ezzel is meg-

tartva a vetés mélységét. Azt képzeltem ott fenn, hogy én irányítom az egész 

szerkezetet, én vagyok a kocsis is és a gépész mester is, és főleg, hogy én 

vetem az új kenyérnek valót.  

A mag kiszórása után még az ugyan olyan széles, három igen nehéz fa-

hengerrel lenyomva, végleg a földbe került az elvetett búza. 

Nagyon vidám nap volt, aminek a végén, természetesen Isten áldását kellett 

kérni az elvetett mag további szerencsés sorsára. Ámen! 

 

Aratás: 

Az aratás általában Péter-Pál napja környékén kezdődött, az időjárástól füg-

gően. Addig persze rengetegszer meg kellett tekinteni a mag kikelését, a szár 

növését, a kalász fejlődését, félig éretten pedig már a szemekből lehetett kö-

vetkeztetni a termés mennyiségére – ha az Isten is úgy akarja, mondták. 

Az első aratáskor már 10 éves voltam és nagyapám azzal biztatott, hogy én 

leszek a kötélkészítő és kévekötöző.  

Elöl ment ő, a kaszás, és vágta a rendet, ami a kaszára szerelt meghajlított 

vessző terelésével szép egyenes sorba dőlt le.  

Utána ment nagyanyám, aki görbe sarlóval szedte össze az ölébe a levágott 

szálak sokaságát.  

Ma sem tudom, miért hívják ezt marokverésnek, de a következő évben 

már megtapasztaltam, hogy nem könnyű munka és nagyon sokat kell hozzá 

hajladozni. Ekkor viszont az volt a dolgom, hogy két markomba fogtam egy-

egy szalma csomót, a szálakat egymásba dugtam és megtanult mozdulatokkal 

a hónom alá fogva csavargattam jó szorosra. Szinte elszakíthatatlan kötél lett 

belőle és gyorsan letettem nagyanyám elé, hogy ő az öléből rá tehesse a mar-

kot, a már összeszedett szálakat. Két ilyen adag kitett egy kévét, amit már 

csak jó szorosra össze kellett húzni és kötni az én kötelemmel. 

Ezzel a munkával három megoldhatatlan problémám volt.  
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Nagyon szúrta a mezítlábas talpamat a tarló mindaddig, amíg nagyapám 

meg nem tanított tarlón járni, vagyis, nem lépni kell, hanem húzni a talpat, 

akkor nem szúr.  

A másik, hogy nagyon kikezdte a kezemet a szálak összefonása, de főleg 

amikor kötésnél a szoros kötél alá kellett nyomni a megcsavart szalmakötelet. 

Erre csak magyarázatot tudott adni nagyapám, látod kis unokám, ezért kérges 

a parasztember keze, mert a kérges kéznek már meg sem kottyan az ilyen 

kötözés. Majdnem megkérdeztem, hogy az én kezem mikor lesz már kérges, 

mert most bizony eléggé fáj a még sima tenyeremnek, ujjaimnak.  

De harmadik problémám, az a nagy fáradtság, ami rám-rám tört, már a 

kérdezéstől is elvette a kedvem. Viszont megvigasztalt a nagyanyai szeretet, 

amikor egy kis zsírral bekente a kezeimet és köténye zsebéből néhány szem 

cukrot is a számba tett.  

A finom és laktató ebéd után én is úgy éreztem, ma nekem is kijár az a fél-

órás szundítás, amihez nagyapám ilyenkor is ragaszkodott. De most is csak a ló 

ellátása után heveredhettem le a hűvöst adó fa alá, a bakról levett pokrócra.  

Szokták mondani, rohan az idő, hát bizony ez a megtoldott bő félóra, ne-

gyedórának sem tűnt, de azért szótlanul keltem fel én is. 

Igaz a mondás, minden munkát szokni kell, mert a délutáni munka már 

könnyebben ment és az idő is gyorsabban haladt, én sem lestem már folyton, 

mikor áll meg nagyapám a kaszát megfenni, mert olyankor mi is megálltunk 

egy szusszanásra. Délután 4 óráig tartott az aznapi kaszálás, mert a levágott és 

kévékbe kötött gabonát még keresztekbe kellett hordani és rakni.  

Alulra ment egy kéve, ez volt a kepe, aztán erre, kalásszal befelé négy ké-

ve, balról jobbra haladva egymás tetejére kereszt alakban, erre rá még három-

szor négy kéve. A negyedik sor legfelső kévéje volt a kántor, azt átellenben 

lefedte a 18. kéve, a pap, amelynek mindkét végét az alóla kihúzott szálakkal 

jó szorosan le kellett kötni és így a szél nem tudta felborítani a kereszteket. 

Már azt hittem készülődhetünk haza, amikor nagyapám megállított és azt 

mondta, gyere, megkönnyítjük a holnapi munkádat, most megcsavarunk jó 

néhány kötelet, azokat iderakjuk a kereszt tövébe, majd meglátod, a hajnali 

párától milyen szépen meglágyulnak a szálak és így sokkal könnyebb lesz a 

kévéket bekötni a megengedett kötéllel.  

Neki lett igaza, csak azt nem mondta előre, hogy a holnapi kötélgyártás 

helyett a jó széles nagygereblyével összehúzhatom a ma széthagyott szálakat, 

mert azokban is van még mag, ami nem mehet veszendőbe. 

Mint írtam a következő évben már idősödő nagyanyám helyett marokverő, 

vagy ha úgy tetszik marokszedő lettem, de kaszás nem lett belőlem sohasem. 

Egyszer próbáltam egy kis herét kaszálni kedvenc nyulamnak, de az első su-
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hintásnál úgy beleszaladt a kasza a földbe, hogy alig lehetett onnan kihúzni. 

Mondta is nagyapám, fiam maradj meg te csak a sarlónál. 

 

Cséplés: 

A cséplést megelőzte a hordás, amikor a kinti kereszteket vendégoldalas sze-

kérre rakva a cséplés helyére hordták és asztagba rakták.  

Nem tudom hogyan alakult ki, de ennek a hordásnak megvolt a maga 

rendszere. Megegyeztek, kinek a földjére, vagy tanyája mellé hordják a csé-

pelni valót, és legalább 4-5 gazda búzája került oda úgy asztagba rakva, hogy 

kettő-három legyen egymás után és ugyanennyi velük szemben, de úgy, hogy 

a cséplőgép elférjen közöttük és dolgozni is tudjon. 

Magam is részt vettem egy ilyen hordásban, addig tudtam segédkezni, 

amíg a kocsi derekában igazítottam az oda dobott kévéket, a saroglyákat is 

lenyitva, majd amikor az megtelt, a szekér két oldalára felakasztott hosszú 

rudakra, a vendégoldalra raktam kalásszal befelé a kévéket.  

Látszólag ez egyszerűnek tűnhet, de nagyapám sokáig tanított rá, ugyanis 

ez alapozta meg a még 2-3 méter magasra felrakott kévék biztonságát.  

Jó munkám jutalma az volt, miközben nagyapám a szekér mellett gyalo-

golva hajtotta a két lovat, én fent utazhattam a magasban, ahol olyan nagyon 

ringatózott a rakomány, hogy annak élvezete leírhatatlan. 

Innentől kezdve a másik nagyapám vette át irányításomat, ugyanis ő volt a 

cséplőgép tulajdonosa, gépésze, traktorosa. 

Ott voltam, amikor ez a karaván kiindult falusi házuk tágas udvarából, ki a 

falu szélére, sőt annál is messzebb, az első leszerződött csépelnivalóhoz.  

A faluban két cséplőgépes volt, így aztán békében és évekre felosztották a 

bel-és külterületet, a gazdák pedig tudták mikorra és kit várhatnak, de azért 

tartották a kapcsolatot, telefon hiányában kerékpárral, vagy gyalog. Az adott 

szónak, az ígéretnek itt is nagy volt a súlya és betartása volt a feltétele az 

újabb együttműködésnek. 

Tehát a karaván így nézett ki. Egy nem tudom milyen gyártmányú és telje-

sítményű diesel traktor húzta a nagy monstrum cséplőgépet, amire minden 

fontos, a cséplést segítő eszköz fel volt rakva és rögzítve.  

Például a vonórúd úgy volt kialakítva, hogy azon kényelmesen és bizton-

ságosan utazhatott a hatalma mázsa. A cséplőgép maga után a négykerekű 

szerszámos bódét húzta, amiben műhely, iroda és éjszakai fekvőhely volt, de 

a hatalmas elsősegélyláda is ott kapott helyet. Hátsórészén plató volt kialakít-

va az üzemanyaghordóknak és a tűzoltóvizes hordónak. Utána pedig az ivóvi-

zes lajtos kocsi, majd egy kis kétkerekű, kézzel hajtható locsoló fecskendő 

zötyögött még, ki-kilöttyenve a benne lévő vízből. 
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Nagyapám engedélyével a hosszú és zötyögős utat a mázsára ülve utazhat-

tam végig, ahonnan majdnem olyan jól láttam mindent, mint ő a vezetőülés-

ről. Haladási menet lassúsága miatt pedig nem kellett attól tartani, hogy le-

szédülök onnan. A menetet kerékpárral, vagy gyalog, a bandagazda kísérte, 

vagy előzte meg, hogy szabad utat biztosítson a hosszú szerelvénynek és ő 

nézte meg, hogy a fasorok alatt elfér-e a cséplő. 

A bandagazda, aki sok-sok évig szolgált a tulajdonosnál, aki után ő volt 

mindennek az ura és parancsolója. Ő szerződtette a 20 fős csapatot a géphez, 

ő volt a mázsás és a mérés adminisztrátora. Ez utóbbi szerepét vettem én át 

néha, az ő és nagyapám megelégedésére. 

A szerződtetett csapat erős férfiakból, fiatal lányokból állt, akik között a 

két etető volt a legidősebb és legtapasztaltabb.  

Ők, elvágva a doboslány által kezükhöz állított kéve kötelét (amit én olyan 

gondosan és erősen kötöttem össze) kalásszal lefelé beleengedték a dobba, 

kezükkel széthúzva, szinte kibogozva az összetapadt szálakat. Párban és fel-

váltva dolgoztak.  

Ugyancsak felváltva dolgozott a három kévehányó, akiknek a munkája 

úgy nehezedett, ahogy az asztag egyre alacsonyabb lett és egyre magasabbra 

kellett feldobni a kévét.  

Szidták is azt a marokszedőt, aki három markot kötött egy kévébe. Ha ala-

csonyan voltak, a harmadik a cséplő szélén állt és kapta el a feldobott kévét, 

hogy odafordítsa a doboslány elé. 

A cséplőgép elejéből rázódott ki a kicsépelt búza szára, a szalma. Ezt az 

egyetlen szalmahúzó kotorta onnan ki, hogy a négy rudashordóból kettő alá-

szúrja hosszú rúdjait, egy átdobott kötéllel leszorítsa a boglyányi szalmát és 

„felkapva‖ a leendő szalmakazal helyére, majd arra rá, egyre magasabbra 

vigye és ott ledobva az egy fő szalmakazlas gondjára bízza, aki gondoskodott 

arról, hogy az egyre magasabb kazal jól álljon és jól is nézzen ki. 

Két nőnek bizony nem volt könnyű dolga, ráadásul egésznap nem volt vál-

tásuk, ők voltak a törekeslány és a pelyváslány. Ez utóbbi pelyvája nemcsak 

szúrt, de nagyon porolt is, ezért egésznap - mint az álarcos rablóknak - arcuk 

előtt volt a kendőjük. Az általuk kikotort töreket és pelyvát a két-két törek-

hordó és pelyvahordó lány juttatta el a kijelölt helyre, ahol egy kazlas igyeke-

zett ezekből is boglyát formálni. 

Ezekből állt a 21 fős szerződött csapat, akik a korareggeltől napnyugtáig 

tartó munkájuk bérét búzában, részben más gabonában kapták meg százalékos 

arányban. Ez azt jelentette, hogy a cséplőgép tulajdonos és üzemeltető a ki-

csépelt gabona meghatározott, sokszor kialkudott százalékát kapta meg a 

csépeltetőtől, amiből kimérte szintén százalékarányban az egyes munkákat 

ellátók részét.  
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Legtöbbet a bandagazda és az etetők kaptak, legkevesebbet a törek és 

pelyvahordók. Százalékokra már nem emlékszem, meg aztán vidékenként és 

nyaranként más és más volt, de úgy tudom a legkisebb százalékos is szűkösen 

megkereste egy 2-3 fős család éves kenyeréhez szükséges gabonát. Nagyon 

megérdemelték! 

A kicsépelt gabonát hátul adta ki a gép, odarögzíthető zsákokba és három 

részre szelektálva. Tiszta búza, tisztítandó búza és ocsús, takarmánynak való 

búza. Szerencsére ebből volt a legkevesebb.  

Teli zsákok aztán a pontosan betárázott mázsára kerültek a mázsás és álta-

lában a csépeltető gazda segítségével és ekkor jött az én nélkülözhetetlen 

munkám.  

Már előre meg tudtam saccolni a zsákok darabszámából, hogy hány kilós 

súlyt tegyek fel, majd pontosan lemértem a felrakott teli zsákokat. Ezt a 

mennyiséget aztán gondosan felírtam a gazda neve- alatti oszlopba és a meg-

felelő gabona rovatba, majd az ő cséplésének végén ezeket összesítettem, 

többször is összeadva, ezután pedig a gazdával és nagyapámmal, vagy a ban-

dagazdával aláírattam.  

Sajnos az én aláírásomra nem volt szükség, amit máig sem értek. Hát hogy 

legyen fontos egy ember, ha a munkáját még aláírnia sem kell?  

Mivel nagyapám unszolására kipróbáltam a polyva húzást is, ráadásul 

kendő nélkül, úgy döntöttem inkább mázsálok és számolok akár az aláírásom 

nélkül is. Szerencsémre a banda így is bevett maga közé, ez onnan derült ki, 

hogy amikor a csépeltető gazda meghozta az ebédet, amiről neki kellett gon-

doskodni, úgy osztották el egymás között, hogy nekem is jusson bőven belőle.  

Igaz, nem volt nehéz, mert a gazdák, valami megmagyarázhatatlan együtt-

érzéssel és érhető gazdai önérzettel, nagyon finom és bőséges ebédeket hoz-

tak a cséplőmunkásoknak, pedig maguk sem voltak gazdag emberek, csak 

emberek. 

Magam úgy próbáltam a banda bizalmát meghálálni, amikor az ivóvizes 

lajtból már fogyóban volt a víz, vagy régi és meleg volt, a legközelebbi ivóvi-

zes tanya kútjából felfrissítettem azt.  

Jöttek is rögtön frissíteni magukat és nagyot húzni a vizeskupából. Este 

ebből „mosakodtak‖, majd ők hordták tele, hogy éjszaka jól lehűljön a víz. 

Mivel pedig többen kint is aludtak a szalmában, még éjszaka is körbejárták a 

lajtot. 

Amikor egy-egy csépeltető gazdánál befejeződött a munka, összesítésre 

kerültek a mázsaadatok, amelyből megállapítható lett, hogy a cséplőgép tulaj-

donost – a megállapodott százalékarány szerint – mennyi gabona illeti meg 

munkásaival együtt, vagyis mennyi a cséplés bére.  
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Ez a mennyiség kimérésre és naplózásra került, a gazda pedig ezt a gabo-

nát befuvarozta nagyapám hombárjába.  

Általában egy gazdánál több gazda gabonája is cséplésre, vagy, ahogy 

többen mondták, szemkinyerésre került, ilyenkor egy gazda fuvarozta be a 

többi gazda által fizetett cséplési bér gabonáját is.  

Természetesen én, mint mázsás mentem a fuvarokkal és mutattam az utat 

és azt is hova kell a gabonát kiönteni, úgy gondoltam én vigyázok a fuvarra, 

hogy hiánytalanul hazaérjen. Pedig a dolgos parasztemberek tisztességesek 

voltak, felvigyázó nélkül is pontosan leszállították volna a cséplés díját. 

Nekem legjobban az átállás tetszett.  

Amikor a két-három asztag mindkét oldalról elfogyott, ott annál a gazdá-

nál befejeződött a munka, jöhetett a következő, amelyik nem egyszer csak 2-

300 méterre volt. Ettől függetlenül mindent össze és fel kellett pakolni, ami a 

hatalmas hajtószíj lelökésével és összetekerésével kezdődött. Minden mozdít-

ható eszköz ismét felkerült a cséplő tetejére, mögéje akasztották szépen sorba 

a vontatandó kerekeseket úgy, mint kifele jövet.  

Nagyapám a traktorral a gép elé ment, összekapcsolták és megindult a 

vontatás, az emberek pedig egy kicsit lazítva, kétoldalt kísérték a menetet, 

csak én trónoltam ismét a mázsán. Néhány perc múlva már meg is érkeztünk 

az új helyszínre, minden szétkapcsolni, lepakolni, majd az öreg cséplő bevon-

tatásra került az asztagok közé. Munkások rögzítették a kerekeit, nagyapám 

pedig visszament mögé, előbb a cséplő hajtókerekére került fel az a hatal-mas 

és nehéz szíj, majd a traktor hajtókerekére és szépen lassan hátratolatva meg-

feszült a szíj.  

Nagyapám hajtójáratba tette a traktort és már forgott, rázkódott, zúgott 

minden alkatrésze, cséplésre készen állt. Ez a kis átállás, akármennyire gya-

korlottan csinálták is, 1-1,5 órát igénybevett és ezalatt az idő alatt tulajdon-

képpen nem keresett senki sem, csak dolgozott. 

Néha kijöttek „bámészkodni‖ a tanyasi gazda gyerekei is, én pedig nagy 

szakértelemmel magyaráztam nekik a cséplőgép működését azt, hogy mire 

kell nagyon vigyázni, szóval röstellem, de nagyképűsködtem.  

Erre egy nagyobb fiú rá is jött és azt mondta, ha ilyen nagyokos vagy, mu-

tasd meg, hogy kell a karikásostorral jó nagyokat durrogtatni. Saját magamat 

sikerült megcsapnom, de durrantani azt nem. Jó lecke volt, ma is köszönöm 

neki. 

Sok-sok nap után véget ért a cséplés, a járműkaraván ismét visszaindult a 

faluba téli szállásra és nagyjavításra. Mivel távolról jött, igen sokáig tartott a 

visszaút. 
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Este nagyapámmal összeadtuk a naplózott gabona mennyiséget, abból 

minden emberre kiszámítottuk az őt megillető részt, levontuk az esetleges 

hiányzását.  

Bizony nagyon ritkán, de előfordult, hogy a vasárnapi kocsmázás után, 

hétfőn némelyeknél nem indult be a munka, amit aztán nagyon szántak bán-

tak, mert esetleg a jövő évi szerződtetésüket itták így el.  

Másnapra vártuk a cséplőmunkásokat, hogy elvigyék jól megdolgozott bé-

rüket. Először a bandagazda jött, az ő részét mértük ki és rakták fel a kocsijá-

ra, átnézte a számításainkat, ami egyezett az övével, majd vártuk az embere-

ket, akik lassan jöttek is, talicskával, kiskocsival, lovaskocsival, kinek mije 

volt, illetve az egyfelé lakók összefogtak és lovaskocsival vitték részüket.  

Több asszony is velük jött, mert a tavalyi kereset már elfogyott, nagyon vár-

ták az új búzát, illetve abból a lisztet, hogy süthessenek végre szeretteiknek.  

Sok gyerek is ott volt az emberekkel, hiszen ez is örömteli eseménynek 

számított életükben, aztán meg így összecsődülve mindjárt játszani is lehetett.  

Sajnos nem mehettem közéjük, mert én voltam a mázsás megint, nekem 

nem játszani, hanem dolgozni kellett.  

Aki megkapta a részét máris igyekezett haza vele, de az „ugye jövőre is szá-

mit rám gazduram‖ nem maradt el és az ígéretért a hálás köszönet sem. Sok 

Isten áldjával búcsúztak el és úgy érezték az ő verejtékes munkájukat megál-

dotta az Isten, mert legalább egy évre megadatott nekik a mindennapi kenye-

rük. Ámen! 

 

Az új kenyér: 

A gőzmalomba is elmentem nagyapámmal, amit nem győztem bámulni és 

csodálni, de legboldogabb akkor voltam, amikor azon az ügyes kétkerekű 

zsák-tolókocsin én is be tudtam tolni egy zsák búzát, sőt nagy nehezen még a 

garatba is beöntöttem. Aztán csak lestem mikor jön ki a finom fehér liszt, 

amitől minden molnárnak fehér volt az arca, meg a ruhája.  

Én is beliszteztem egy kicsit magam, hogy lássák, a malomban voltam 

őröltetni. 

Nagyanyám este mindent előkészített a másnapi kenyérsütéshez. Gyúrta, 

dagasztotta a tésztáját, vizet, sót és párélesztőt adott hozzá, aztán kiszakajtotta 

és letakarta keleszteni.  

Másnap korán reggel nekem az volt a feladatom, hogy szalmával és 

szárízikkel jól felfűtsem a nagy búbos kemencét olyan melegre, hogy a ha-

mukihúzó vas már szikrázzon a forró téglaaljzaton.  

Nagyon vártam, hogy kisüljenek a hatalmas cipók, az illatukat talán job-

ban szerettem, mint azok ízét. De azért a hatalmas, zsírral megkent kenyérsze-

let is nagyon ízlett. 
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Előtte azonban nagyapám kézbe vette az újkenyeret, áldást és köszönetet 

mondott az Úrnak, majd kereszttel megjelölte a kenyeret és csak aztán szegte 

meg.  

Az első szelet nagyanyámé volt és ezért nagyon tiszteltem őt. Te is meg-

dolgoztál érte, edd hát jó egészséggel mondta, és ideadta a második szeletet. 

Ezért meg hálás voltam neki. 

 

Mindezek nagyon sokszor eszembe jutnak, amikor kezembe veszek egy-egy 

szelet kenyeret, vagy amikor azon gondolkozom, kidobjam-e azt a kis meg-

maradt szeletet.  

Tudom, ma már könnyebb a szántás, a vetés, az aratás és vele együtt a 

cséplés, meg a kenyérben is sok már az E betű, de azért sajnálom, hogy nem 

mindig tudom olyan szépen és hálával kézbe venni a kenyeret, mint ahogy 

akkor nagyapám tette.  

Pedig én is gyakran elmondom „Mindennapi kenyerünket add meg ne-

künk‖! Ámen!  

András K. Zoltán: 

 

 

A kincs 

 

Gyerekkoromban régész akartam lenni. Minden izgatott, ami régi; de én ma-

gam szerettem volna megtalálni, felkutatni régen elásott kincseket. Nehéz 

dolgom volt, mert szülőföldemen, a Nyírségben, nem voltak barlangok, ami-

ben kutathattam volna. Hegyek sem. Csak homok és sár.  

Volt egy nagy homokdomb, amit Bodor-hegynek hívtunk. Mivel hegyeket 

akkor még csak képen láttam, nem is tudtam elképzelni, milyen lehet hegyet 

mászni. De a mi homokhegyünk legalább akkorának tűnt, mint amilyet a ké-

peken láttam. Gyűjtögettem is a felszerelést, mert felfedező útra készültem. 

Az apámtól kaptam egy kopott elemlámpát, ami egy nagy laposelemmel mű-

ködött. Ez már nagy előrelépés volt, a felszerelést illetően. Volt még egy tit-

kos noteszem is, amibe feljegyezhetem a leleteket. Néhány barátomat avattam 

be a titokba. Még titkos írást is készítettem, hogy ha üzenetet kellene küldeni. 

 

Fokozta a lelkesedésemet, majd kiugrottam a bőrömből, amikor meghallot-

tam, hogy a Poros-hegyen, – ami egy homokdomb kiemelkedés –, ásatások 

folynak. Ott találkoztam igazi régészekkel. Gyakran lábatlankodtam iskola 

után az ásatás területén, de rendesek voltak, nem küldtek el soha.  
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Sőt még tanítottak is olvasni a régmúlt tárgyaiból. Nagyon figyeltem, ami-

kor egy talált cserépedényről magyaráztak. Mennyi mindent elárulnak ezek a 

kis edénytöredékek! Tudtam már, hogy melyik az ónmázas, melyik az ólom-

mázas. A barátaimnak, amikor előadtam a tudományomat egy darabka edény-

töredékről beszélve, úgy éreztem magam, mint egy született régész, átéltem a 

tudásnak a felemelő érzését, s ők tátott szájjal hallgattak.  

A sírokból még rézkori leletek is előkerültek. Amikor arról beszéltek, 

hogy ezeket elviszik, egy kicsit felháborodtam.  

– Ezek a mi kincseink! A leleteket hová akarják elvinni? – kérdeztem tőlük.   

– Nyíregyházára, a múzeumba – kaptam a választ.  

– És mi lenne, ha mi csinálnánk itt a faluban egy múzeumot, akkor itt marad-

hatna? 

A felvetésen jót derültek a régészek. Ezek az események még jobban erő-

sítették bennem a szándékot, hogy kutassak, mert biztos voltam benne, hogy 

én is találni fogok majd valami értékes tárgyat. De elhatároztam azt is, hogy 

amit én találok, azt nem viszi el senki. Majd keresünk neki helyet, ahol kiál-

líthatjuk a faluban és mindenki megnézheti. 

 

Hallottam egy nagyon régi legendáról. Mivel a szülőfalum a Rétség peremén 

helyezkedik el, valamikor régen a falu nagy részét hatalmas állóvizek, mocsa-

rak, lápok borították; főleg a Tisza áradásakor, valamint tavaszi olvadás után. 

Csónakkal lehetett a szomszédos falvakba átjárni. A páskom, ami már az én 

időmben legelő volt, azon a helyen is láp és mocsár terjeszkedett hajdanán. 

Még a mi időnkben is tavasszal fél lábszárig érő víz állt rajta, ami hamar fel-

melegedett és fürödtünk is benne. Ez azért emlékeztetett a mocsárvidékre. 

Aztán hamar elitta a legelő.  

A tatárjárás idején csónakkal menekítettek kincseket, egy nagy láda is volt 

köztük, színültig arannyal. A csónak felborult és a csónakban lévő kincseslá-

da is, emberestől a mocsárba veszett. Először ennek akartam a végére járni. 

Gondolkoztam, ki tudhat erről a legtöbbet. Gyuri bácsi jutott eszembe, aki túl 

volt a kilencvenen, és jól ismertem, a legjobb barátom nagyapja. Ha valaki, 

hát ő tud nekem mondani valamit az odaveszett kincsről! Nem is messze lak-

tak tőlünk. Ritkán láttam odahaza, leginkább vasárnaponként kiült a lócára, a 

ház elé, általában egyedül, és pipázott. Legtöbbet a jószággal volt, mert juhai 

voltak, és a páskomon legeltetett. Ki tudna többet a régi dolgokról, mint ő; és 

főleg a páskom mocsarában, mélyen a föld alatt heverő kincs dolgában, biztos 

tud valamit segíteni. Mindig az alvég felőli gémeskút irányába kellett tartani, 

mert ott legeltetett. Meleg nyári nap volt, már kezdett sűrvedni1. 

                                                      
1
 Sötétedni 
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A tehéncsorda szép komótosan, kolompolva hazafelé tartott. Abban az 

időben annyi tehén volt, hogy az útról le kellett húzódni, amikor hajtották 

őket. A birkákat, így nyári időben legtöbbször nem terelték haza, ott éjszakáz-

tak a réten, a juhásszal együtt. A kút közelében egy nagy tölgyfa állt, jókora 

árnyékot vetett. A fa tövében leterítve a báránybőrből varrt nagy bunda. Igen 

hasznos és elmaradhatatlan kellék volt, amire ilyenkor leheveredett a juhász. 

Esőben lepergett a víz róla, hűvösebb időben viszont jól melegített. A birkák 

még legeltek, amikor odaértem. Gyuri bácsi éppen a tűzre rakott; na, nem 

melegedni akart, mert egyébként is jó meleg volt. Főzte a bográcsban az öreg-

lebbencset. Már javában zubogott. A fekete komondor is az árnyékban ült, 

nem ugatott, csak hol a gazdájára hol én rám vetett egy-egy pillantást. Bogár-

nak hívták és már találkoztunk néhány alkalommal. Majd hasra feküdt és 

nyelv lógatva pihegett a szemébe lógó bundája alól a nyári melegben. 

– Mi járatban? – szólt ki Gyuri bácsi a nagy karimájú kalapja alól, amit min-

dig a fején hordott. Elmondtam, amit Bőgős bácsitól hallottam, mert hozzájuk 

gyakran átjártunk az anyámmal és a petróleumlámpa fényénél késő estébe 

hajlóan mesélt régi dolgokról. Ekkor említette, az elsüllyedt aranyat, de ő sem 

tudta, hogy melyik tájékon lehet. 

 – Én is hallottam a kincsről – szólt halkan, miközben piszkált egy kicsit a 

tűzön. – A nagyapám mesélte, de azt is mondta, hogy a kincs kikívánkozik a 

földből, mert nem becsületesen szerezték azt meg annak idején. Száz éven-

ként egy láng csap fel, hogy valaki meglássa és kiemelje onnan. 

Nagyon figyelnem kellett, mert a pipa még beszéd közben is ott lógott a 

szájában, néha alig értettem mit mond. Azt vártam, mikor fog kiesni. De sze-

rencsére a pipa szára hírtelen görbült lefelé, ahogy a száját elhagyta. Mint 

valami kampó, fennakadva az ínyén, mert foga már nem sok lehetett. Közben 

elkészült az öreglebbencs.  

 – Gyere, kóstold meg – invitált Gyuri bácsi. Csak egy kanalat kaptam, mert 

tányért nem hordanak a határba. A bográcsból kanalaztunk.  

 – Az apámtól hallottam – folytatta, – aminek van már vagy ötven esztendeje, 

hogy egy láng csapott fel a páskomon késő éjszaka. Nem látta ő sem, neki is 

csak mondták. Keresték is másnap, de nem találtak semmit. Még a füvet sem 

égette meg sehol. Annyit mondott, hogy a másik kút irányába látszott – mert 

két kút volt a legelőn, – az is lehet, hogy a kútból csapott fel a láng. Már söté-

tedett, megköszöntem az ételt és hazaindultam. 

 

Másnap reggel a kistemplommal szemközti gémeskúthoz mentem, ami a 

páskom másik vége felé volt. Kerestem az árulkodó nyomokat a környékén. 

Talán lesz valahol egy kicsi dombocska, vagy mélyedés, hajlat, ami a kincs 

hollétére utalhat. De nem találtam semmi jelét. Aztán magát a kutat vettem 
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szemügyre. Sokszor ittam belőle, a favedret eleven zöld moha fedte, amiről 

tudtuk, hogy jó a víz benne. Nyáron is szinte hideg volt és nagyon oltotta a 

szomjat a vas ízével. Szomorúan vettem tudomásul, hogy sikertelenül jártam, 

nem találtam semmilyen árulkodó nyomot. Akkoriban már hallottam a fémke-

resőről a tévében, de az olyan elérhetetlen tárgy volt számomra, mint maga a 

televízió. Azt is csak a szomszédban láttam, néha átmehettünk az anyámmal. 

Vasárnap délelőttönként a Kultúrházba jártunk megnézni a Tenkes kapitányát.  

Később már nem aranyat kerestem, el is feledkeztem róla. A talált régi tár-

gyakat, cserépedényeket gyűjtögettem. A kert végénél, a krumpliföldön talál-

tam több géppisztoly lőszert is. Szántás után volt jó keresgélni és mindig si-

kerrel jártam. Úgy hevertek ott, mintha búza lett volna annak idején, marék-

ból szétszórva. Találtam egy pisztolyt is, teljesen megette a rozsda. Már alig 

lehetett ráismerni.  

 

Aztán teltek-múltak az évek. Az összegyűjtögetett dolgok ma már a múlté, a 

hollétük nem ismert, mert amikor elkerültem a szülői háztól ezek ott marad-

tak. A házat is régen lebontották. A páskom egykori mocsarába elsüllyedt 

aranyat sem kerestem azóta, mert olyan kincset találtam helyette, ami felér, az 

összes elsüllyedt arannyal. A kincs, ami mindig is a szemem előtt volt, csak 

akkor még nem láttam. 

Gazdagabb vagyok bármelyik hegyi embernél. Homokban dúskálhatok, a 

kincset hordtuk sok éven át a Bodor-hegy lábától. Mindent innen kaptam, ha 

el is vittem, visszahoztam belőle. Ami életben tartott és éltetett, s ami emberré 

növesztett. A kincsen jártam, s járok ma is, ami nem más, mint a szülőföldem. 

B. Orosz István 

 

 

Tyúkhúsleves 

Egy több mint harmincéves emlék íze kering a számban, a múlt századból, a 

múlt ezredből való. Oly réginek tűnik, mintha megvolna százéves is. Egy 

napsütötte, fehérre meszelt, egyenetlen falú veranda, egy fényesre kopott 

szúnyoghálós ajtó, egy öreg kéz, egy aranyszínű tyúkhúsleves házi csigatész-

tával…  

Háttal ültem dédimamám szeretett rózsabokrainak, amelyek a zsíros föld-

ből pirospozsgásan és dúsan mosolyogtak a világba. Talán már leért a lábam a 

zöld kisszékről, talán lógattam. Egy alacsony kis asztalon osztoztunk az édes-

anyámmal, rajta állt a két fehér, virágmintás tányér, amelyekbe szürke repe-

déseket rajzolt az idő. Dédimamám tyúkja, a kertből való krumpli, a répa és a 

zöldség a fűszerekkel együtt olyan tökéletes lágy harmóniává olvadtak össze 
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a régi sparhelton, amely gyermeki lelkembe örökre beleoltotta a húsleves 

iránti rajongást. Soha olyan sárga zsírfelhőket nem sikerült csalnom a leves 

felszínére, mint azok voltak. Mintha maga a Nap fürdött volna benne. A sár-

réti földben termett, vaskosra vágott répa, zöldség még így, csodává lénye-

gülve is roppanós maradt, és a puhára főtt hús egyensúlyozására harapás köz-

ben szinte harsogott az ember fogai között. Édesanyám mindig felvágta a 

zöldségféléket, s olyankor nagyot koppant a kanál a tányér alján. Átnéztem a 

tányérjába. Éppen a taréjjal bíbelődött. Feltörte a fejet. Kínálta az agyat, de 

meghagytam neki ezt a kiváltságot. Én jobb szerettem a lábat, a májat, no 

meg az omlósra főtt zúzáját. S a részeket összefogó forró, aranysárga, sós 

lé… a benne játékosan úszkáló csigatészta, amely viszont csak úgy lecsúszott 

az ember torkán… Talán épp délre érkeztünk a busszal. A hajnali indulás 

ellenére nem vett rajtam erőt a fáradtság, vagy talán felülírta az újdonság ere-

jével ható, egyszerűségében oly nagyszerű falusi környezet. Minden sejtemen 

úrrá lett a kíváncsiság. 

A kopott kék vászoninget és gatyát viselő Karcsi nagy-nagybátyám hatvan 

év körüli kora ellenére legalább oly gyermek volt, mint én magam, kerek 

négy évemmel. Alig várta, hogy az ebéd végeztével körbe vezessen az udva-

ron. Nem különben én magam sem. Látni akartam a szőlőlugast, a földbe 

süllyesztett, cseréptetős vermet, a hátsó udvart a góréval, az állatokat, a kis, 

fekete, gombszemű Gyümölcs kutyát, aki nagybátyám leghűségesebb csősz-

társa volt, és ennek jeléül minden őrség alkalmával boldogan húzta a gazdáját 

biciklistül a kaputól a kertekig. De vágyaim netovábbja a kert végében folyó 

kanális volt, amelyen túl a szomszéd faluhoz tartozó végeláthatatlan szántó-

földek nyújtóztak. Nagybátyám remek pajtásnak bizonyult a világ felfedezé-

sében. Huncutul mosolyogva készítette elő a puskáját, s kijelentette, hogy 

békára fogunk vadászni. Utunk az óriás almafák alatt vezetett hátra, amelyek 

roskadoztak a piros almától. Az ebéd utáni sziesztájukat napozással töltő bé-

kák békésen kuruttyoltak. A víz állt, csak a nád susogott az ér szélében. Tö-

vénél elterült a békanyál és a békalencse. A puska durranásáig tücskök ciri-

peltek a fűben. Nagybátyám a stégről vette célba a békákat, s módfeledt él-

vezte, ahogy azok felfordították hófehér hasukat, miután találatot kaptak. 

Nyiladozó gyermeklelkemet örömmel töltötte el az ő vidámsága, de végtele-

nül sajnáltam az ártatlanul, mit sem sejtve napozó jószágokat. Amikor nagy-

bátyám megelégelte a sörétpazarlást, újabb játékot eszelt ki. Bogáncsokkal 

kezdett dobálni, de én sem voltam rest, visszavertem a támadást. Aztán fel-

mérve a túlerőt, egy marék bogánccsal felrohantam a kerten át az első keríté-

sig, ahol egy fehér, vas bili alá rejtettem a fegyveremet. Amikor közeledett a 

nagybátyám, előkaptam a muníciót, és amennyire a szúrós tüskék engedték, 
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teljes erőből felé hajítottam őket. Persze nagy nevetés kísérte az egész had-

műveletet, amely aztán „Alvás!‖ felkiáltással véget is ért.  

A tisztaszoba nem kimondottan gyereknek való hely volt. Legalábbis nem 

az önfeledt játék színteréül szolgált, de miután lábaim tudomásul vették, hogy 

az ágyban kell maradniuk, a szobában honoló csend is igazi élményként ha-

tott. Az ódon berendezés, a barna bútorok egy számomra ismeretlen világot 

tártak elém. Sosem láttam addig kemencét, de nagy, fehér hasával a képzele-

tembe lopta magát azonnal. Meg akartam ölelni ezt a megfejthetetlen, nagy 

kövér lényt! Az ágyam felett lógott érdeklődésem másik tárgya, a kakukkos 

óra. Úgy vágytam látni a kakukkot! Tudtam, hogy az elmúlt kattanás, az el-

múlt pillanat sosem jön vissza, de közelebb visz ahhoz, hogy a kakukk kidug-

ja a fejét. Érzékeim mindent „letapogattak‖ a szobában. Hosszan figyeltem a 

toboz formájú óranehezékeket, ahogy alig észrevehetően mozogtak. Szem-

ügyre vettem a nagy ágy feletti, színes keretbe foglalt képeket, ahol felfedez-

tem a család legtöbb tagját, de néhányat nem ismertem. Azonban ott volt egy 

ismerős arc diákkorából, tulajdonosa kint beszélgetett rég nem látott nagy-

mamájával. Anyám képe megnyugtatott, de valamilyen számomra ismeretlen 

okból a szomorúság vékony cérnaszálát is rátekerte kicsi szívemre. A szoba 

illata átjárta a lelkem, átjárta a sorsom. Gyermek még nem aludt olyan mé-

lyen, mint én akkor.  

Nagybátyám amellett, hogy nagy hóhányó volt, kissé különc is. Emlék-

szem, hogy egyszer megjelent a nagymamámnál, az ő húgánál biciklivel. Ez 

azért érdekes, mert a 4-es főút megépüléséig közúton 240 km-t kellett meg-

tenni, hogy lássák egymást. Karcsi bátya ahelyett, hogy vonatra szállt volna 

Püspökladányban és felutazott volna Budapestre, majd onnan Dabasra, inkább 

felpakolta a járgányát vízzel teli demizsonnal, ennivalóval, és három napon át 

csak tekert. Éjszaka elhagyott tanyáknál vagy csőszházaknál aludt, nappal 

meg csak jött. Aztán ugyanígy haza. A sors fintora, hogy életének alkonyán 

érszűkület miatt elvesztette mindkét lábát.  

Bábel Antónia 
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Panna néni 

Történetek Pintér Istvánné, Varga Búza anna életéből 

1889-1964 

 

„…lehetsz–e holt 

Ha emlékemben képed még ragyog?” 

(Byron) 

 

Szeretem a falusi embereket, főképp az idős asszonyokat. Legtöbbjük józan 

életű. Irigylem munkabírásukat, végtelen szorgalmukat, bölcsességüket. Tá-

jékozottak, jól eligazodnak az élet szövevényes útvesztőiben. Két lábbal, 

stabilan állnak a földön, nem úgy, mint a városi kisasszonyok. Bizonyára 

nem könnyű, de mindig megtalálják az arany középutat. A legnehezebb hely-

zetekben sem vesztik el a reményt, valami különleges, minden veszélyen 

felülkerekedő, őserő lakozik bennük. Ha kell, férfi munkát végeznek, – arat-

nak, kapálnak. Az állandó küzdelemben megedződnek. Sok mindenhez érte-

nek, a szabás-varrástól az állatgondozásig. Értenek a gazdálkodáshoz, ismerik 

a piac alapvető törvényeit, ami elengedhetetlen a megtermelt javak kifizetődő 

értékesítéséhez. Mesterfokon művelik a sütés-főzést. E mellett felnevelik 

gyerekeiket, sőt unokáikat is, ha szükséges. Nincsenek elérhetetlen céljaik, 

mert ami nem érhető el, azzal nem is foglalkoznak, tudják, arra kár az időt és 

az erőt pazarolni. 

Embertársaiknak megadják a tiszteletet, és ezzel megszerzik a maguknak is 

kijáró megbecsülést. Egyszerűségükben, nagyszerű emberek. Hisznek Istenben 

és két kezük teremtő erejében. A mindennapi munka élteti őket. A pazarlást 

megvetik, viszont kevesebbet szórakoznak. Úgy vélem, ez a titka annak, hogy a 

falvakban magasabb az életkor, mint a városban élő embereknél. 

 

Így élt Panna néni is a múlt században a délalföldön, a gyors sodrású Maros 

folyó jobb partján épült faluban – Apátfalván. Gyermekei Edesanyámnak, 

unokái Dajkámnak szólították 

Én már feketében járó, idős, özvegyasszonyként ismertem meg, amikor 

házasságkötésem révén a családhoz kerültem. Csendes, halk szavú, jóságos 

tekintete, nagy toleranciával és végtelen szorgalommal párosult. Középmagas, 

vékony termetű volt, de jóval testesebbnek látszott, mert a régi népviselet 

szerint ő még „nagy farral‖ járt, ami több rétegű, igen bő, ráncos, alsó és felső 

szoknyákból és az elmaradhatatlan kötényből állt. A felsőtesten, magasan 

záródó, állig gombolt, derékban testhez simuló, csípőnél bővülő, hosszú ujjú 

blúzt viselt. Erre vette a mellényt, vagy a pruszlikot. Haját a tarkón kontyba 
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tekerte. Fejére keménypapírral bélelt fejkendőt kötött. Télen sem viselt kabá-

tot, hanem az ing, a pruszlik, meg a lajbi fölé, vállára terítette a három sarkos-

ra hajtott merinó gyapjúból kötött, vagy szőtt fekete nagykendőt – ami majd 

nem olyan nagy volt, mint egy ágyterítő –, a mellén keresztbe vetette és hátul 

a derekán, a két sarkát összekötötte. Ez a sok szoknya fölött olyan meleg volt, 

hogy nem kellett kabát, a legnagyobb hidegben sem. 

Így söpörte a havat az utcán is. Járókelők által letaposott, síkossá vált jár-

dát az ő házuk előtt soha nem láttak, mert akárhogy szakadt a hó – nagy tele-

ken – ő minden órahosszában elsöpörte, nappal is, éjfél előtt, éjfél után is, 

nehogy valaki elcsússzon és kezét, vagy lábát törje. Ruhástól dőlt le az ágyá-

ra, kissé felmelegedett, szunnyadt egy órányit és kezdte elölről a munkát, ha 

az idő úgy kívánta. Így mindig tiszta, száraz volt a járda, a fal sem vizesedett 

fel, nem rongálta a sok olvadó, leszivárgó víz a ház alapját, a tapasztás sem 

omlott le. A „golyó‖ kékkel elhúzott fal alja olyan volt, mintha előző nap 

meszelték volna le. 

Istenfélő életet élt, római katolikus hitben. Hajnal négykor kelt, reggel 7-re 

minden munkát elvégzett, aztán beöltözött „nagyfarba‖, magához vette ima-

könyvét, fehér vasalt zsebkendőjét és indult a kismisére. Vasárnap, pedig 

amikor az unokáknak nem kellett iskolába sietniük, kézen fogta őket és együtt 

mentek a nagymisére imádkozni, ahol Jancsi unokája sokszor ministrált a 

plébános úr mellett, sőt a déli harangozáshoz is ő húzhatta meg a harangköte-

let. Mélyen istenhívőként, soha nem káromkodott, a böjtöket betartotta és 

áldozáskor a szent ostyát úgy vette szájába a pap két ujja közül, mintha az 

valóban Krisztus teste lett volna. Május 25-én, Márk napján mindig részt vett 

a búzaszentelésen és a körmeneteken is. Ha a tisztelendő úrral összetalálko-

zott, előre köszönt: – Dicsértessék a Jézus Krisztus – és alázattal kezet csókolt 

neki. Ha vele voltak az unokák, nekik is megparancsolta, hogy ezt tegyék, 

mert a lelkipásztornak kijár a legnagyobb tisztelet gyermektől, felnőttől egy-

aránt. Az esti imádkoztatás is az ő feladata volt. A tisztálkodás után ez soha 

nem maradhatott el. Minden évben virágot vitt a templom Szent Anna oltárá-

hoz, melyet az 1831-es esztendőben sok áldozatot szedő nagy kolera járvány 

megszűnésének emlékére állítottak a hívek.  Ugyanis július 26-án megtorpant 

a halálozás és a falu ezt a napot szent fogadalommal ünneppé nyilvánította. 

De vitt virágot az országút mentén az 1863-as évi nagy aszály emlékére állí-

tott kereszt tövébe, Makó felé a Csorgón túl, a Lajos keresztet is minden év-

ben megtisztogatta, a talapzatot fehérre meszelte, körülötte a gazt kikapálta és 

kertjének legszebb virágait tette a földbe ásott vázába. Elgyalogolt a makói 

Szent István napi búcsúba, a szegedi Havi Boldogasszony-napi búcsúba és 

fiatal korában egyszer még a radnai búcsúba is elzarándokolt. Itt sokat imádko-
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zott és megköszönte a Jóistennek amiért megajándékozta őt jó egészséggel és 

megtisztult lélekkel térhetett haza, továbbra is bízva az isteni gondviselésben. 

Panna néni mindenkihez kedvesen szólt, így szívesen beszélgettek vele a 

szomszédok, rokonok, ismerősök, még tanácsot is kértek tőle, mert a betegsé-

gekre is tudott gyógymódot javasolni. Ha valaki arról panaszkodott, hogy 

milyen sokat várt az orvosnál, vagy hány féle gyógyszert szed a különféle 

betegségeire, vagy álmatlanságban szenved, csak annyit felelt: – dógozni 

köll! – és elmesélte, mi a titka az ő hosszú, dolgos életének. 

– Fiatal koromban, vótam vagy 21-22 éves – már megvót a három jányom, 

Juliska, Annuska meg Rozika – nékem is sokat fájt a fejem, szédűtem, zúgott 

a fülem. Kihítták hozzám az orvost, azt mondta, hogy vérnyomásom van, 

240. Eret vágott rajtam, meg piócát tettek a nyakamra. Jobban is lettem, de 

egy-két hét után újra csak elszédűtem. Megint kihítták az orvost, rendelt piru-

lákat, meg azt mondta, hogy „détázzak‖, csak sóba-vízbe főtt krumplit egyek, 

meg zsír nélküli rántott levest és csak fekügyek, ne dógozzak, még egy fél 

kanta vizet se hozzak haza a kútrul. – Hát feküttem én két nap. A tablettáktól 

aludtam éjjel-nappal, olyan gyönge lettem, hogy alig bírtam felkelni. Az ól-

ban meg visítottak a malacok, szétszedték a léckerítést, a libák jajveszékelve 

gágogtak, a kislányaim meg éhesek vótak, ríttak az ágyam mellett. Na, gon-

doltam, fűbe-fába van az orvosság a fiolákba csak mérgeket tesznek. Hát, 

megharagudtam. Kimentem a kertbe, eldobátam a pirulákat, a keserű kanalast 

meg beleöntöttem a békalyukba. Azt mondtam magamnak: – vagy él urának, 

vagy döglik kutyának! 

– Aztán ittam egy pohár jó erős körte pálinkát, kiballagtam a Csorgó partra, 

szedtem csalánt, leforráztam, és annak a levibül iszogattam. Ha kehűtem, 

akkor meg vöröshagyma hajbúl főztem téjját és mézzel ittam. A bodzától 

meg jól kiizzadtam. De szedtem, kamilla virágot, útifüvet, pásztortáskát. 

Gyűjtöttem cickafarkat, hársfavirágot, ültettem a kertbe rozmaringot. Télen 

mindig ettem aszalt szilvát. A gyerekeknek, ha „nyakfoga‖ lett, a fehér zseb-

kendőt bevizeztem, oszt dunsztkötést tettem a nyakára éccakára. Reggerre 

emút nekik a torokfájásuk.  Ha szaggatott a derekam, hoztam a Maros partról 

jóféle iszapot, megmelegítettem oszt az uram bekent vele jó vastagon. Mire 

fölébredtem könnyebben is éreztem magam. A kalendáriumból olvastam, 

hogy az nagyon jó, sokféle betegségre. 

– Azóta nem is vótam orvosnál, nem vetkőzök én le senki előtt, ne tapogas-

son engem senki – oszt itt vagyok e, mán elhagytam a hetvenedik évemet is. 

A háború alatt még kaszáltam is, mikor a férfiakat elvitték a frontra katoná-

nak. Juliskámmal, meg Annuskámmal felváltva kaszáltunk, meg szedtük a 

markot. Kapáltam, ástam, tapasztottam. Jó kidógoztam magam, elfáradtam, 

utána jót aluttam, hajnalba meg új napot kezdtem a pálinkával, de nem töb-
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bel, csak egy kupicával – mutatta az ujja hegyével a csekélyke mennyiséget. 

Hitte, hogy így gyógyította meg önmagát a gyógyfüvekkel és az ősi gyógy-

módokkal. 

Fáradhatatlan igyekezetével mindig ott segített a családnak ahol éppen a 

legnagyobb igény volt rá. Két veje elesett a II. világháborúban a fronton, csak 

legfiatalabb lányának férje jött haza a harcokból. Az unokák felügyeletét így 

mindig szívesen vállalta, ha anyjuk a mezőn dolgozott, vagy éppen a Maros 

parton, a „szilvásban‖ a szőlőt kötözte. E mellett megfőzte az ebédet, ellátta 

az aprójószágot, megetette a hízókat, kitakarította a disznóólat, ha szükséges 

volt. Estefelé meg kiült a ház elé a kispadra és várta a csordáról hazatérő te-

henet. A csordás, – Miklós /Varga/ Jani, aki az unokája volt – több mint száz 

jól tejelő szarvasmarhát terelgetett a legelőn és már a falu végén elkezdte 

csattogtatni, durrogtatni a karikás ostort így mindenki tudta, hogy ki kell nyit-

ni a kaput a jószágnak. De olyan okosak voltak, mindegyik tudta, hogy me-

lyik kapun kell bemennie. Egy sem tévesztette el. A jászol mellett alig várták, 

hogy megfejje őket gazdaasszonyuk, hogy megkönnyebbüljön tőgyük a sok 

tejtől. Ez az esti várakozás is jó alkalom volt egy kis beszélgetésre a szom-

szédokkal, arra járó ismerősökkel és Panna néni mindig szívesen mesélt. 

– Az én asztalomon mindig volt hús. – büszkélkedett vele. Sok csirkét nevel-

tem, ősszel kacsákat tömtem. – De szerették a gyerekek a kacsazsíros cipót! – 

Ugye Józsikám? – ugye Pityukám? – mikor melyik unoka kapaszkodott ép-

pen a szoknyájába, hallgatva a régi történeteket. 

– Mink még a háború alatt se nélkülöztük a húst, mer a falu végén valaki 

nyulakat tenyésztett, oszt az egyik gyerek kapott tőlük egy kisnyulat egyszer. 

Hamar megnőtt, bepároztattuk, oszt lettek kisnyulak. Így a szaporulatot min-

dig levágtuk. Az az egy anyanyúl ellátott bennünket hússal, még a szomszé-

doknak is adtunk.  A gyerekek zsák számra hozták nekik az árokpartról a 

friss füvet. Annyi nyúl paprikást az óta se főztem, mint a háború alatt! 

Azt is elmondta, hogy nagyon szerették a puliszkát, a gancát, de legjobban 

a gömölyés tésztát. 

– Ehhez a tejet beoltottuk, mikor megalutt, vászonzacskóba fölöntöttük, hogy 

a savó kicsurogjon belüle. Aztán, egy kis sóval összegyúrtuk a túrót, öklöm-

nyi cipókká gömbölyítettük, megszárítottuk a napon, oszt a fűzfa ráccsal föl-

raktuk a kéménybe 2-3 napra, hogy megfüstölődjön. Ezt tettük a kifőtt tésztá-

ra. Manapság mán nemigen csinájják, pedig nagyon jó étel vót. Nagyon sze-

rettük a mákos bélest, meg a tökös rétest is. Rozikámmal mindig együtt sütöt-

tük. Lereszeltük a szép sárga, érett patyolatos tököt. A levét kinyomkodtuk, 

jó vastagon rásimítottuk a rétestésztára, megszórtuk cimetes cukorral, és úgy 

tekertük föl. Aki azt megkóstolta, megnyalta a száját utána! 
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Minden este kipucolta az unokák cipőit, nehogy reggel porosan, vagy sárosan 

vegyék fel. Bestoppolta a lyukas zoknikat, megvarrta a hancúrozástól elfeslett 

nadrágok fenekét. Igyekezett magát hasznossá tenni, mindig a munkát kereste. 

Vasárnap viszont nem dolgozott. 

–  A hetedik napot az Úr megszentelte, amikor a földet teremtette! A nagymi-

se után legfeljebb az ebéd elkészítésében segédkezett, meg mosogatás után 

elrakni a tiszta edényeket. Aztán lepihent egy kicsit. Estefelé a fekete se-

lyemkötényt maga elé kötötte, és kiült a ház elé a kispadra. Az arra járók 

tisztelettel köszöntötték egy: – Dicsértessék-kel, a gyerekek csókolommal. 

Megfigyelte a fiatalokat, ki jár már kézenfogva, nem titkolva a vonzalmat 

egymás iránt. Lakodalom után fürkészte, hogy vastagodik-e már a dereka a 

fiatalasszonynak? – de ha a terhesség nem is látszott még az alakján, ő már 

gyanakodott: – Nagyon sápadt a képes fele a Vicának, vagy a Katókának, 

nyilván baba lesz! – újságolta a hírt, ha leült valaki melléje megpihenni, a kis 

padra. – Ez annak a rendje, csak egészséget adjon a Jóisten! – helyeseltek a 

beszélgetők. Sokszor szóba került a nagy világégés, a II. világháború alatt 

átélt izgalmak, események is. 

 

– Azok nehéz idők vótak! – emlékezett nagyot sóhajtva. – Az oroszoktul 

nagyon fétem, mer azt beszéték a népek, hogy a muszkák nagyon gorombák. 

Rabolnak, fosztogatnak, a fiatal lányokat, asszonyokat megbecstelenítik, aki 

ellenáll, azt meg agyonlüvik. Az én lányaim is öregasszonynak őtöztek, feke-

tébe, meg bekenték az arcukat korommal, hogy csúnyák legyenek, meg be-

tegnek tettették magukat. Sokszor csak ruhástul, cipőstül feküdtek le, és ha 

zajt hallottunk felszaladtak az istálló padlására, oszt a széna közé bújtak. – 

Mondtam is nekik, hogy le ne gyűjjetek addig, amíg nem szólok, nehogy 

„összemacatojjanak benneteket‖! De azér vót köztük rendes is – mesélte to-

vább a történteket, a fiatalok meg érdeklődéssel hallgatták. 

–  Az oroszok ’44-be szeptember 29-én Szentmihály napján szállták meg a 

falut. Nálunk szállásoltak el egy egész „sereget‖. Főzni köllött nekik, meg 

kenyeret sütni, meg a pálinkát is követelték. A tolmács fordította amit az 

„officér‖ parancsolt. Tyúkot is köllött nekik vágni.  

Az udvaron nagy üstbe főzték a húst. Rozikám pucolt nekik gyökeret, ré-

pát, hogy azt is főzzék bele a levesbe, de azt mind kidobálták belüle. Azt nem 

szerették, csak az uborkát. A tejbe meg sót öntöttek, oszt úgy itták a bolon-

dok. Az udvarba fölvertek egy nagy sátrat, terítettek vastagon szalmát, oszt 

azon aludtak, de a tisztek, meg a tolmács a szobába. Az esti vacsora után bort 

is ittak. Elővették a harmonikát oszt szépen danoltak, táncolták a „hopákot‖, 

még a fődön is hemperegtek. A harmonikás úgy itta a pálinkát, mint a vizet. 
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– A tiszt minden este maga mellé ültetett és azt mondta nekem, hogy: – 

Bábuska. Megölelt, de én úgy fétem tüle, akármilyen melegem is vót a nagy-

kendőt nem vettem le magamrúl. Ilyenkor ők is haza gondoltak. Egy este 

elkezdett mesélni, a tolmács meg fordította. Azt mondta, hogy otthon neki is 

van nagymamája, aki éppen úgy néz ki, mint én, akit ő nagyon szeret. Meg 

zsenyája, vagyis felesége is van, meg két „málcsik‖, kisfia, kislánya. Akkorák 

mint az én unokáim. Még a könnye is kicsordult. Megsajnáltuk üket. – Bi-

zony, ők se jószántukbul gyüttek el ilyen messzire, hanem az átkozott politika 

miatt! 

– Egy este, ahogy kisültek a friss kenyerek, az enyimek is nagyon megkíván-

ták a pillés cipót. Mikor megszegtem, egyre rángatták a szoknyámat, hogy 

adjak nekik is egy-egy karéjt, de nem mertem én az övékbül elvenni egy fala-

tot se. De aztán fölbátorodtam és elkezdtem mutogatni, hogy a málcsik is kér 

kicsike „klebát‖. Nyilván megértette, mert akkor a tiszt felvette a kést, meg 

az egyik kenyeret és felém nyújtotta. –  Na, Bábuska… – olyan kedvesen 

mondta, hogy elvettem tőle és vágtam belőle egy tenyérnyit, de hirtelen rám 

kiáltott és kikapta a kezemből. Úgy megijesztett, hogy majd megállt a szívve-

résem, azt hittem rosszul értelmeztem – de ő félbevágta a cipót és egyik felét 

odaadta Jancsikának, a másikat meg Pityukának. Ez a ruszki jószívű vót, a 

többi katonájának se engedte, hogy báncsanak bennünket. – Nem tudom vi-

szont látta-e még a bábuskáját szegény… 

 

A falu nevezetes eseményeire is kíváncsi volt Panna néni. Egy vándorcirkusz 

sátorverése az egész falut lázba hozta. „Légtornászok, bohócok, zsonglőrök, 

meg még messzi világrészről idomított vadállatok is lesznek.‖ A fiatalok 

addig csábították Panna nénit, hogy ki is sétált a falu végére és körbenézte a 

nagy sátrat, de az előadásra nem ment be. Viszont a nézősereget csábítgató 

szójátékot jól megjegyezte, még évek múlva is derűsen utánozta: – „Akinek 

pénze van, menjen leg-előre, akinek nincs pénze – menjen a legelőre!‖ Mozi-

ba se ment el, hiába hívták. A háború után egy tojást kellett vinni belépőként, 

de ő azt gondolta, hogy mindenkitől 1 egész tojás, az összességében rengeteg 

sok. A mozigépész azt mind úgy sem tudja felhasználni, csakis eladja jó pén-

zért a makói piacon. – Na, én nem viszek egyet se, rajtam nem fog a muzis 

(Kovács) Lajos meggazdagodni! – így aztán lemondott a mozi látogatásról. 

December elejétől, az advent kezdetétől Panna néni már a karácsonyra, a 

kis Jézus eljövetelére készülődött, testben, lélekben egyaránt. Egy napos dél-

előtt épp az ablakokat tisztogatta az utcán, hogy az ünnepre szépen ragyogja-

nak, mikor meghallotta, hogy lampionos felvonulás lesz a faluban december 

21-én este Sztálin 72-ik születésnapja alkalmából. Még, jó, hogy nem szentes-

te – gondolta, de a kíváncsiság kivitte az utcasarokra. A községháza elől in-
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dultak a felvonulók, fáklyákkal, transzparensekkel, Sztálin és Rákosi képek-

kel. Sokan beálltak a sorba, az újfajta körmenet végén pedig a traktorosok 

haladtak. 

A Sztálin kantáta hangjai messzire hangzottak: 

  „Mert szívünk kitárul, 

  nagy Sztálin szavára, 

  és boldog az ember, 

  ki róla dalol…” 

Az énekszóra a falu apraja-nagyja kitódult az utcára és nézte a felvonuló so-

kaságot. Egyszerre csak felhangzott a jelszó: „Éljen a párt!‖ Ezt skandálta a 

tömeg eleje tapssal kísérve, de a menetoszlop vége azt harsogta, hogy: „Éljen 

a Pápa!‖ 

– Panna néni is egészen lázba jött és ő is együtt kiabálta a mellette állókkal, 

hogy: Él-jen a Pá-pa! Él-jen a Pá-pa!… Aztán hirtelen odaszólt valaki, hogy: 

– Emberek! – a pártot kell éltetni, nem a Pápát!… Panna néni feltalálta magát 

és visszakiáltott: „Én csak Őszentségét éltetem a pártot nem!‖ De ezzel a 

lelkesedése is odalett és nem nézte tovább a ceremóniát, hanem hazasietett. 

Az utcabeli fiatalok is kedvelték Panna nénit. Ebben az időben még 4-5 

gyerek is született egy-egy családban. Kis zsámlit hoztak és körbeülték az 

ízesen mesélő idős asszonyt. Szívesen beszélgettek, tréfálkoztak vele. A ser-

dülők már huncutok voltak. Igyekeztek a beszélgetést a férfi-nő közötti kap-

csolat felé terelni. Ez sokkal izgalmasabb, érdekesebb volt, mint a kapálásról, 

vagy a malacetetésről beszélgetni. Az egyik huncut szemű, cserfes szájú min-

dig a fiatal koráról kérdezgette. 

– Aztán, Panna néni volt-e szerelmes? 

– Én? Szerelmes? – ugyan ereggy mán, én ugyan nem vótam soha. 

– De hát István bácsi mellé csak oda feküdt? – faggatták tovább. 

– Hát, Estvány szép legény vót, később meg az uram lett, de szerelmes az 

nem vótam soha – ingatta tagadólag a fejét.  Nem vállalta az érzelmeket, mert 

úgy gondolta, hogy az, szégyen. A szerelemről annyi sok csúnya viccelődést 

hallott. A szerelmeseket mindig kinevették, meglesték, az annyi sok keserű-

séget, békétlenséget okozott. 

– Hát akkor a három lány, hogy-hogy mégis megszületett, csak szerelmes-

kedtek az urával? 

– Á, az má régen vót, de nem is engettem sokáig magamhon. Megmontam 

Estványnak, hogy én befejeztem, engem ne csúfojjanak a faluba, hogy má 

megént rövidül a kötőm eleje, inkább alugyon a szalmaközt, de engem 

haggyon békén… Különben is mindig olyan bagószagú vót a pipátul – ki nem 

áhattam… Meg a lepedőre kő „azt‖ engenni, mer „az‖, csak egy szükséges 
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rossz. Nem akartam én 16 gyereket, mint amennyi Mária Teréziának vót. Azok 

a császári udvarba el tudtak annyit is tartani, de nékem a három is sok vót. 

Volt erre nagy nevetés a fiatalok között. Elmesélték az egész utcában, 

hogy-mint faggatták ki Panna nénit. Sajnos István bácsi bizony rákapott a 

borra – magányos éjszakáin lehet, hogy a pohárral vigasztalódott és 55 éves 

korában agyvérzésben meg is halt. 

 

Panna néni mindenkivel békességben élt, haragosa nem volt, de édes testvére 

egyszer vérig sértette. 

Amikor Maris néni unokája – Katika – megszületett, illendően felpakolt, 

hogy a gyerekágyast meglátogassa. Gyenge galambhúslevest főzött, csiga-

tésztával, amit saját maga pödörgetett egyenként a csigarácson. A mellehúsát 

kirántotta, túrós bélest sütött. Meggybefőttet, friss tojást vitt, meg egy csöpp 

rózsafüzért, hogy a pici minél előbb megtanuljon imádkozni. A baba szép 

volt, a kerek rózsaszín arcocskájával, bőven szopott anyja melléből, aztán 

békésen elaludt. A kismama jóízűen evett a galamblevesből, dicsérte a túrós 

bélest, köszönte a látogatást. Panna néni elégedetten ballagott haza az üres 

kosárral. 

Két nap elteltével, kora reggel, amikor az utcát söpörte átszaladt hozzá a 

szemben levő házból a Veronka. 

– Hallja-e Panna néném – nem is tudom, hol kezdjem – de egy üzenetet sze-

retnék átadni… 

– Miféle üzenetet Veronkám? 

– Hát a Maris néni üzeni, hogy menjen el hozzájuk, oszt vegye le a rontást a 

Katikárul, mert mióta ott vót, azóta a kislány mindig csak rín, nem akar szop-

ni se… 

Panna néni szemei elkerekedtek. – Még, hogy én? – tette a szívére a kezét 

– én megrontottam vóna a picit mikor egész életembe egy légynek se ártot-

tam? – a Jóisten a megmondhatója.  Miket beszél össze-vissza az a Maris? 

– Én nem vótam ott Panna néném, én nem tudom, csak azt mondhatom, amit 

Maris néni üzent… 

– Oszt mit mondott még azaz istentelen a lepcses szájával? 

– Hát még azt is mondta, hogy az a vén Búza Panna megverte szemmel, de 

nehogy megharagudjon rám, hogy elmondtam – súgta Veronka. 

– Nahát, ilyen csúfságot, még csak gondolni is rulam. Nem vagyok én bo-

szorkány, nem cimborálok én az ördöggel, nem hittem én soha az ilyen babo-

nákba, csak egyedül a Jóistenbe.  

Megbolondult az a Maris! Én meg, hogy igyekeztem a kedvibe járni, sü-

töttem, főztem neki, oszt ez a hála érte? – kapkodta a levegő Panna néni mér-
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gében. – Azér se megyek el hozzájuk, soha többet, ha a kődökit kiríjja az a 

gyerek, akkor se – fogadkozott felháborodva. 

Katikának ezután volt még egy párszor hascsikarása, de szerencsére min-

dig elmúlt. Ám a rokoni jó kapcsolat megszakadt. Évekig nem köszönt egy-

másnak a két testvér. 

 

Panna néni legfiatalabb lányát – Rozikát – is férjhez adta, 1936 nyarán. Ipa-

ros vejére büszke volt, de egyben távolságtartó is. Látta, hogy dolgos, nem 

iszákos, nem kártyás, sokan járnak a műhelyébe, a falon ott díszlik mesterle-

vele is. Fiatal kora ellenére tisztelik a faluban. De azt is látta, hogy keményfe-

jű, nyakas, hirtelenharagú, ilyenkor könnyen kicsúszott a száján a goromba 

szó. Nem szólt bele a fiatalok életvitelébe, kerülte a súrlódásokat, de egyszer 

mégis összekülönböztek, ami kihatott egész életükre. 

A fiatalok szorgalmasan gyűjtögették a pengőt, később az új forintot és 

amikor már nagyobb összeg állt rendelkezésükre, esténként egyre gyakrabban 

szóba került az építkezés. 

A régi, alacsony, nádtetős ház helyett újat kellene építeni – mégpedig for-

dított házat, kényelmesebbet, modernebbet, ami a falu első számú iparos em-

beréhez méltó. 

A kis vályogházat szétlökik, most nyáron meghúzódnak a kis melléképü-

letben, meg a műhelyben. Őszre pedig már készen lesz az új ház. A kőműves 

mesterrel megbeszélték, hogy jó fajta, szilárd tégla alapot rakjon. Az utcára 

két nagy szoba lesz, egymás mellett, sok fényt adó ikerablakokkal, beljebb a 

lakókonyha, kamra, meg üveges folyosó, tágas nagykapuval. 

(A régi házakat a portán egyvégtében építették. Egy szoba volt az utcára, 

aztán a konyha, esetleg még egy szoba, kamra, istálló, kinek mire futotta.)  

A fordított ház mutatósabb, nagyobbnak is látszik majd a szép nagy ablak-

szemekkel. 

Panna néni nem szólt bele az esti tervezgetésekbe, gondolta – legyen úgy, 

ahogy a fiatalok gondolják Egy valami azért megütötte a fülét és nem hagyta 

nyugodni, mégpedig a szobák mérete. A nagyobbat 5×5 méter alapterületűre, 

a kisebbet 4×4 méteresre tervezték. 

Egy szép holdvilágos éjjelen amikor már mindenki nyugovóra tért, szép 

csendben magához vette a „colstokot‖, kiosont a szobából és az utcán meg-

mérte a ház hosszát a saroktól a körtefáig. A fa közvetlen a kerítésen belül 

magasodott és minden évben bőven ontotta mézédes gyümölcseit. Többször is 

megmérte a távolságot. A telihold olyan fényes volt, hogy majdnem nappali 

világosságot árasztott. Panna néni akárhogy mérte a távolságot, a körtefáig 

csak 8 és fél méter volt. A 9 méterhez, fél méter hiányzott. – Itt nem fér el a 
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két szoba egymás mellett – gondolta. Nem is tudott aludni azon az éjszakán. 

Másnap, óvatosan meg is említette vejének az észrevételét. 

– Hallod-e fiam, hogy gondoljátok ti mind a két szobát az utcafrontra építeni? 

Ott nincs akkora hely a körtefáig! 

– Hát a körtefát azt kivágjuk, Anyám – intézte el rövid határozottsággal veje 

a problémát és már indult is a műhelybe a félbehagyott kocsikereket javítani. 

– Azt már nem! – mondta Panna néni határozottan. Ritkán mondott élete 

folyamán nemet, - még az urának sem. Igyekezett mindig alkalmazkodni, 

kompromisszumot kötni – de, ha egyszer kimondta, abból nem engedett. 

– Hogy-hogy nem? – horkant fel a veje. Nem volt hozzászokva az ilyenfajta 

ellenvetéshez. 

– A terv már elkészült, majd én intézem. Nem magára van ez bízva, meg a 

körtefára! Ez a mi dolgunk, maga ne szóljon bele! 

– Márpedig én nem engedem a körtefát kivenni! Azt még az én apám ültette 

– kardoskodott csípőre tett kézzel, szokatlan magabiztossággal. 

– Csak nem akarja tán az építkezést megtorpedózni? Én már megállapodtam 

a mesterrel, nem csinálok a számból segget! Érti?! 

A rendkívüli hangos veszekedésre kiszaladt a fiatalasszony is a konyhából 

és csitította őket. 

– Ne kiabáljanak, hát kihallatszik az utcára, mit szónak a szomszédok! – Min 

vesztetek így össze? – fordult az urához. 

– Anyádat kérdezd – már abba is beleüti az orrát amibe nem kéne – és mér-

gében otthagyta az asszonyokat. Bement a műhelybe deszkát gyalulni. 

– Edesanyám! – szólt Rozika békítőleg. – Majd ültetünk másik fát, hamar 

megnő, majd meglássa, és az is terem ugyan ilyen finom körtét, mint ez. 

– Azt mondtam NEM! Punk-tum! – zárta le a vitát Panna néni 

 

Ettől kezdve nem volt béke a házban, és a fiatalasszonyon – Rozikán – csat-

tant az ostor. Neki a férjéhez is alkalmazkodni kellett, de édesanyját sem 

akarta megbántani. A körtefába viszont senki sem merte a fejszét belevágni. 

Ő is a modernebb házat szerette volna, mert az ura kereste a rá valót, az ő 

műhelyében hagyták ott a sok pénzt a falubeliek a sok munkáért. Ha sürgős 

volt a gyalulás, vagy a kocsikerék javítás, vasárnap is megcsinálta. Igaz, hogy 

ő is keményen dolgozott, kivette a részét a kapálásból, szőlőkötözésből a 

gyermeknevelés mellett. De látta, hogy a faluban egyre több az új ház és már 

másképp építkeznek, mint az ő nagyapja a múlt században. 

– Hadd legyen meg a Jani kedve! – kérlelte szépen anyját. Holnap elfűrésze-

lik a körtefa derekát, Ferus bácsi meg kiveszi a tuskót és még ezen az őszön 

új fát ültetnek és ezzel a régivel fogják beszemezni, hogy ugyanolyan körtét 

teremjen. Panna néni azonban hajthatatlan volt, sőt fenyegetőzött. 
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– Ha megteszitek, én világgá megyek! Össze is kötött egy nagy batyut, hogy 

kiköltözik a Maros partra a szőlőbe. – Majd a „gunyhó‖-ban meghúzom ma-

gam, amíg a Jóisten magáhó nem vesz, vagy a Maros vize el nem visz! 

Rozika tanácstalanul állt kettőjük között. Nem beszéltek vagy két hétig, 

Panna néni csak akkor ült le az asztalhoz ebédelni, ha Jani már jóllakott és 

lefeküdt delelni. A kőműves vetett véget az áldatlan állapotnak. 

– Mikor kezdhetjük az alapot mester uram? –– mert többen is igényt tartanak 

a munkámra és a sorrendet ugye, be kell tartani, nehogy valaki megsértődjön, 

mert az adott szó az kötelez! -kopogott be egy reggelen a műhelybe 

– Holnap megüzenem az inassal – fogtak kezet a társalgás végeztével. 

Este, vacsora után nem lehetett tovább halogatni a beszélgetést. 

– Na, mit végeztél anyáddal? – törte meg a némaságot Jani. Itt volt Gyurka, 

lehetne kezdeni az alapot. Jó az idő is, nem lehet laca-facázni, talla-pillézni, 

ha komolyan gondoljátok az építkezést. Holnapra várja a választ, hogy mikor 

jöhet, mert ha nem, akkor másnál kezdi a munkát. 

– Edesanyám nem engedi a fát kivenni – mondta ki Rozika a végszót. 

– Szóval nem! – ejnye azt a betyár fafejű Úristenit, hát, hogy nem tudtad 

meggyőzni? Vagy te is ellenem vagy talán? Hát kinek a szava számít ebben a 

házban? – kiabált Jani a méregtől kivörösödve és a földhöz vágta a zománcos 

bögrét, amiből a boros teát itta. 

– Hát nézd - szólt Rozika félénken - azért a telek, meg a ház, mégiscsak az övé… 

– Szóval az anyád itt az úr! Én senki vagyok, pedig én keresem a pénzt! - 

vágta be a rozoga  konyha ajtót maga után, hogy majd szétesett és éjszakára 

is a műhelyben maradt. 

Rozika csendesen sírdogált egyedül, a hitvesi ágyban. Imádkozott a Jóis-

tenhez, hogy vagy egyik, vagy a másik engedjen már a makacsságból, mert 

ezt az áldatlan állapotot ő sem bírja sokáig. 

A kőművesnek késő délutánig kellett várni az üzenetre. – A mester úr azt 

üzeni, hogy tessen elgyünni, mert tárgyalni köll – mondta nyurga inasgyerek. 

Másnap a beszélgetés rosszkedvűen indult, először nem is az építkezésről, 

hanem mindenféle más lényegtelen dologról – az időjárásról, meg még a pá-

linkafőzésről is esett szó, mintha csak kerülgetnék a fő témát. Aztán mégis a 

lényegre tértek. Restelkedve be kellett vallani, hogy a körtefa miatt még sem 

lesz fordított ház, csak ugyanolyan elosztású, parasztház, mint a régi. Csak 

egy szoba lesz az utcára, utána az udvar felé egyvégtében a konyha, a kisebb 

szoba, előtte folyosó, majd a kamra, mellette a nyári konyha, aztán a műhely. 

A széles ikerablakok helyett is csak a régi fajta, keskeny kétszárnyas, de ab-

ból viszont három. Kettő a széles utcára, egy meg a nagyközre – mivel sarkon 

áll a ház –, hogy anyám arra is kilásson, ha leselkedni akar valaki után. – Tol-

dotta meg egy rosszmájú megjegyzéssel. 
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– De sajnálom Jani, olyan szép homlokzatot készítettem, hát miért változtat-

tátok meg az eredeti elképzelést? Tehozzád már a fordított ház illenék… 

– Így határoztunk – mondta Jani röviden, mert a világért sem árulta volna el, 

hogy az asszonyok döntése előtt meg kellett hajolnia, mert ez nem a saját telke, 

nem a saját háza, hanem az anyósáé, és ő rendelkezik még a körtefa felett is. 

Viszont elhatározta, hogy lesz még neki saját tulajdonú háza, de nem itt, hanem 

a városban, mégpedig olyan, amilyet ő akar, és ahol nem parancsol más! 

Így kezdődött el ’49 tavaszán az építkezés sok-sok bonyodalommal. Elő-

ször is a régi ház lebontásával, az új fundamentum kiásásával. Rengeteg föl-

det eltalicskáztak egyik helyről a másikra, hogy egyenletes legyen az alap, 3 

lépcsőfok magasságig. Gyalulták a gerendákat, a léceket, keverték a maltert, 

oltották a meszet, rakták a falakat, megépítették a kéményeket, a búbos ke-

mencét, ácsolták a tetőt, felrakták a cserepeket. Őszre, mire fűteni kellett el is 

készült az új ház és birtokba vehették. Lassan a béke is helyreállt a családban. 

A körtefa pedig olyan bőven termett azon a nyáron, mint még soha, mintha 

meg akarta volna hálálni, hogy életbe hagyták. Az esőcsatorna közvetlen a 

gyökereihez vezette a vizet. Talán ezért is, nagyon szerette a helyet. Ágai 

magasodtak, sokasodtak, törzse vastagodott. Édes gyümölcsét nem is tudták 

mindet elfogyasztani, hanem pálinkát főztek belőle. Téli reggeleken abból 

ittak egy-egy kupica finom körtepálinkát. A gyümölcsét Jani viszont nem 

állhatta, többé nem evett belőle. Ha a vendégeket megkínálták és azok dicsér-

ték ízét, zamatát, csak ennyit mondott megvetően: – én nem szeretem, mert 

belül érő… 

 

De Panna nénit ez nem zavarta. Ő örömmel ajándékozta a szomszéd gyere-

keknek, vitt a tisztelendő úrnak, adott a rokonoknak. Almával, cigánymegy-

gyel vegyítve finom kompótot főzött belőle. Télre eltette édes befőttnek, 

vagy cukros ecetbe savanyúságnak a sült hús mellé. 

 

Egymás mellett éltek még vagy 15 évig, de ez a tüske mindvégig megmaradt 

kettőjükben. Jani, fogadalmához híven, gyakran nézett eladó házat a város-

ban, egyik-másikra alkudott is, de ekkorra már Rozika is kijelentette, hogy 

nem költözik el az újjá épített házból, más meguntjába, ha az a városban van, 

akkor sem. 

Panna néni élete végéig dolgozott, kivéve az utolsó hetet. Ekkor sem fájt 

semmije, ápolni sem kellett, de nem kívánta az ételt, csak egy-egy kis folya-

dékot ivott. Elfáradt. A szoba, vagy a konyha falának támaszkodva álldogált 

és mindentől búcsúzott. 

– Feküdjön le Edesanyám, pihenjen… Ne álldogáljon, így még jobban elfárad… 
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Nagyot sóhajtott, de csak állt. – Attól félek, hogy nem tudok felkelni töb-

bé, ha lefekszek – mondta elernyedt hangon. Éjjel is csak üldögélt az ágya 

szélén. Kicsi dédunokáját szerette volna még látni, aki ekkor féléves volt. 

– Üzenjetek nekik, hogy hozzák el … 

– Atilkám, nagyra nőjjél – simogatta a kis pelyhes fejecskéjét. Fáradtnak 

látszott, de mosolygott. Másnap reggel még kinézett az utcára, de a söprűt 

már nem kívánta kezébe venni. 

– Most mégis lefekszek egy kicsit – és elindult a szobája felé. Átlépett a kü-

szöbön, de az ágyáig már nem jutott el. Csak egy tompa puffanás jelezte, 

hogy elesett, de nem ütötte meg magát, mert a meleg gyapjúkendő felfogta az 

ütést. Nyitott szemeivel – míg le nem zárták azokat – az ablakon át nézte 

kedves körtefáját, mely ekkor virágzott legszebben. Lelkét az ezernyi virág 

illata és a mézelő méhek zümmögése kísérte fel a kék égen túl a mindenség-

be, mindörökre. Sírjára mindig szeretettel visszük az emlékezés virágait. 

 

* 

 

A körtefa túlélte Rozika lányát, Jani vejét. Egy napon ők is jobblétre szende-

rültek. Haláluk után üresen maradt a ház, mert gyermekeik és unokáik már a 

városban laktak. Egy darabig még hazajártak, de minden alkalommal újabb-

nál-újabb problémával találták szembe magukat. A virágok helyén gaz nőtt, 

az egér befészkelte magát a kamrába, az édes barack és a körte lehullott és 

tönkrement, mire hétvégén leszüretelték volna a gyerekek. 

Megérlelődött bennük az elhatározás, hogy értékesíteni kell a házat, mie-

lőtt egészen lepusztul az állaga. 

 

Fájó szívvel váltak meg a szülői háztól, melyhez ezernyi emlék fűzte őket, de 

mivel ismerős, fiatal házaspár vette meg, kissé megnyugodtak. Ígérték, hogy 

ők majd rendben tartják, felújítják. 

Legközelebb mikor arra jártak lehangoló látvány fogadta őket. A körtefa 

már nem volt meg, a tetőt is leszedték, csak a falak meredeztek. A következő 

évben viszont az ablakokat újra cserélték, a körtefa helyére is új szobát építet-

tek. Rá sem lehet ismerni a régi épületre. Ma szép, fordított ház előtt mennek 

el a járókelők. 

 

Panna nénire és az ő csodálatos körtefájára már csak az egyre fogyatkozó 

időskorúak emlékeznek. 

Dr. Bálint Jánosné Ágoston Ilona 
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A múlt gyufásdoboza 

 

Ezt a történetet a nagymamám mesélte el, még gyerekkorából. Szerintem egy 

nagyon érdekes esemény lehetett akkoriban, sőt még most is.  

A történet idején még sokan fűtötték úgy a lakásukat, hogy egy nagy cse-

répkályha két helyiségnek is adta a meleget.  A nagyon hideg téli napokon 

egy igazi megmentő volt azoknak, akik kintről érkeztek be a meleg, fűtött 

lakásba, és a hangulata is meg volt az egésznek.  

Viszont bármennyire volt ez szép és jó, egy valamit mindenki ki nem álha-

tott benne: minden alkalommal a begyújtás előtt ki kellett valakinek szednie 

belőle a hamut. Az egészre rátett egy lapáttal az, hogy a nagymamáméknak 

kettő is volt belőle, így a feladat is több lett. Mivel senki számára nem volt ez 

egy túlságosan kecsegtető feladat, így egyetlen megoldás maradt. A 

nagymamámék hárman voltak testvérek a rettegett feladatot tehát felváltva 

kellett nekik elvégezni. Ez talán valamilyen szinten megoldást jelentett a 

problémára, ám így is minden alkalommal ment a huzavona, hogy ki is legyen 

az, akinek be kell áldoznia magát. 

Így aztán óriási örömet jelentett az, mikor a nagymamám szülei úgy dön-

töttek, hogy az egyik kályhát lebontják. Egy nehézséggel végre kevesebb.  

A munkálatok meg is kezdődtek. Gyorsan és zökkenőmentesen mentek a 

dolgok, míg nem a félig lebontott kályhába befalazva a nagymamámék talál-

tak egy gyufásdobozt. Csodával határos módon teljesen érintetlenül leltek rá. 

Akkoriban sokan gyűjtöttek gyufásdobozokat, mint ahogy a nagymamámék 

is, így nagy ujjongás támadt a felfedezéskor. Pláne, hogy nem is csak úgy 

egyszerűen találtak rá. Végül is az a kályha cserepei között volt. Ki rakhatta 

oda? Véletlen volt vagy esetleg a jövő nemzedékeinek egy emlék? És ami az 

egészben a legérdekesebb volt, hogy a dobozkán nem a megszokott korabeli 

reklámok szerepeltek, hanem egy igazán érdekes minta, amiről nem tudták, 

hogy mit is ábrázolt. Láttak rajta egy szöveget is, mely így hangzott: „Csonka 

Magyarország nem ország, Nagy-Magyarország mennyország‖. Nem tudták, 

hogy ez mit jelenthet és azt sem, hogy egyáltalán mi az, ami ezen a gyufásdo-

bozon szerepel.  

Kíváncsiságuk miatt persze rögtön magukhoz is vették a dobozkát és el is 

vitték megmutatni a dédiéknek, hátha ők tudják, hogy mit ábrázol a rajta lévő 

kép és mit jelenthet ez a különös mondat. Mikor meglátták, hogy a szüleik 

könnybe lábadt szemekkel néznek a gyufásdobozra és egy szót sem szólnak, 

még jobban összezavarodtak, hogy mégis mi lehet az, ami ennyire meghatja 

őket. Végül a dédnagypapám szólalt meg először. Megköszörülte a torkát és 

elmesélte, hogy minek állít is emléket ez a kis gyufásdoboz: 
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Gyerekek! Arról már egyszer meséltem nektek, hogy a ti születésetek kör-

nyékén zárult le a II. világháború. És azt is megbeszéltük, hogy előtte lezajlott 

már az I. világháború is. Bizony abban a háborúban Magyarország még sok-

kal nagyobb országként harcolt. Akkora volt, mint a gyufásdobozon szereplő 

képen. Sajnos a háború az ország számára hatalmas veszteségekkel járt. 

Olyan veszteségekkel, amire senki sem számított. A győztes nagyhatalmak 

békediktátumoknak nevezett büntetéseket szabtak ki a vesztes országokra. 

Senkinek nem volt beleszólása, így Magyarország is kénytelen volt elfogadni. 

A trianoni béke olyan büntetéseket szabott ki az országra, amit a mai napig 

nem tudnak elfogadni a magyarok. Hatalmas területi veszteségekkel járt. Az 

ország elvesztette 2/3 részét. A gyufásdobozon szereplő Nagy-

Magyarországból egy kicsi Csonka Magyarország lett. Nagyon sok ember 

szakadt így az ország új határain kívülre. Volt, hogy színmagyar lakta telepü-

lések kerültek át más országokba. A gyufásdobozon szereplő mondattal pró-

báltuk kifejezni mi magyarok, hogy mennyire fájdalmas is ez a dolog nekünk.  

A nagymamámékat nagyon megdöbbentette ez történet. Akkor hallottak 

először róla és akkor gondoltak bele először, hogy milyen kicsi az országunk 

a régi Nagy-Magyarországhoz képest.  

A dédszüleim a lelkükre kötötték, hogy nehogy megmutassák valakinek a 

gyufásdobozt, mivel akkoriban még a rendszerváltás előtt tilos volt ilyenekről 

beszélni.  

A nagymamámék nagy becsben őrizték ezt a különleges gyufásdobozt. Tel-

jesen külön is rakták a többitől, mert érezték, hogy mekkora értéke van neki, és 

a történet elmesélése után számomra is nagyon fontossá vált ez a téma. 

Baráti Lili 

 

 

A saras kirándulás 

 

- Anya, mindent bepakoltál?- kérdeztem izgatottan indulás előtt, hisz egy 

egész napos kirándulásra a hegyekbe, sok mindent be kell pakolni! 

Míg anya a pakolással szöszmötölt, addig apa finomabbnál finomabb 

szendvicseket készített az útra. Én is segítettem neki, hisz nagyon szeretek 

kenyeret kenni, majd mindenféle jóval megpakolni. 

- Készen vannak a szendvicsek? – kérdezte anya. 

- Igen!- feleltem. Már csak egy kis zöldséget és birkatúrót kockázunk egy 

edénybe és indulhatunk! 

Csináltunk egy ellenőrzést indulás előtt, hogy minden megvan-e, amire 

szükségünk lehet. 



51 

- A szendvicsek készen vannak, szalvétát pakoltatok? 

- Igen! - válaszolta anya. 

- Rosszulléti zacskó van? Hisz anélkül nem indulok el, ugyanis mindig rosz-

szul vagyok az autóban. 

- Igen, az is van! - válaszolta apa. 

- Akkor indulhatunk? Megvan minden szükséges dolog? 

- Nagyon remélem!- válaszolta anya, bár akkor még nem is sejtette, hogy egy 

nagyon fontos dologról megfeledkeztünk mindannyian! 

Útközben sok érdekes dolgot láttunk: a szép táj mellett, dombokat, hegye-

ket, állatokat. Az autóban barkóbáztunk és hopp állatosat- is játszottunk, ami 

annyiban állt, hogy, ha valaki látott egy bármilyen állatot, felkiáltott például: 

„Hopp, tehén!‖ Vagy: „Hopp, bárány!‖ S ahogy közeledtünk úticélunk felé, 

ami egy barlang volt, sokféle érdekes állatot láttunk, elhangzott „hopp, ka-

kas!‖, „hopp, malac!‖, hopp, lovacska!‖ sőt még „hopp, sas!‖ is! 

Végre megérkeztünk a barlanghoz, és szomorúan vettük észre, hogy egy 

elég nagy vízátmosás volt  a bejárata előtt! Elszomorodtam, hisz így nem 

tudtuk meg sem közelíteni. Apa előre ment, hogy megnézze nincs-e mégis 

járható út, ahol megközelíthetnénk, de szólt, hogy maradjak anya mellett. 

Persze, én nem hallgattam rá, és már késő volt, mire megértettem, miért kért 

erre. Volt egy láthatatlan „csapda‖, amit nem láthattam rögtön, mert túl gyor-

san szaladtam, és nem néztem a lábam elé. 

- Blanka lassabban!- kiáltott anya utánam, de késő volt, beleestem a sárba, de 

annyira, hogy nyakig sáros lettem. Volt egy kisebb átfolyás, egy füves részen. 

Nehezen volt észrevehető, hisz a víz teljesen áttetsző volt, és én csak a füvet 

láttam. De annyira izgatott voltam a barlang miatt, szerettem volna végre 

bemenni! Hát nem sikerült! Helyette ott ültem, nyakig sárosan. 

Ekkor kezdődött az igazi kaland, hisz nem volt nálunk váltásruha. Még 

szerencse, hogy nyár volt! Nos, mostanra már kitalálhattátok, mit nem pakol-

tunk oda az induláskor.  

Szerencsére apának, mindig van váltás ruhája az autóban! Kicsit nagy volt 

rám a zoknija, meg a melegítőnadrágja és pólója is, de legalább nem fáztam, 

hisz az erdőben a patak vize igencsak hideg volt. Bár borzasztó viccesen néz-

tem ki, eleinte nem tudtam nevetni ezen. 

Hazaérve apa felvett az ölébe, és úgy vitt fel a harmadik emeletre, hisz a ci-

pőm is megmerült a sárban. Ez a kiruccanás tanulságos volt mindannyiónknak, 

a szüleim és én is jól megtanultunk valamit! Én talán egy életre! 

Bartha Blanka 
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A pótnászút 

 

A feleségemet 1971. december 24-én 3 hónapos sorkatonaként vettem el felesé-

gül. Ő Egerben élt, míg én a több vasúti átszállással megközelíthető Nyírteleken 

szolgáltam, ahol az esküvőmre a vezetés „nagyvonalúan‖ 3 teljes napot engedé-

lyezett számomra. Két nap eltelt az oda-vissza utazással, míg a köztes nagy nap 

pedig az imádott anyósom részére történt több órás favágással, amit délután a 

polgári szertartás követett, majd összesen 10-12 fő részére rövid vacsora egy 

olcsó étteremben (drágábbra a havi 130 Ft-os zsoldomból nemigen futotta), 

ahonnan a szent estére hivatkozva már este 7-kor kirúgtak bennünket…   

Szóval örökre emlékezetes maradt az esküvőnk, főként a félnapos favágást 

is beleértve… 

 

Alig vártam, hogy csekély 21 hónappal később leszereljek, s elvigyem a fele-

ségemet egy „pótnászútra‖. Úti célként egy lengyelországi körutat tűztem ki 

magunk elé – persze végig vonattal, mert akkor autóm legfeljebb csak álma-

imban volt.  

 

Nagy várakozás után málhásokat megszégyenítő csomagokkal megpakolva 

vágtunk neki a 10-11 napos útnak.  Bár a kiválasztott nemzetközi gyorsra 

helyjegyünk volt, a szerelvény annyira meg volt tömve utasokkal, hogy egé-

szen Varsóig egész éjjel végig a folyosón kellett állnunk, mert nem tudtunk a 

jogos helyünkig eljutni.  

 

Varsóba hulla fáradtan megérkezve egy, az állomástól 4-5 km-re lévő előze-

tesen kiválasztott ifjúsági szállásra vettük az irányt. Persze a nagy csomagja-

inkkal gyalogosan, mert taxi nem fért bele a költségvetésünkbe… 

 

Tolmács lévén, a kiváló nyelvérzékemnek köszönhetően semmilyen nehézsé-

get nem jelentett számomra, hogy az utazás előtt megtanuljak lengyelül, így a 

végre megtalált ifjúsági szálláson minden gond nélkül nekiállhattam a portás 

által kezembe nyomott lengyel nyelvű „házirendet‖ áttanulmányozni.   Annak 

első részével még semmi probléma nem volt. Csak akkor nyúlt meg az arcom, 

amikor a következőket olvashattam az egyéb tilalmak mellett: A SZOBÁK-

BAN CSAK EGYNEMŰ SZEMÉLYEK TARTÓZKODHATNAK! – De hát 

mi nászutasok vagyunk – mondtam a portásnak, - így nem aludhatunk külön 

szobákban!!!  
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Erre a portás a kezét nyújtotta (no nem kezet akart velem fogni, hanem a „bak-

sist‖ várta tőlem), mely akcióra az összes feleslegesnek ítélt pénzünket meg-

kapva megígérte, hogy ha délután 4 órakor visszajövünk (ekkor még mindig 

csak délelőtt 9 óra volt, s már mögöttünk volt egy állva töltött gyötrelmes uta-

zás), olyan szobába kerülhetünk, ahol mindketten együtt lehetünk…  

 

A „mindent a célért‖ jelszó jegyében a kijelölt időpontig, azaz 16 óráig ván-

dorgólyaként kóvályogtunk a városban, majd a szálláshelyünkre visszatérve 

megkaptuk a kijelölt szobánk várva várt kulcsát! - Végre kettesben egy közös 

szobában! – lelkesedtünk. De amikor a célhelyiséget elértük, teljesen leesett 

az állunk! Valóban olyan szobát kaptunk, amelyben mindketten tartózkodha-

tunk. Csak éppen azt nem mondta az az átkozott portás, hogy ez a szoba 16 fő 

részére 8 emeletes ágyat tartalmaz, s 7 ágy már alul-felül foglalt is volt a he-

lyiségben. Majdnem sírógörcsöt kaptunk a látványtól. Még az sem vígasztalt 

meg bennünket, hogy a szobában levő német, angol, francia, lengyel és egyéb 

nációk női illetve férfi képviselőivel kiválóan eldiskurálhattam volna, ha lett 

volna kedvem hozzá. 

A végeredmény az volt, hogy az emeletes ágyon én felül aludtam, míg a 

feleségem alul…  

 

Ha jól emlékszem, mindkettőnknek egész éjjel csak az járt az eszünkben, 

hogy mi a fenének van köztünk ez az egy szint távolság, hiszen mi mégiscsak 

PÓTNÁSZUTASOK volnánk…  

Báthory Attila  

 

 

Egy álom megvalósult… 

 

Mindenki életében vannak szép és nehéz pillanatok. Persze vannak dolgok, 

amelyeken könnyen túlteszi magát az ember, de a lelki gondok már nehezen 

kezelhető esetek. Ezek között is talán első helyen vannak a szerelmi csalódá-

sok, s az azokból fakadó magányok, amikor az ember nem találja a helyét a 

világban. Elsőként tartós reménytelenség tör rá, de előbb-utóbb azért csak jön 

némi reménykedés, hátha valaki mégiscsak belép az életébe!  

Nyomasztó magányban nekem is volt már részem, amikor rettegtem az es-

téktől, hogy egyedül ugyan mivel is üssem el a múlni nem akaró órákat. Még 

a televíziót sem volt kedvem bekapcsolni, szórakozni meg végképp nem kí-

vántam sehova sem menni. Antialkoholista lévén még azt sem tehettem meg, 

hogy egy-két kupicával könnyítek a lelki terheimen. 
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Egy ilyen időszakomban következett el egy számomra nagyon nevezetes 

nap, azaz 2011. augusztus 17-e, amikor is – költő és író lévén – végre rászán-

tam magam, hogy kimozdulok hazulról, és elmegyek a debreceni Latinovits 

Kávézóba, melyben az Írószövetség néhány vezető személyisége tartott köl-

tőknek és íróknak összejövetelt, amelyre engem is meghívtak. Viszonylag 

elegánsan öltöztem fel, s a kávézóhoz megérkezve kicsit tanácstalanul léptem 

be a helyiségbe, melyben mintegy harmincan lehettek. Rögtön a bejáratnál 

kínáltak hellyel, s így nem titkolt kíváncsisággal módom volt az összes meg-

jelenten körbenézni. Amikor tekintetemmel középre jutottam, egy csinosan 

öltözött, ízléses sminket használó hölgyet láttam meg magammal szemben, 

aki ugyancsak rám nézett. – Vajon ki lehet ez a szimpatikus hölgy? – merült 

fel bennem a kérdés. Alig vártam, hogy megszólaljon, miközben végig őt 

néztem. S egyszer valóban megszólalt. Hangja csilingelő harang volt szá-

momra, és hihetetlenül okosan beszélt. Minden szavát szinte ittam, s a nagy 

magányomat feledve már csak őrá koncentráltam.  - A nevét, a nevét! – kí-

vántam magamban, de ekkor újabb szónok következett, így akkor ott nem 

tudtam meg, hogy hogyan is hívják ezt a bájos költő- és írónőt, aki annyi oko-

sat mondott, s akiből sugárzott a kiegyensúlyozottság, s a szerénység, és aki 

első pillanattól kezdve többet jelentett nekem, mint a megjelent neves költők 

és írók együttvéve. 

Aztán estefelé véget ért a rendezvény, melyhez előtte valamikor én is hoz-

zászóltam. Beszédem közben tekintetem csak azt az egy hölgyet kereste, fi-

gyelve, vajon ő hogyan reagál az általam előadott gondolatokra? Ő bíztatóan 

mosolygott rám, s ez elég volt nekem ahhoz, hogy máris megkedveljem őt. 

Ezt követően már csak abban reménykedtem, hogy ő is debreceni, akárcsak 

én, így módom lesz őt hazakísérni. Igen, debreceni volt, így útközben nagy 

boldogan filozofálgatva egészen a lakásáig kísértem. Közben megtudtam a 

nevét is, s azt, hogy ő is szívesen találkozna velem. Ettől kezdve mindenhova 

együtt jártunk: Kiállításokra, koncertekre, színházba, kirándulni, táncolni, és 

természetesen irodalmi rendezvényekre, mint író-olvasó találkozókra és 

könyvbemutatókra. 

Ily módon kezdődött a mi nagy szerelmünk, mely a nagy magányom után 

immár kilencedik éve mind a mai napig töretlenül tart közöttünk. Hihetetlenül 

boldogok vagyunk egymással. 

Akarhat-e ennél szebbet és jobbat az ember? Azt hiszem, nem! Mi ketten 

már az életünk ajándékai maradunk egymásnak!  

A Kedvesem, Majzik Ilona és én, akik 2019. október 04-én szerelmünk 

megerősítéseként végleg összekötöttük az életünket…  

Báthory Attila  
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Gyermekévem emlékei 

 

Idővel a dolgok megszépülnek. Gondtalan, csodálatos gyermekkorom első 

tizenkét éve többnyire egy kis sárréti településhez, Bárándhoz fűz, ahol anyai 

nagyszüleim házában születtem és nevelkedtem… Néhány kiválasztott novel-

lám olvasása során egy-egy villanásra önök is bekukkanthatnak családunk, a 

Majzik család titkaiba. Pillanatképet kaphatnak rokonaink, szomszédaink, 

valamint szülőfalum, Báránd hétköznapi életének röpke szakaszáról… Szép 

volt ez a „szegény gazdag‖ világ, az ötvenes évek és a hatvanas évek eleji 

időszak. Szépségét, gazdagságát, örökkévalóságát, könnyeit és mosolyát az 

emberi kapcsolatok tisztasága, őszintesége, melegsége jelentette.  

 

A vasárnapi ebéd 

Nem könnyű középső gyereknek lenni! Az elsőszülött gyerek mindig elsőszü-

lött marad, amíg világ a világ, vagy tán még azután is, s ha még ráadásul fiú 

is; akkor biztos lehet abban, hogy egy életre tökéletesen megalapozta a helyét 

a családi hierarchiában; gondoljunk csak például az uralkodói házak öröklési 

jogára. A legkisebb gyerek sorsa is jó kezekbe kerül, hiszen a kicsit, a gyá-

moltalant mindig mindenki védelmezi, becézgeti a családban; különösen igaz 

ez, hogyha lány az ágrólszakadt. Mondhatnánk azt is, hogy a legkisebb lány-

gyerek helye ígéretes. De mi a helyzet a középső gyerekkel? Középsőnek 

lenni az olyan semmilyen, unalmas dolog; mint az őszi, sűrű, nyirkos, hetes 

esőben a kilátás, olyan semmitmondó, reménytelen. S ha netán, ne adj’ isten 

még ráadásul lány is az a középső gyerek - mint amilyen én voltam -, akkor 

aztán éjjel-nappal törheti a fejét azon; hogy a születési sorrendből adódó hát-

rányokat hogyan tudná lefaragni; hogyan is tudná a felnőttek figyelmét magá-

ra vonni. A születésem előtt még nekem is megvolt minden esélyem arra, 

hogy a kisebbik lány gyerek üdvös helyét elfoglaljam. A bátyám alig egy 

évvel korábban született. Nagy volt az öröm. Apám melle csak úgy dagadt a 

büszkeségtől, hogy elsőre fiút nemzett, egy igazi trónörököst. A fiúcska, Pisti 

után egy kislányt is szívesen fogadtak volna, olyannyira, hogy egy napos 

novemberi vasárnap délelőtt el is szalajtották a nyolcéves unokanővéremet, 

Babát a bábaasszony után a templomba; mert az éppen misére ment a refor-

mátusokhoz. A kislány ijedt, nagy fekete szemmel fürkészte a zsúfolásig 

megtelt templomban a frissen festett, komor padokat. - Hol lehet a bábaasz-

szony, gondolta. Feje együtt zúgott a nagy haranggal, miközben a szíve vadul 

kalapált, s torkát szorította a kétségbeesés; mi lesz, ha nem találja meg az 

öreg bábasszonyt, s Ilus néni éppen őmiatta fog meghalni. A bábaasszony 

ismerte a kislányt, s mivel fel volt készülve az eseményekre, várta a szülés 
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megindulását, néma, ruganyos léptekkel végigsuhant az imádkozó hívek kö-

zött, s megszólította az ijedt gyereket: - Csak nem jön a baba? Megindult a 

szülés a nagynénédnél? - Én azt nem tudom, csak azt üzenik, hogy tessék 

gyorsan jönni!  Szegény Ilus néni nagyon kiabál! - Jövök, persze hogy jövök, 

eredj csak nyugodtan játszani! Felesleges nagyanyádéknál lábatlankodni, nem 

való a szülés az ilyen kislányoknak, mint amilyen te vagy, kicsikém – mond-

ta, miközben felpattant a kerékpárjára. - De biztos, hogy tetszik sietni? - kér-

dezte Baba a bábaasszonytól, és nagyot sóhajtott. Végül is - a küldetését elvé-

gezte - s talán igaza van az asszonynak, s jobb lenne, ha a nagygödör felé 

venné az irányt. A gondokat a templomban hagyva felszabadultan indult ját-

szani; hiszen ilyenkor vasárnap délelőtt nagyon sok a gyerek a gödörnél; kü-

lönben is ma nem kell iskolába menni. Csak az apja, Károly meg ne tudja, 

hogy játszani ment, gondolta. A bábaasszony rendre levezette a szülést, s én 

vékony hangon felsírtam. Amikor azután már elvágták a köldökzsinóromat, 

megmosdattak, bepólyáztak; anyám mégsem hagyta abba a jajveszékelést. 

Akkor váratlanul megszólat a bábaasszony: - Kiss néni, tudna még egy pólyát 

készíteni?  - Minek? - kérdezte a nagyanyám csodálkozva. - Hát van itt még 

egy baba! Ikrei lesznek Ilusnak. - mondta -, s már hozzá is fogott, hogy világ-

ra segítse a húgomat; - aki miatt én kicsúszva a legkisebb gyerek szerepköré-

ből, elnyertem az unalmas középső helyet. Babát akkorára már a nagygödör-

ből hazahozta a kíváncsiság; pontosabban áthozta hozzánk, akik a közeli ut-

cában laktunk. Nagyanyám odaszólt a gangon játszadozó gyereknek. - Gyor-

san menj át Nyékiékhez! Kérdezd meg tőlük, hogy nem tudnának-e kölcsön-

adni egy pólyát az Ilus gyerekének? Baba ment is rögvest a szomszédba pó-

lyát kérni. - Csókolom, Nyéki néni! Mama azt üzente, hogy nem tetszik-e 

tudni kölcsönadni nekünk véletlenül egy pólyát? - Mondd meg a nagyanyád-

nak, hogy nincs felesleges pólyánk! Meg azt is mondd meg neki, hogy aki 

gyereket vár, az vegye meg a pólyát idejében! Vagy talán az Ilus gyereke nem 

kilenc hónapra jött a világra, hanem egyik napról a másikra? - kérdezte gú-

nyosan a szomszédasszony. Baba meg nagy megszeppenve kihátrált a kiska-

pun, miközben odamondta Nyékinének: - Vettünk mi pólyát időben, csak 

abba már benne van az egyik gyerek. Nagyanyám nem esett kétségbe. Sebté-

ben egy párnából kiszedte a toll egy részét, hófehér, gondosan keményített és 

vasalt huzatot húzott rá, s már csomagolhatták is az újabb jövevényt, Erzsit; 

aki mély, rekedtes hangon felbőgött. Hiába voltam én mindössze csak fél 

órával idősebb az iker húgomnál, a kicsi az mindörökre Erzsi maradt. Nem 

csoda azután, hogy rögtön elkezdtem munkálkodni azon, hogy rám is figyel-

jenek. Míg Erzsi a bőgéssel vívta ki magának a figyelmet, meg az örökös 

panaszkodással, addig én mindent csendben intéztem. Verekedős lettem. Ha 

nem ment szép szóval, akkor az ököljog volt az, amihez folyamodtam. Pistit, 
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aki kisebb növésű volt nálam, vita esetén rendre elpáholtam, s Erzsit sem 

kíméltem hasonló esetekben. Végül apám tett igazságot.  Rengetegszer vol-

tam büntetve. Szinte nem is volt olyan vasárnap, amikor éppen ne a sarokban 

álltam volna az ünnepi ebéd alatt. Hétköznap nem főztek húst. Vasárnap 

azonban mindig tyúkot vagy csirkét vágtak. Apám mint családfő a fehér húst, 

mellehúsát szerette. Nekünk, lányoknak - az egyenjogúság látszatát fenntartva 

- egy-egy comb jutott. Pisti - mintegy szimbolizálva, hogy ő a korona váro-

mányosa, hogy hármunk között ő a legokosabb - a fejet és a nyakat kapta, 

kiegészítve a hátával. Anyunak a szárnyasok szárnyai jutottak, nagyanyám 

meg a farát imádta. Ma már arra gondolok, az is lehet, hogy nem is szerette 

olyannyira a püspökfalatot, mint ahogyan azt állította; lehet, hogy csak egy-

szerű, szótlan lemondás volt a nagy imádat mögött. Mindenesetre amíg én a 

sarokban álltam, apám - önmagát emésztve a nagy bűntudattól, hogy szegény 

Ilona már megint nem ülhet az ünnepi asztalnál - sűrűn megkérdezte: - No, 

mit kell mondani, kislányom? Iyenkor egy jól nevelt gyerek - mindent meg-

bánó, alázatos hangon, lehajtott fővel - bocsánatot kér a szüleitől, s már mehet 

is ebédelni. Én azonban makacsul hallgattam. Nem bírtam bocsánatot kérni; 

bármennyire is szerettem volna a többiekkel ebédelni; s befalni az aranysárgá-

ra sütött, ropogós csirkecombot. Ha nem tartottam jogosnak a büntetést - 

márpedig az esetek többségében erről volt szó -, nem kértem bocsánatot. Ez 

alatt nagyanyám nagy gonddal vigyázott az én részemre - igyekezett azt idő-

ben félretenni - nehogy valaki véletlenül megegye. Melegen tartotta, s megóv-

ta a kiszáradástól. S mikor már a desszertet is megették; s az asztalbontás is 

megtörtént; apám nem bírta tovább. Felmentett a büntetés alól. Ilyenkor sér-

tődötten félrevonultam, s fejemet mélyen a párnába fúrva szenvedtem a raj-

tam esett, igazságtalan sérelmek miatt. Délután - amikor már mindenki szét-

széledt, s élte a megszokott életét - én is visszatértem az élők sorába. Nagy-

anyám szótlanul feltálalta nekem az elhalasztott ünnepi ebédet. Jóllakva már 

én is szebbnek láttam a világot; s következő csínytevésemig teljes békében 

játszottam a testvéreimmel és a szomszéd gyerekekkel.  

 

A szilvalekvár 

Az anyai nagyszüleim 1921-ben települtek Erdélyből haza az anyaországba, 

Magyarországra. Életük ezen döntése nem  pillanatnyi fellángolás, hirtelen 

támadt szeszély, s nem is egy előre jól megtervezett lépés volt, hanem inkább 

a híres-neves trianoni békeszerződés hozadéka. A „békét‖ valahogy nem így 

képzelték el, hiszen immár idegenbe szakadva helyzetük - egyik napról a 

másikra, mint ahogyan az összes elcsatolt területen élő magyaroké - kilátásta-

lanná, reménytelenné vált. Kiss nagyapám, aki tősgyökeres bárándi volt, Er-

délyben szolgált a Magyar Királyi Vasútnál. Itt ismerkedett meg nagyma-
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mámmal. Itt éltek egypár évig nagy boldogságban, szeretetben, s itt született 

meg három közös gyermekük: Juliska, Sanyi, Ilus. Trianont követően a négy-

gyermekes család - hogy nagyapám ne veszítse el az állását - Bárándra költö-

zött. A legidősebb gyermek Lajos - akivel mi személyesen sohasem találkoz-

tunk - nagyanyám első házasságából született. Az idősebb leány - a kereszt-

anyám, bár Barf Juliannna néven volt anyakönyvezve, de ő azért - legalább 

annyira Kiss Imre lánya volt, mint az anyánk, Ilus. Csodálkoztunk is kellő-

képpen, amikor már nagyobbacskák voltunk, hogy az unokatestvéreink anyja, 

Juliska néni nem viseli a Kiss nevet; de eme csodálkozásunknak sem nagy-

anyánk, sem a nagynénénk előtt nem mertünk hangot adni. Volt annyi titok 

különben is a mi családunkban, hogy eggyel több  avagy kevesebb, már iga-

zán nem volt nagy jelentősége! Később, amikor mama - ahogyan neveztük 

nagyanyánkat - jobblétre szenderült, anyu elmesélte nekünk, hogy mama első 

férje Barf Lajos volt. Az elsőszülött fiúgyermek róla kapta a nevét. Idős Barf 

Lajos - Isten nyugosztalja szegényt valahol Amerikában, ahova kivándorolt - 

nem volt valami nagy jellem. Az italnál egyedül talán csak magát kedvelte 

jobban; hogy ennek nyomatékot szerezzen, ittasan sokszor megverte a felesé-

gét éppen úgy, mint ahogyan közös gyermeküket, a kis Lalit is. Egyszer az-

után, még a húszas évek elején fejébe vette, hogy szerencsét próbál Ameriká-

ban. Azzal a tudattal hagyta el közös otthonukat, hogy felesége a kis Lalival 

alkalomadtán majd utána utazik. Mamának esze ágában sem volt követni 

élete párját s megrontóját. Még az amerikai álom sem volt elég ígéretes ah-

hoz, hogy visszasírja az első férjével töltött néhány év poklot. Később azután 

megismerkedett a galamblelkű, daliás Kiss Imrével, akit mi sosem láthattunk 

ugyan, de annál többet hallottunk róla, mert még születésünk előtt meghalt 

szegény. Juliskát, a nagyanyánk másodszülött, nagypapánk, tata, elsőszülött 

gyermekét azért nem tudták Kiss névre keresztelni, mert a kivándorolt Barf 

Lajostól való válás hosszú időt, sok utánajárást igényelt. Később pedig a név-

viselésnek nem tulajdonítottak nagy jelentőséget. Különben is Kiss Imre sa-

játjaként szerette felesége, Nagy Katalin valamennyi gyermekét, függetlenül 

attól, hogy ki volt a vér szerinti apjuk. Sőt nagyon igyekezett azon, hogy a két 

nagyobb gyerek ne érezze őt mostohának. Lalinak szüksége is volt a fokozott 

szeretetre és gondoskodásra, hiszen később egy téli korcsolyázás alkalmával 

beszakadt vele a jég. A kamasz gyermek úgy kihűlt, hogy egyik lábát le kel-

lett vágni ahhoz, hogy megmenthessék az életét. Ezt a nagybátyánkat, aki 

Pesten élt és dolgozott, mi, Majzik gyerekek ugyan nem ismertük, de nagyon 

sokat hallottunk róla, hiszen mama nap mint nap sóhajtozott utána: - Szegény 

Lali, vajon hogy megy a sora? No de nem adtunk mi időt az érzelgésre, hiszen 

folyton bosszantottuk szegény mamát. Ha például a kútra vagy a boltba akart 

bennünket küldeni, gyorsan felmásztunk a hatalmas sárgabarackfánk tetejére, 
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s tettettük a süketet. Mama meg csak kiabálta: - Erzsi, Ilona gyertek elő!  - A 

tőlem egy fokkal megértőbb húgom ilyenkor odaszólt nekem: - Menjünk 

gyorsan, mert mama kiabál! - Én pedig ilyenkor nagy csodálkozva s felhábo-

rodva ráförmedtem:   

- Megbolondultál? Minek mennénk, amikor még csak háromszor kiáltott! 

Végül aztán nagy kelletlenül lemásztunk a barackfa tetejéről, s adtuk az ártat-

lant, hogy sajnos mi nem hallottuk az erélyes invitálást.  Megkaptuk az éppen 

aktuális feladatot. Ekkor következett a: - Mindig csak én! Már megint nekem 

kell mindent csinálni!- című fejezet. Idővel - békés úton, vagy erőszakkal, 

nagy szócsaták árán mégiscsak közös nevezőre, egyezségre jutottunk, s tettük 

a dolgunkat. Abban a szegény világban - amilyen az ötvenes évek Magyaror-

szága volt - elkélt a leleményesség, a jó üzleti érzék. Kiss néninek - ahogyan a 

faluban a mi nagyanyánkat szólították - megvolt ez a képessége.  Hogyan 

tudott a semmiből is pénzt varázsolni? Azt szerintem akár ma is tanítani le-

hetne! Volt neki egy még Erdélyből hozott rézüstje. Annak téglából, vályog-

ból készített egy úgynevezett katlant. A katlan tűzterébe egy öntöttvas rostélyt 

épített. A rostélyon felül tüzelt, alul pedig kiszedte a hamut. A tűztér fölé 

helyezte az akkoriban számunkra óriásinak ítélt rézüstöt. A katlant törekes 

sárral jól körültapasztotta, s már kész is volt a lekvárfőző csodatűzhely. Az 

egész falu hozzánk járt lekvárfőzésre. A Kiss néni szilvalekvárját még ma is 

emlegetik a régi öregek a faluban. Nemcsak szilvalekvár főtt ebben a híres 

rézüstben. Amikor megkezdődött a paradicsomérés időszaka, nálunk minden-

napossá vált az esti tanyázás. A paradicsomfőzésnél, a sárgabarack- illetve 

szilvalekvárfőzésnél megvoltak a szabályok. A tüzelőt, a kimagvazott vagy 

ledarált gyümölcsöt, valamint a lekvárfőzéshez szükséges cukrot a megrende-

lő hozta, mint ahogyan a kifőzés díját is ő fizette. A kifőzés díja a cibere, a 

dzsem, a paradicsomivó, sűrített paradicsom és a lekvár esetében más-más 

volt. Az ár hűen tükrözte a mama idejének, türelmének, fizikai erejének 

igénybevételét. A lekvárt nagy szakértéssel és teljes kizárólagossággal saját 

kezűleg, egyedül kavarta, egy derékszögben összetákolt, hosszú nyelű lekvár-

kavaró kanállal. Az a ritka esemény, valamelyikünk egy-két percre mégis a 

kezébe vehette a csodafakanalat, jutalomszámba ment. Szépek voltak ezek a 

nyáresték. A lekvárfőzés ideje a késő délután és az este volt. Ilyenkor a „ta-

nyázók‖, a nagyanyánk barátnői: Kótiné, Jusztika néni, Mari néni, a szomszé-

dok: Pécsi Róza néni, Székely néni, Tóth néni, valamint mi, gyerekek körül-

ültük a tüzet, és varázslatos történeteket hallgattunk szülőföldjéről, Erdélyről. 

Persze egy idő után már kívülről fújtuk az összes ilyen mesét. Még azt is tud-

tuk, hogy mikor melyik mondat fog következni. A hallgatóság meg minden 

egyes alkalommal oly mértékben csodálkozott, mintha először hallaná az 

elhangzottakat. Csak mi, gyerekek voltunk olyan elvetemültek, hogy nem 
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tiszteltük kellőképpen az előadót. A lócán sutyorogva, Erzsivel több ízben 

fogadtunk is azt illetően, hogy mikor s hányszor fog következni nagyanyám 

kedvenc szavajárása. - Figyelj csak, most jön majd az: „elég az hozzá, 

hogy…‖ - idéztem nagyanyám kedvenc mondatát. - Dehogyis, te hülye! - 

lökött rajtam nagyot a húgom. Nem, először még az oláhok jönnek, meg a 

Rajna kutya, aki a kertünk sarkában van eltemetve, aki anyura vigyázott kicsi 

korában. Csak ezután jön megint az „elég az hozzá, hogy‖. - Tényleg! Lát-

szik, hogy elbambultam. Most az egyszer igazad van! Még szerencse, hogy 

most nem fogadtunk!  Egyébként a fogadás tétje általában az üst kinyalása volt. 

A nyertes ráadásnak még adott a vesztesnek abból az anyagi juttatásból is, amit 

mama a lekvárfőzésből származó jövedelméből, külön-külön, nagy titokban, 

boldogan nekünk, „szégyentelen, haszontalan népségnek‖ odadugott. 

 

A lebbencsleves 

Tőszomszédunk a Kovács család volt. Kovács Gyula és felesége, Idus néni 

igazi földművesek emberek voltak, abból a szívós, dolgos fajtából, akiknek 

földszeretete, szorgalma felvirágoztathatta volna a magyar mezőgazdaságot; 

már mintha hagyták volna őket szabadon boldogulni. A Rákosi-korszakban a 

parasztokat földjeikkel, állataikkal, termelőeszközeikkel, ha akarták, ha nem, 

behajszolták a közösbe. Így volt ez Bárándon is. Ezért az ötvenes évek végére 

a mezőgazdaságból élő lakosok Bárándon is szinte teljes létszámmal a helyi 

földműves-szövetkezetben dolgoztak. Kovács Gyulának kicsiny fehérre me-

szelt, vályogból épített parasztházán, két hold háztáji földjén, két rozoga lo-

ván, ócska lőcsös szekerén, kívül a legnagyobb kincse: három apró gyermeke 

volt. Gyuszi, Béla és Marika voltak a mi örökös játszótársaink, akikkel együtt 

bújócskáztunk, kiütőztünk, szánkóztunk a Nagygödör partján, akikkel hol 

mélységes haragban, hol pedig a legnagyobb egyetértésben töltöttük napjain-

kat. Falun nem voltak akkor játékboltok, sőt még boltban vásárolt játékok 

sem. A csutkababa, nyírfából hajlított íj a hozzá való nádvesszőből készített 

nyilakkal, a házilag gyártott parittya, a babzsák, rongylabda, ugráló-kötél 

voltak a leggyakrabban használt játékszereink. S ha lettek is volna akkoriban 

játékboltok - mert városon minden bizonnyal voltak - a paraszti származású 

szegény falusi gyerekek szüleinek - a szó legszorosabb értelmében - nem volt 

pénze játékokra éppúgy, mint semmi egyébre sem, hiszen a téesz-tagok nem 

kaptak fizetést. Akkoriban még munkaegységekért dolgoztak az emberek, 

amelyek elszámolását követően búzához, árpához, kukoricához, egyéb takar-

mányhoz jutottak. Ha elég jó volt a termés és a gabonaár, akkor évente legfel-

jebb egy-két alkalommal maximum néhány forint üthette a gazdasszony mar-

kát. A ritkán kapott, kevéske pénzecske azonban olyan hamar kifolyt a háztar-

tásból, mint lyukas fazékból a víz, hiszen ebből kellett öltözködni, tartós fo-
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gyasztási cikkeket vásárolni, lovakat patkolni, és még sorolhatnám. A terv-

gazdálkodás, a mezőgazdaság tudatos állami befolyásolása ellenére élelemből 

viszont nem volt ekkora a hiány. Zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket, húst, 

tojást nem kellett vásárolni, ha szűkösen is, de volt abból minden parasztház-

nál, hiszen igyekeztek mindent megtermelni, ami egy háztartásban szükséges 

volt. Míg a szülők a mezőn dolgoztak, a gyerekek az iskolapadot koptatták, s 

ha tanulás után elvégezték a nekik kiosztott ház körüli munkát, már mehettek 

is játszani. Nyáron, amikor vége lett az iskolának, ránk szakadt a hőn áhított 

szünidő. Idus néni nem engedte, hogy a gyerekei a földeken dolgozzanak. A 

legnagyobb feladat, amit rájuk osztott, a libalegeltetés volt. A libák mellett 

persze jól el lehetett játszani, vagy nagyobbacska korunkban olvasni, kézi-

munkázni. Egy nyári napon a Kovács gyerekek szülei éppen aratni mentek a 

határba. Pisti és a két Kovács fiú fürödni indultak a ladányi határban lévő 

kanálisba, mi, lányok pedig miután hazatértünk a reggeli libalegeltetésből, a 

Kovácsék udvarán játszottunk. - Ésanyja - mert így hívták a Kovács gyerekek 

az anyjukat – világosan megmondta, hogy nem mehetünk a kanálishoz! Bélka 

meg Gyuszkó majd kapnak Ésapjától, ha kiderül, hogy mégis ellógtak. Ésapja 

különben is mindig mérges, amikor éhesen megjönnek a határból. - Végül is, 

akár mi is főzhetnénk valamit nekik, mire hazajönnek! – vetettem oda unot-

tan. - Tényleg! Hogy te milyen okos vagy! – mondta Marika. - Szerintem 

lebbencset kellene főzni! Ahhoz nem kell sok minden. Kell egy kis zsír, pap-

rika, krumpli, no meg persze lebbencstészta, soroltam. - Tényleg, a lebbencs-

főzés nem is olyan nehéz! – helyeselt Marika és indult is kamrába, s már von-

szolta is magával az óriás nyújtótáblát, amin az anyja, Idus néni a tésztát 

szokta nyújtani. Hozott lisztet, egy bögrében vizet, amibe még egy csipet sót 

is beledobtunk, s már gyúrtuk, dagasztottuk is a tésztát. Jó sokat, hogy a fiúk-

nak is jusson. Erzsi közben a krumplit pucolta, no, nem valami gazdaságosan, 

hiszen olyan vastagon sikerült azt hámozni, hogy a krumpli nagy részét a 

tyúkoknak kellett lökni. Pedig a nagyanyánk számtalanszor elmondta, hogy: a 

szegény lány csak akkor mehet férjhez, ha már megtanulta a krumplit véko-

nyan hámozni. De hát az én húgomnak volt még erre elég ideje, hiszen akkor 

alig volt több hétévesnél. Miután a tésztát jól összegyúrtuk - mint ahogyan 

eső után a sarat szoktuk dagasztani - sűrűn lisztezve, ahogyan azt nagyanyám-

tól láttuk, a nyújtófával kilapogattuk, jó vastagra nyújtottuk. Amikor egy ki-

csit száradt a tészta, felkockázva vagy inkább feldarabolva a lábasba tettük, 

amiben akkorra a forró, zsíros, paprikás lében már főtt a kevéske krumpli, 

amit sikerült megmenteni a hámozásból. A tészta meg csak dagadt, dagadt, 

közben már ki is futott, míg végül egy jó sűrű csirizszerű massza maradt, 

felragadva a fakanálra. Ezen a szörnyűséget látván végképp eltörött a mécse-

sünk.  - Mi lesz, ha ezt Ésanyja meglátja? – kérdezte Marika szipogva, miután 



62 

abbahagyta a sírást. - Miért kellene meglátnia, hiszen estig, amíg hazajönnek 

a szüleid, van még időnk eltüntetni a krumplis csirizt, amit főztünk! - mond-

tam. Volt is. Először úgy gondoltuk, hogy elássuk a lebbencset, de nem talál-

tuk az ásót. Azután már nem is kerestük azt, mert arra gondoltunk, hogy a 

friss ásásnyomok gyanúba kevernek bennünket. Végül az ötliteres lábas egész 

tartalmát az udvari vécébe öntöttük, majd jó sok újságpapírral sikeresen elfed-

tük az árulkodó nyomokat! Dolgunk végeztével átszaladtunk mihozzánk, s az 

egész történetet elmeséltük az egyébként is folyton perlekedő, szigorú Kiss 

nagyanyámnak. - Hány tojásból gyúrtátok a tésztát mihasznák? - vetette oda, 

s fölnézett ránk, a másnapi ebédhez szükséges zöldbab tisztítását félbehagyva. 

- Hát, hát tojást, azt nem tettünk a tésztába, azt is kellett volna? - kérdezte 

Marika megszeppenve. - Haszontalan kölykök! – tört ki a nevetés nagy-

anyámból. - Hát mi a ménkőtől állt volna össze az a szerencsétlen tészta? No 

lóduljatok, hozzátok át azt a lábost. Itt van ez a zöldbab, s ha szerencsétek 

van, még a leves is megfő, mire Idusék hazajönnek az aratásból. De egy szót 

se halljak többet a főzésről, remélem, hogy tartjátok a szájatok mihasznák! A 

leves megfőtt. Olyannyira, hogy mire nagyanyám segítségével átvittük a lábas 

zöldbabot Kovácsékhoz, már a fiúk is előkerültek a tilosból. Amikor a Ko-

vács gyerekek szülei nagy fáradtan hazajöttek az aratásból, volt nagy öröm, 

nagy csodálkozás. Idus néni még aznap az egész utcában eldicsekedett az 

éppen arra jövőknek, hogy milyen ügyes a kis Marika meg a Majzik kislány-

ok, alig nyolcévesek, s már tudnak zöldbablevest főzni. Gyula bácsi meg a 

bajusza alatt nagyokat mosolyogva, atyai büszkeségtől domborodó mellkas-

sal, jóllakottan befogta a lovakat a rozoga szekérbe, s elvitt minket kocsikáz-

ni. Mi természetesen megtartottuk a nagyanyámnak tett ígéretünket. Tartottuk 

a szánkat mind a mai napig. 

 

A bárándi kenyér 

Az európai ember számára a kenyér az életet jelenti. Őseink a búzát életnek 

nevezték, hiszen a kalászosok közül a búza és a rozs hazánkban a legfonto-

sabb terménynek számított. Ha jól termett a búza, akkor jó volt az élet, ha 

száraz, aszályos esztendő ígérkezett, akkor élet helyett biztos éhezésre lehetett 

számítani. Nem is csoda tehát, hogy imáinkban napjainkig a mindennapi ke-

nyerünkért könyörgünk az Úrhoz. A jó kenyeret nem lehet megunni! Különö-

sen igaz volt ez a finom, foszlós házi kenyérre, amelyet az asszonyok otthon 

nagy gonddal kovászoltak, dagasztottak, kelesztettek, szakítottak. Mialatt a 

tészta a fateknőben, majd a szakajtókban pihent, jól befűtötték csutkaízikkel a 

búbos kemencét, s a kiszakított kenyereket sütőlapáttal a kemencébe vetették. 

A kenyérsütő háziasszony körül lábatlankodó gyerekek örömére mindig akadt 

egy kis tésztamaradék, vakarék, amiből azután kiscipó, kenyérlángos készült, 
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vagy éppen hajtogatott, ropogós kenyérlepény, igazi mennybéli eledel, amiért 

olyannyira érdemes volt várni a kenyérsütés napját. Nekünk, fizetésből élő 

családnak ekkor már nem volt kemencénk, mi a kenyeret a boltból vásároltuk, 

így azután a szomszéd utcában lakó keresztanyám kenyérsütő napját, a hétfőt, 

még nagyobb becsben tartottuk. Napjában többször átszaladtunk megnézni, 

hogy kisült-e már a kenyér, meg az ilyenkor nekünk, gyerekeknek kijáró fi-

nomságok.  Az ötvenes évek közepén történt, hogy egy fiatal pék költözött 

feleségestül a falunkba. Balogh Imrének, mert így hívták a pékünket, a terem-

tő nem adott saját gyermeket. Neve, mestersége mégis elhíresült az utókor 

számára. Az ő kemencéjében született meg a híres bárándi kenyér, ami a 

gyermekkoromat idézi, amely a kis sárréti települést közel-távol ismertté tet-

te. A pékségben naponta kétszer sütöttek kenyeret, a kora délelőtti és a késő 

esti órákban. A sütésre a kenyeret elő kellett jegyeztetni. Az előjegyeztetők 

azután hosszú sorban, türelmesen várhatták a pirosra sült, ropogós ötkilós, 

óriás kenyereket.  Hárman voltunk testvérek. Vékonydongájú, kreol bőrű, 

cserfes leányka voltam, olyan minden lében kanál típusú. Kedveltek a felnőt-

tek. A boltosoknak, a hentesnek, a péknek mindig volt hozzám egy-két jó 

szava, kérdése. Én pedig, rendre elmeséltem, mi újság a faluban, ki halt meg, 

ki házasodik, vagy kivel éppen mi történt az elmúlt napokban. Így azután 

népszerűségemet kamatoztatva, mindig a legszebb áruval tértem haza a be-

szerző körútról. Nagyanyám döntése szerint, aki okos asszony lévén hamar 

felismerte ezen előnyöket, kinek szava egyébként meg szent volt a családban, 

kijelölt tagja lettem a kétfős beszerző csoportnak. Az élelmiszer-vásárlás ná-

lunk a gyerekek feladata volt. Így léptem elő örökös pékhez járóvá! Reggel 

iskolakezdés előtt ikertestvéremmel beugrottunk a pékségbe, felírattuk a ke-

nyeret vagy kenyereket, s este, amikor már végeztünk a tanulással, beálltunk a 

„boldog sorba‖, ahol az életet és a kultúrát osztották. Nagyszerű volt ez a 

várakozás. Nem volt hova sietni. Nem volt televízió, ami odaszögezze a ma-

gunkfajta gyerekeket a képernyő elé. Ilyenkor kivételesen nem kellett korán 

lefeküdnünk, amit annyira utáltunk, és a tisztesség, ami a kenyérbeszerzőnek 

kijárt, az sem volt megvetni való dolog. Várakozás közben az ember minden-

ről informálódott. A „boldog sorban állás‖ - a szóbeli információ átadás lehe-

tőségének egyik azon formája volt, amelyet magunk között egyszerűen csak 

népnyelvnek, falu szájának neveznék, amely abban az időben  az én boldogu-

lásom segítőjéül szegődött.  Egy nyári este egy ilyen jól sikerült sorban állást 

követve, megelégedve helyeztük a bicikli csomagtartójára a még forró ötkilós 

kenyeret. Szerzeményünket óvatosságból madzaggal a csomagtartóhoz kötöz-

tük. Biztos, ami biztos. Csillagfényes, holdvilágos este volt. A Posta utcán 

toltuk a biciklit, s miközben hangosan beszélgettünk, túlkiabálva a csaholó 

kutyákat, néha-néha csíptünk egyet-egyet a pirosra sült ropogós kenyér héjá-
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ból. A Kovácsék házánál a kerítésen egy nagy rés tátongott. Alig haladtunk 

túl a nagykapujuk vonalán, amikor a húgom elkiáltotta magát. - Futás, jönnek 

a kutyák!  - Jöttek is. Mi meg futottunk, ahogyan csak bírtunk. A húgom elöl, 

én meg utána loholtam, ahogyan egy nagy, férfibiciklit taszító kis gyerek 

szaladni tud. A veszély elmúlt. A kutyák elhallgatva visszasomfordáltak őrhe-

lyeikre, mi meg örültünk, hogy ennyivel megúsztuk. Ám az örömünk nem 

tartott sokáig. A nagy ijedségre csípni akartunk egy-egy darabkát a jó puha 

kenyérből, de a kenyér nem volt sehol. A darabokra szakadt, meleg kenyérből 

csak a külső héj egy része maradt meg, szorosan a csomagtartóhoz kötözve. A 

többit futás közben elhagytuk. Nem mertünk visszamenni az elhagyott dara-

bokért. Lógó orral, bűnbánó ábrázattal mentünk be a házba. Odalett a tekinté-

lyem! Hogy mik voltak a következmények, kaptunk-e büntetést vagy sem, azt 

már nem tudom. Arra viszont határozottan emlékszem, hogy egy ideig nem 

küldtek a pékhez kenyérért. 

 

A parittya 

Az ötvenes évekbeli falusi gyerekek kedvenc játékai többnyire a házilag ké-

szített játékok voltak, mint a papírsárkány, rongylabda, bige, parittya, 

ugrálókötél, csutkababa. Nekünk, mivel apánk a rendőrségen nyomozó volt, 

egy kicsit több játék jutott az átlag falusi gyereknél, különösen amikortól 

apánk Budapesten tanult az Eötvös Loránd Egyetem Jogi Karán. Szépek vol-

tak ezek az évek. Vizsgaidőszakban, amikor fel kellett utaznia Budapestre, 

apám sohasem jött meg üres kézzel. Pesti útjai alkalmával mindig vásárolt 

könyveket, diafilmeket, anyunak ruhaanyagokat, s nekünk, gyerekeknek: 

amennyiben jó jegyet kapott, nagy tábla mogyorós csokoládét is. Tanult is 

eleget, hiszen a vén diófánk törzsén, amely alatt ülve rendszeresen olvasott, 

még a halála utáni években is látható maradt a háta nyoma, amelyet annak 

támaszkodva tanulás közben alaposan kikoptatott. Mi pedig mint összetartó 

család szurkoltunk neki kellőképpen, mert a csoki akkoriban nem volt olyan 

hétköznapi dolog, mint amilyen az manapság.  Egyik alkalommal például 

Pisti egy cipőre szerelhető, új kulcsos korcsolyát is kapott, ami akkor nagy 

szónak számított, hiszen mindeddig csak ócska, rozsdás, használt korcsolya 

volt az, amit remélhettünk. Irigykedtünk is a bátyánkra kellőképpen, hogy 

neki két fényesen csillogó, vadonatúj korcsolyája is van, amíg minekünk, 

csak egy-egy használt korcsolya jutott. Meg is tanult szépen korcsolyázni, 

csak úgy siklott a jégen, mint egy igazi nagy sztár, amíg mi, lányok meg csak 

egy-egy korcsolyával bicegve, döcögve próbáltunk egyensúlyozni a tükörsi-

ma jégen, mint ahogy a kezdő rollerozók. Egy alkalommal, amikor Pistinek 

éppen zongoraórája volt, s amikor mi apánktól már megkaptuk a felmenté-

sünket a zenetanulás, alól, el is csentük a szép új korcsolyát, hogy végre mi is 
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kipróbáljuk a két lábon siklást. Baj lesz ebből, Ilona! - motyogta a húgom, én 

meg csak néztem rá, és el nem tudtam képzelni, hogy milyen baj is lehet egy 

kis két lábon korcsolyázásból. Pedig lett. Máig a bokámon viselem az ekkor 

szerzett forradásokat. A korcsolya tudniillik nagy volt, ezért menet közben 

elengedte a cipőm talpát, s meg sem állt addig, amíg éles hegyével bele nem 

fúródott a bal bokámba. A cipőm gyorsan megtelt vérrel. Nem sírtam. A leg-

jobban azt sajnáltam, hogy korcsolya helyett nekem csak egy tetanuszinjekció 

jutott.  Hiába, ez a középső gyerek sorsa, gondoltam, míg az ágyon üldögél-

tem, mert a nagy kötés miatt nem húzhattam még cipőt sem egy darabig. Pisti 

a zongoraóra után hazatérve rögtön hozzáfogott, hogy kipróbálja az új parity-

tyáját, amelyet tegnap Hákli Balázzsal és Topa Lacival közösen fabrikáltak. 

Amikor megtudta, hogy mi történt velem az ő saját, személyes tulajdonát 

képező vadonatúj korcsolyája kipróbálásakor, csak ennyit mondott: Na látod, 

a jó mindig elnyeri jutalmát! Injekciót sem kap mindenki, azt is előbb ki kell 

érdemelni!  Nekem nagyon fájt ez a közömbös, cinikus viselkedés, talán még 

jobban, mint az injekció. No, gondoltam magamban, a bátyám is majdcsak 

visszakapja a sorstól ezt a példátlan gonoszságot, s ha véletlenül mégsem így 

történne, akkor majd szívesen segítek én magam is a sorsnak alkalomadtán 

egy kicsit. Nem kellett sokat várni. A sors úgy hozta, hogy Pisti elment kipró-

bálni az új parittyát a barátaival. Egész délután próbálgatták a Nagygödör 

partján a célba lövést. Az új parittya nagyon jól sikerült.  - Ilyen jó fegyverem 

még sohasem volt - állapította meg Pisti boldogan, hiába, aki tud, az tud! – 

veregette meg gondolatban saját vállait. A parittyakészítés nagy odafigyelést 

igényel. Hákli Balázs is szeretett volna egy igazán jó, pontos fegyvert, hiszen 

az övé félrehordott. - Nem akarod nekem eladni a parittyádat? - kérdezte a 

bátyámat. - Mennyit adnál érte? - Van egy forintom, meg adok még mellé 

húsz darab kabátgombot - mondta Balázs reménykedve. S ha jól megfontol-

juk a dolgot, akkor nem is volt ez olyan rossz üzleti ajánlat, hiszen egy forint 

akkor igen sokat ért, nem beszélve a húsz kabátgombról, ami meg már egy 

egész kis vagyonnak számított gombozós körökben. Pisti kicsit megvakarta a 

búbját, majd határozottan kijelentette: - A parittya nem eladó! – Mire megyek 

a gombokkal meg a forinttal, ha nem lesz egy igazi jó parittyám, amivel min-

dent eltalálok, amit csak akarok - mondta, s hogy nyomatékot szerezzen a 

kijelentésének, meg annak, hogy nincs alku, gyorsan a nadrágja zsebébe 

gyömöszölte a csodafegyvert, s elindult a falu széle felé.  Egy kicsit még fo-

ciztak a faluszélen, majd amikor gondolta, hogy lassan apám is megérkezhet 

az esti vonattal, hazaindult. A fiúk még maradtak egy kicsit, hiszen az ő apjuk 

nem jött a vonattal, s nekik szemernyi esélyük sem volt arra, hogy nagy tábla 

mogyorós csokit kapnak estére. Pisti, amikor már egyedül volt, s úgy gondol-

ta, hogy biztonságban tudhatja a parittyát, elővette azt a nadrágja zsebéből. 
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Keresett egy formás fehér kavicsot, s nagy szakértelemmel elhelyezte azt a 

parittya marhabőrből készült tartójában, fél szemét lehunyva összpontosított s 

lőtt. Nagy csörömpölés hallatszott. A Papp Lászlóék ablaka volt a szerencsés 

nyertes, pontosabban Papp László személyesen, mert az ő nyakába hullott az 

égi áldás a találat következtében.  Pisti valahogy érezve, hogy most nem a 

díjkiosztás pillanata fog következni, ezért rögtön nekiiramodott. Jól futott. Az 

idei mezei futóversenyen képezte magát, ahol első díjat nyer nyolcszáz méte-

ren. De Papp László, a negyvenes éveiben járó úriember sem volt rossz futó. 

Hosszú lábaival már-már utolérte a gyereket. Anyu éppen a kapuban beszél-

getett Székely nénivel, amikor látta, hogy hirtelen elfut mellette a legnagyobb 

csemetéje, aki beszaladt a konyhába, s behúzódott a kisládán trónoló Kiss 

nagyanyám védőszárnyai alá. Ekkorra a nyakigláb szomszéd utcabeli felnőtt 

futóbajnok is megérkezett. Anyu riadtan megkérdezte tőle: - Mi történt, Laci? 

Csak nincs valami baj? - A… a ma… maga fia, be… betörte az ablakunkat! – 

dadogta a kifulladt ember nagy méltatlankodva. - Hát sajnos gyerekeknél 

megesik az ilyesmi! Jöjjön be, Laci, fújja ki egy kicsit magát, aztán mondja 

csak meg nyugodtan, hogy mekkora a kár, amit az a haszontalan gyerek oko-

zott! Kifizetjük. Papp László elképedve nézett az anyámra: - Kár, hát kár az 

valójában nem is keletkezett, hiszen már egyébként is meg volt repedve az 

ablaküveg a nyári konyhán, amit telibe talált a fiú – mondta szégyenkezve. 

Székely néni meg tréfásan odaszólt neki: - Gyakorolj még egy kicsit, Laci-

kám, s ha nem vagy rest, jövőre akár az olimpián is indulhatsz!  Jót nevettek 

mindhárman, miközben Pisti a nagyanyám háta mögött reszketett. Másnap 

azután teljesen ingyen elajándékozta a csodafegyvert barátjának, Hákli  

Balázsnak. 

 

A verseny 

Kiss nagyapának még a termelőszövetkezet megalakítása előtt volt vagy más-

fél hold földje a Dögös-éren, meg egy szőlőskertje a falu szélén. Ezek a föl-

dek azután valahogyan a nagynénémhez, Juliska nénihez kerültek, aki a ter-

melőszövetkezet tagja volt.  Később azután, amikor már nagyobbacskák vol-

tunk, anyu is szeretett volna a házimunkán kívül valamit lendíteni a családunk 

anyagi helyzetén. Hogy a saját vagy nagyanyám nevén lépett-e be a termelő-

szövetkezetbe, vagy hogy egyáltalán tag volt-e vagy sem, azt ma már nem 

tudom. A tény az, hogy anyuval néha mi, gyerekek is dolgoztunk a földeken. 

Ez a munka inkább csak kedvtelés volt számunkra, hiszen senki sem kért 

minket, gyerekeket arra, hogy a földeken dolgozzunk. Inkább csak szórako-

zásból, unalomból, kíváncsiságból mentünk oda, s ha már ott voltunk, akkor 

saját belátásunk mértékéig dolgoztunk is ott. Én szerettem a mezőn dolgozni. 

Megismerhettük a paraszti munkákat: az aratást, a marékszedést (ezt csak 
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anyu végezte), a kévekötést, a keresztbe rakást. Aratás idején ott lebzseltünk a 

cséplőgép körül, vagy éppen a malomban lábatlankodtunk, amikor a tiszta 

búzát őrölték. Részt vettünk a cukorrépa-egyelésen, kapáláson, s ősszel a 

cukorrépa- betakarításon, kukoricatörésen. Kukoricatörésnél, kapálásnál min-

dig igyekeztem mindenkit legyőzni. Olykor már majd beleszakadtam a nagy 

igyekezetbe, mégis mindig én szerettem volna elsőnek érni a sor végére.  

Egyszer kukoricatörésnél Károly bátyánk, aki nem volt arról híres, hogy kö-

zülünk bárkinek bármit is adott volna az életben, egy vadonatúj 

melegítőfelsőt adott nekem ajándékba. - Ez a kölyök igen! Ez még engem is 

szégyenben hagyott. Olyan ügyes, akár az ördög! - Nagy szó volt ez tőle, 

hiszen bomladozó elméjében a gyerekek a negatív pólust képviselték. Magya-

rul szólva egyáltalán ki nem állhatta azokat. A termelőszövetkezetben zöld-

ségtermeléssel is foglalkoztak. A paradicsom- és paprikaszedések is emléke-

zetesek voltak számunkra, nem beszélve az exportra történő paradicsomválo-

gatásokról. Ezt a munkát azért szerettük, mert itt összegyűltek az asszonyok, 

és jóízű beszélgetések, tréfálkozások, nótázások mellett fürgén járt a kezük is, 

amint szorgoskodtak. Kicsi koromtól kezdődően bennem volt az egészséges 

versenyszellem, ezért az ilyen munkák alkalmával mindig igyekeztem a fel-

nőtteket is meghazudtoló gyorsasággal, ügyességgel felhívni magamra a fi-

gyelmet. - Hoznál pár ládát, Ilonka? – kérdezte anyu. - Persze! Mindjárt ho-

zok! - Azzal már indultam is, hogy megszerezzem a szükséges ládákat. - 

Nincs több láda, elfogyott! – mondta a brigádvezető-helyettes Jóska bácsi. - 

Én úgy látom, hogy ott a teherautó tetején van még pár darab! - vitatkoztam.  

- Mit vitatkozol a felnőttekkel, kis taknyos! - dörgött az öreg. Kikérem ma-

gamnak, én nem vagyok taknyos! Még csak meg sem vagyok fázva. A ládák 

pedig nem játszani kellenek nekem, hanem a paradicsomnak. Anyukám meg a 

testvéreim nem tudják már mibe tenni a kiválogatott paradicsomot - mondtam 

nagy mérgesen. Várjál a sorodra! Egy óra múlva jön a másik szállítmány, s 

majd ha megtanulod, hogy a felnőtteket tisztelni kell, akkor te is kaphatsz 

egypár ládát – mérgelődött az öreg s már indult is rám sem figyelve. Várok én 

szívesen, csak majd a Jóska bácsi unokájának, a Zolikának is legyen türelme 

kivárni az iskolában, amíg én még egyszer segítek neki a tanulásban! – vála-

szoltam sértetten. Az öreget mintha megcsípték volna. Magában motyogva, 

korát meghazudtoló módon, villámgyorsan felpattant a teherautóra. Váratla-

nul a lábaim elé dobta a magasból a már „elfogyott ládákat‖ úgy, hogy alig 

tudtam azok elől félreugrani. Azután lassan, kimérten leszállt a platóról, majd 

megszégyenülve, szó nélkül elkullogott, mint ahogyan rossz gyerek szokott, 

aki éppen valami csínyt követett el.  Én meg mindenki csodálkozására, dia-

dalittasan vittem a ládákat, s magamban úgy gondoltam, hogy mégis csak van 

igazság! Nem mindig csak a felnőtteknek áll a világ.  A ládák aljára, ahová a 
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kicsit még zöldes, sárgás, körülbelül három centiméteres átmérőjű paradicso-

mokat szép sorban, lazán egymás mellé raktuk, papírt kellett elhelyezni. Min-

den sort követett egy ugyanilyen elválasztó papírréteg, míg a láda tetején lévő 

legfelső fedőréteget szabadon kellett hagyni.  Mi minden esetben nagy buzga-

lommal számoltuk, hogy hány ládát raktunk már meg paradicsommal. A 

könyvelés nélkül is ott volt az a mi fejünkben, hogy melyik nap hány ládát 

válogattunk már ki. Azért a biztonság kedvéért Erzsi, a húgom hozott magá-

val egy vékony füzetet, amelybe mindennap, dátum szerint, szorgosan beje-

gyezte, hogy aznap éppen hány ládát válogattunk. Ennek azért volt nagy je-

lentősége, mert nemcsak a munkaegységeket osztották e szerint, hanem volt a 

brigádok és a családok között is úgynevezett heti verseny. Alig vártuk a hét 

végi eredményhirdetést. Én tudtam, hogy mi csakis elsők lehetünk, hiszen a 

kis füzetemben nemcsak a saját, hanem a többiek napi eredményeit is felje-

gyeztük. Erzsi, a mi kinevezett családi könyvelőnk az általa vezetett, napra-

kész nyilvántartás alapján rendszeresen informált bennünket, hogy ki hány 

ládával szedett.  Elérkezett a hét vége. Már láttam magunkat, a Majzik csalá-

dot megdicsőülni az eredményhirdetésen, meg képzeletben már hallottam is 

apám szavait, amikor azt fogja majd mondani, hogy milyen büszke arra, 

ahogy ilyen szorgalmas családja van.  Ekkor Szabó bácsi, a brigádvezető 

nagy levegőt vett, és kihirdette, hogy a heti győztes a Nagy család. Egy világ 

omlott össze bennünk. Anyu, aki sejtette, hogy én, a minden lében kanál nem 

fogom szó nélkül hagyni a dolgot, halkan oda súgta nekem: Nem baj, Ilonka, 

majd legközelebb sikerülni fog. - Nincs legközelebb! Most van! Most mi 

győztünk!  A húgom is megszólalt. - Ez piszokság, de hagyd a fenébe, Ilona! 

- Még meg haragszik ránk Szabó bácsi. - Dehogy hagyom! - mondtam nekik 

könnyek között, s kitéptem magam az anyu karjából, amivel védelmező mó-

don vissza akart engem tartani a reklamálás kínos pillanataitól. Odamentem a 

brigádvezetőhöz, s hangosan, hogy mindenki hallja, azt mondtam neki: - 

Hogy lehet az, Szabó bácsi, hogy a hét minden napján mi győztünk, s a heti 

versenyt mégsem mi nyertük? – kérdeztem. - Szerintem, te nem jól tudod a 

dolgokat, kislányom! - mondta a brigádvezető bácsi, és hogy önmagát igazol-

ja, elővette a füzetét. Erzsi hátulról a kezembe nyomta a miénket. Ellenőriztük 

a bejegyzett napi ládamennyiséget, majd összegeztük azokat, s végül kiderült, 

hogy mégiscsak mi győztünk. A brigádvezető Szabó bácsi elszámolta magát 

az összeadásnál. Ekkor megszólalt mögöttem Jóska bácsi a brigádvezető-

helyettes, a Zolika nagyapja: - Jól számol a gyerek, hiszen tiszta kitűnő!  Az-

nap este mégiscsak büszke volt ránk az apánk! Jutalomként még ráadás filmet 

is vetítettek nekünk.  
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Egy tészta 

A gyerekek ritkán éhesek. Nincs idejük enni. Játék közben ugyanis nincs 

elfecsérelni való idejük az olyan haszontalan, felesleges, unalmas dolgokra, 

mint az evés. Számukra a játék legalább olyan fontos tevékenység, mint a 

felnőtteknek a munka, vagy talán még annál is fontosabb, gondoljunk csak a 

lusta felnőttekre.  Olyan gyerek viszont, aki lusta volna játszani, nincs, vagy 

legalábbis én még nem találkoztam ilyennel. Így voltunk ezzel mi, Majzik 

gyerekek is. Amikor a kertben vagy éppen az utcán önfeledten játszottunk, 

eszünk ágában sem volt az evés. Márpedig szinte mindig játszottunk, leszá-

mítva természetesen az óvodában, majd később az iskolában töltött időt, a 

lecke elkészítésének rövidke pillanatait, no meg természetesen a napi kötelező 

olvasás idejét. Ezekhez ha hozzáadjuk a kéretlen-kelletlen ház körüli felada-

tokat, teendőket: a kútra, boltba, tejért járást, amit minden egyes alkalommal, 

több-kevesebb sikerrel próbáltunk egymásra testálni, valamint az egyéb bi-

zalmas és magasztos küldetéseket, mint például: a postás vagy felderítő sze-

rep, vagy a pékhez járás, maradt bőven időnk a játszásra.  Ellenben a sütemé-

nyek, szemben az ételekkel, számunkra egy magasabb kategóriát képeztek. 

Így ha mégis ráuntunk volna a játszásra, vagy éppen valami süteményre, nya-

lánkságra vágytunk, akkor természetesen megérte számunkra az utánajárás. 

Kiss nagyanyám, mama - akivel közös háztartásban éltünk, amelyet természe-

tesen ő vezetett, s amit ahogyan a hajókon a jó kormányos a kormányrudat, 

soha egy pillanatra sem adott ki a kezéből - finom kelt tésztákat sütött. Speci-

alitásai voltak: a krumplis pogácsa, bukta ilyen-olyan töltéssel, valamint a 

sűrűn, mesterien fonott foszlós kalácsok, dúcok. Keresztanyám, a szomszéd 

utcában lakó Juliska néni, viszont kenyérsütéskor lepett meg bennünket olyan 

utánozhatatlan ínyenc falatokkal, mint a kemencés lángos, kenyérlepény. 

Profi volt még a különböző piték, lepények, rétesek sütésében.  A pálmát 

mégiscsak másik nénikénk, született Rákosi Emma, Sanyi bátyánk felesége 

vihette volna el, ha osztottak volna ilyet a faluban. Ő igazi úri süteményeket 

tudott sütni. Biztosan azért volt ez így, mert Emmus néni régen, még a szocia-

lizmus előtt, úgynevezett kulák lány volt, s bizonyára nem kellett hogy kispó-

rolja a tésztákból a belevalót. Később megszokta, hogy ami kell a sütemény-

be, az kell abba, rendszerváltás ide vagy oda.  Szóval most, hogy már így 

körülírtam a tésztás körutat, látható, hogy mekkora feladat volt számunkra 

annak felderítése, hogy kinek mi sül éppen a tepsijében! Róttuk is szorgalma-

san a köröket, vittük az örömhírt a rászorulóknak.  - Emmus néni zserbót 

sütött! – hozta Pisti a nagyszerű hírt. - No, lóduljunk, nehogy elfogyjon, mie-

lőtt odaérünk - mondtam, s ilyenkor indultunk is elég gyorsan, még a bújócs-

kát is abbahagyva.  Az ilyen célú látogatásaink alkalmával különösen illem-

tudóak voltunk. Jól nevelt gyerekek módjára helyet foglaltunk a tágas veran-
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dán lévő patyolattisztára súrolt ebédlőasztal mellett álló kanapén, gondosan 

ügyelve, hogy sáros lábunkkal hozzá ne érjünk sem az asztal, sem a szék lá-

bához. Nyájasan beszélgettünk Rákosi nénivel, Emmus néni anyjával, aki 

kelletlen, megvető pillantásokkal jelezte felénk, hogy nem tartozunk egy tár-

sadalmi kategóriába. Nem tapsolt a lánya, Emmus néni Kiss Sándorral, egy 

szegény vasutas fiával kötött házasságnak. Rangon alulinak tartotta ezt a há-

zasságot, pedig Emmus lánya már évek óta epekedett a daliás jutasi katona-

tiszt, Kiss Sándor után. Amikor azután annak meseszép felesége váratlan 

tragikus halállal elköltözött az élők sorából, létrejöhetett Kiss Sándorral az 

Emmus néni által annyira áhított frigy.  Mi, Ilus gyerekei természetesen ha-

sonló módon lettünk megítélve. Nem sejtette senki, még Rákosi néni sem, 

hogy a mi ősünk, Majzik András már 1639 augusztusában átvette III. Frigyes 

királytól a nemesi címert, s hogy családunk egyik ágának tagjai, a Majzik 

Viktorok több generáción átívelően Heves és Külső- Szolnok vármegye alis-

pánjai voltak. Akkor még nem is beszéltem a másik nagyanyánk, Hagter An-

tónia Jolán Katalin családjáról, a Mázorokról s a Jeszenszky családról. Apánk 

ugyanis foglalkozása miatt titkolta származását.  No de a tészta szempontjá-

ból teljesen mindegy volt, hogy kinek kik voltak a le-és felmenő ősei, mert 

Emmus néni, alacsony származásunk ellenére, alapjában véve kedvelt minket. 

Egyik alkalommal Erzsi volt, aki az örömhírt hozta: - Emmus néni rumos-

diós tortát sütött! Nekem sem kellett kétszer mondani az ilyen reménykeltő, 

ígéretes híreket! Rögvest szaladtam, hogy én is részesüljek a földi jóból, amit 

a jóisten a mai napra nekem kiutalt. Nagy illedelmesen köszöntem. Hősiesen 

álltam Rákosi néni felsőbbrendű, megvető pillantásait. Megkérdeztem, hogy 

mi újság, mikor fog Pestről hazajönni a keresztapánk? Emmus néni egyszer 

csak elindult a spájz irányába. Ekkor már világos volt számomra, hogy nem 

jöttem hiába! Egy nagy, gondosan csiszolt, üvegből készült süteményestálcát 

tartott a kezében, amelynek közepén ott árválkodott egy rumos-diós, habos 

álom, az én süteményem. Megettem a tortát, majd illedelmesen megköszön-

tem: - Köszönöm szépen az egy tésztát. Nagyon finom volt.  - Emmus néni 

elnevette magát. Ó te szegény gyerek! Gyere el holnapután is, majd sütök én 

neked valami finomat. Az „egy tészta‖ szállóigeként maradt fenn a családban. 

Emmus néni közvetlen halála előtt, súlyos fekvőbetegágyán is emlegette az 

„egy tészta‖ egykori történetét. - Nem kegyeletsértésből, csak az igazság ked-

véért, azért zárójelben mégiscsak megjegyzem, hogy Rákosi nénit, aki a vejét, 

Kiss Sándort és annak családját alacsony származása miatt annyira lenézte, 

valamint Emmus nénit több mint negyven éven keresztül a nagybátyám tartot-

ta el, hiszen mint földjüktől megfosztott kulákok, örökös háztartásbeliek, 

semmilyen jövedelemmel nem rendelkeztek. Emmus néni halálakor tulajdon-

képpen kitagadta a nagybátyámat. A Rákosi házat, mint ági vagyont, a nővé-
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rére hagyta, aki alig két év múlva meghalt. Irén néni örökös híján a vagyonát 

részben vagy egészben a község iskolájára hagyta.  A nagybátyám bírósági 

úton megtámadhatta volna végrendeletet. Nem tette.  A húgom, Erzsi, az 

egyik nagy tésztaevő, meg gondjaiba s házába fogadta nagybátyámat, Kiss 

Sándort. Holtáig szeretettel ápolta, gondozta őt, s máig gondozza szeretett 

nagybátyánk és felesége, Emmus néni sírját. Néha-néha még Rákosi néni 

sírjára is jut egy-két szál színpompás, friss, illatos, tavaszi virág az egykori, 

olyannyira lenézett vasutasportáról. Add Uram, hogy valamennyien békében 

nyugodjanak!  

 

A vetítések 

Ha jól emlékszem, az ötvenes évek végén történt meg Bárándon a faluvilla-

mosítás. Az épülő kisfeszültségű hálózat faoszlopos, betongyámos volt. Mi, 

gyerekek a villamosítás idején szorgalmasan róttuk az utcákat, hogy pillanat-

nyi pontossággal, hitelesen figyelemmel kísérjük a nagy eseményt, a kisfe-

szültségű hálózat építését. Vittük a hírt faluszerte, hogy a szerelők éppen hol 

járnak a munkálatokkal. Hol állítják az oszlopokat, hol építik éppen a vezeté-

ket, vagy hol kötötték már be a csatlakozó vezetéket is, vagyis hogy hol gyul-

ladt ki az adott napon az annyira áhított villanyfény. Naponta többször, kitar-

tóan kérdezgettük a szerelő bácsikat, hogy mikor érnek már végre a mi ut-

cánkba, a Hunyadi utcára. Sohasem felejtem el azt a napot, amikor először 

felgyulladt nálunk a villanyfény. A villanyfény új dimenziókat nyitott meg az 

életünkben. Voltak olyan elfoglaltságok, mint például a varrás, kézimunka, 

rajzolás, amelyeket petróleumlámpa mellett sohasem végeztünk, hanem csak 

napvilágnál. Villanyfénynél sokkal jobban lehetett látni az esti felolvasáskor 

az apró betűs részeket, vagy befűzni a tűbe a cérnát, esetleg babot, lencsét 

válogatni.  Azért is emlékezetes nap volt a hálózatra csatlakozás napja, mert 

akkor kapcsolhattuk be először a rádiót is, amit apánk egy sikeres egyetemi 

vizsgája alkalmával Budapestről már hetekkel korábban megvásárolt. Ez a 

rádió mai szemmel nézve elég kezdetleges készülék volt, de az akkori körül-

mények között valóságos csodának számított. Az ember csak elcsavar egy 

gombot, s máris megtudhatja, hogy mi hír a világban! Legalábbis mi akkor 

azt gondoltuk, hogy ez így van.  Nekünk, gyerekeknek valójában akkor telje-

sen mindegy volt, hogy mi az igazság, mit gondolnak a felnőttek a sajtósza-

badságról vagy éppen a Szabad Európa rádió tiltott adásairól. Nekik viszont 

nem volt mindegy az, hogy mi hogyan töltjük az időnket. Rögtön meg is hoz-

ták az aktuális helyzetre hozott házi szabályok összességét. Rádióhallgatás 

csak akkor volt engedélyezett dolog, ha a leckét már elvégeztük, s a kötelező 

esti felolvasáson is túlestünk. S mi sem természetesebb, hogy a műsort is ők 

választották ki számunkra.  Alig telt el egypár hét, amikor apu ismét vizsgázni 
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ment Pestre. Ekkor hozott nekünk a szokásos könyvadag mellé még egy dia-

vetítő gépet is, s hozzá néhány diafilmet.  - Elment az eszed, Gyurka! - för-

medt rá az anyám, szinte az egész fizetést könyvekre költöd, s most még itt ez 

a vetítő is, mikor lesz még fizetés? - Az ember nemcsak kenyérrel él! Az ol-

vasás legalább olyan fontos a gyerekeknek, mint az evés, Iluskám – engesz-

telte apu vidáman anyut. Mama, mint jó szövetséges, rögtön az apám mellé 

állt. - Ne is legyenek olyanok, mint sokan a faluban, akik csak rázzák a ron-

gyot - meg azzal dicsekednek, hogy hány hold földje volt az apjuknak -, s 

közben még egy könyvet sem olvastak el életükben, hogy az újságolvasásról 

ne is beszéljünk!  - Jó, jó, de az evéshez meg a ruházkodáshoz azért mégis-

csak sok pénz kell! - mondta az anyám halkan, s tudta, hogy senki sem veszi 

komolyan az intelmeit. - Miért aggodalmaskodsz, Ilus, hiszen láthatod, hogy a 

környéken a legtöbb családnak egyáltalán nincs rendszeres havi jövedelme, 

mégsem halnak éhen. Ahová a Jóisten éhes szájat ad, oda megadja a kenyeret 

is! Nem kell aggódni, hiszen hó végén hozza a postás a nyugdíjamat. Lássuk 

csak azokat a filmeket! - mondta nagyanyám, s már hozta is a lepedőt, amit 

kifeszítettek a konyhánk egyik falára.  Ettől kezdődően új korszak vette kez-

detét a családunk és a környékbeliek életében. Rendszeressé váltak nálunk az 

esti vetítések. Az elő filmek egyike „Az öreg néne őzikéje‖ és a „Liba far-

sang‖ című filmek voltak, s hogy a felnőttek se maradjanak ki az élvezetekből 

a „Szegény gazdagok‖-at is levetítették.  Egy idő múlva azon kapta magát az 

anyám, hogy az egész konyhánk megtelt nézőkkel. Apám meg csak szorgal-

masan hordta a filmeket, anyu pedig nagy örömmel vetített kicsik és nagyok 

számára egyaránt. Voltak mesefilmek, művészeti, tudományos és játékfilmek, 

s természetesen úti és ismereterjesztő filmek is. A kötelező olvasmányok 

vetítésének különösen az olvasónapló beadásának határideje közeledtével nőtt 

meg a népszerűsége. Idővel több mint kétszáz filmből állt már a Majzik csa-

lád diafilmgyűjteménye. A mi falusi konyhánkban ismerkedhettek meg a 

bárándiak először tömegesen az „Ókor hét csodájával‖, az „Iliásszal‖ és 

„Odüsszeiával‖, az „Őslényekkel‖, hogy csak néhányat említsek.  Mivel nem 

volt annyi székünk, ahány az ilyen alkalmakkor szükséges volt, sokan székestül 

érkeztek a vetítésre. Jöttek a barátaink, osztálytársaink, a szomszédok. 

Vargáék, Kovácsék, Székely néni, Dalmiék, Nyékiék, Dajkáék, Telekiék, s 

sorolhatnám hosszasan. Dalmi Gyula bácsi és felesége Rózsika néni alig egy 

saroknyira laktak tőlünk. Számukra a vetítés felért egy kulturális eseménnyel, 

s hogy ezt másokkal is érzékeltessék, iyenkor szépen felöltöztek, mintha szín-

házba vagy koncertre mennének. Rózsika néninek sok szép ruhája, bundája 

volt, amit a Pesten élő barátnőjétől, Körtvélyesi Magda nénitől kapott. Hová 

is vehette volna fel ezeket az elegáns, drága estélyi ruhákat, mint a mi kony-

hánkba, hiszen jóformán sehova sem jártak. Mi, főképpen én, természetesen 
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megtiszteltetésnek vettem azt, hogy ilyen jól öltözött, előkelő vendégeket 

fogadhatunk.  Ám nem mindenki gondolta ezt hasonlóan. A négygyermekes, 

szabad szájú Inci néni legkisebb, kedvenc fia, Lajos, egyik nap így szólt az 

anyjához: - Anyu, én nem ülök többet a vetítésen Dalmiék mellé!  - Hogy-

hogy nem, kisfiam? - mi bajod van Dalmiékkal. - Nincs nekem semmi bajom 

velük, csak olyan sifonszagúak! – mondta a gyerek nagy komolyan. Inci néni 

elnevette magát. - A molyirtó szagára gondolsz, kisfiam? - Molyirtó vagy 

nem, azt én nem tudom, csak azt tudom, hogy a sifonnak van olyan szaga, 

mint Dalmiéknak! Én nem megyek többet vetíteni, ha megint melléjük kell 

ülni! - Semmi baj kisöreg, majd ülök én Dalmiék mellé, te meg hozzál egy 

kicsit magasabb széket. Ülj hátra Ilonka néni mellé az ajtóhoz. S ha ott is 

érzed a sifonszagot, néha kiszaladsz egy kicsit a gangra egy kis friss levegőt 

szívni. Jó lesz így, kisfiam? - Jó! - mondta a gyerek, s már indulhattak is a 

székekkel a Kiss néniék háza felé. A diavetítés korszaka csak akkor hanyatlott 

le végképp, amikor megvásároltuk az első televíziónkat. Innentől kezdve a 

tévénézés volt az a kulturális szolgáltatás, amit a családom végzett a faluban. 

Anyut most kilencvenen felül, már több mint ötven év távlatából is sokan a 

diavetítés és a könyv-kölcsönadás kapcsán emlegetik a faluban.       

 

Libapecsenye 

- Megvannak a libák? - kérdezte tőlünk nagyanyánk, amikor egy tavaszi na-

pon estefelé behajtottuk azokat az udvarra. - Persze! – válaszoltam félvállról, 

miközben azon törtem a fejem, hogy mi lehet a vacsora. - Hogy lehet az, hogy 

Gáspár, a hamis gúnár ma még meg sem akart csípni? – kérdezte a húgom. - 

Biztos megjavult! – válaszoltam neki, miközben balsejtelmek kezdtek gyö-

törni, veríték ült ki a homlokomra, s jókedvemmel együtt elszállt minden 

éhségem. - Csak nem hagytuk el valahol a gúnárt? - gondoltam magamban, de 

nem mertem hangosan kimondani. Amikor azután mama bement a házba, oda-

szóltam Erzsinek: - Nem kéne megszámolni a libákat, én mintha ma nem láttam 

volna a hamis gúnárt! - Felőlem akár megszámolhatjuk, csak vigyázzunk,  

nehogy mama megsejtse a dolgot.  Gyorsan megszámoltuk. Csak huszon-

nyolc volt. A huszonkilencedik, a hamis gúnár hiányzott! - Most mit tegyünk? 

– kérdeztem. Ha megmondjuk mamának, hogy elhagytunk egy libát, méghoz-

zá a Gáspárt, akkor biztos, hogy napokig nem lesz megállásunk. Ha viszont 

nem mondjuk meg, és nem indulunk azonnal a keresésére, akkor esélyünk 

sincs arra, hogy megtaláljuk azt az átkozott, csipkelődő fenevadat. - Mondjuk 

azt, hogy Juliska nénihez megyünk, s közbe meg kiszaladunk a legelőre, ahol 

legeltettük a libákat, megnézzük, hogy nem hagytuk-e ott a gúnárt - javasolta 

Erzsi. Így is lett. Nekilódultunk, hogy megkeressük az elveszett gúnárt, s úgy 

tettünk, mintha nem hallottuk volna nagyanyánk kiabálását. - Nehogy elcsa-
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tangoljatok, mihasznák, mindjárt jön apátok, s akkor rögtön vacsorázni fo-

gunk! - Ezt idáig megúsztuk! Csak nehogy valaki hazahajtsa a mi libánkat. 

Már sötétedett. Teljes erőből futottunk, nincs sok időnk, hisz nemsoká bejön a 

vonat, amivel apu Pestről érkezik. Végigjártunk minden helyet, ahol csak 

délután a libákkal megfordultunk, de a mi gúnárunk bizony sehol sem volt. 

Nincs mit tenni, haza kell most már mennünk, hiszen úgysem látunk semmit a 

sötétben. Amikor benyitottunk a konyhába, akkor látjuk ám, hogy szép fehér 

kikeményített, vasalt damasztterítővel van megterítve a konyhaasztal, s a 

tányérok, poharak is az ünnepi szőlőleveles készletből valóak. - Mit ünnepe-

lünk? - kérdeztem mamától kíváncsian. - Hogy elhagytátok Gáspárt! - mondta 

nagyanyám haragot színlelve. - Szerintem azon aztán nincs mit ünnepelni, 

talán inkább gyászolni kellene! - mondtam kelletlenül. - Ahogy gondoljátok, - 

mondta mama titokzatosan. Közben apu is megérkezett. A római jog vizsgája 

négyesre sikerült, ami igen nagy szónak számított, hiszen ezen a vizsgán a 

hallgatók közül már akkoriban is sokan elvéreztek, ez amolyan vízválasztó 

volt a jogi egyetemen. Nagy volt az öröm. Előkerültek az újonnan vásárolt 

könyvek, diafilmek, az óriás tábla mogyorós csokoládé. Anyu még egy új 

ruhára való anyagot is kapott, egy finoman árnyalt lilás színekkel batikolt 

selymet. Amikor már kiörvendeztük magunkat, s apu is elmesélte nekünk a 

vizsga teljes forgatókönyvét, anyu is megszólalt. - Lassan vacsorázhatnánk is. 

Mama ma libát sütött. Nagyanyánk, aki eddig a kisládán üldögélve, szótlanul 

szemlélte és hallgatta az eseményeket, nagy örömmel felpattant, s boldogan 

már fel is tálalta mai művét, az ünnepi levest, a libalevest. Összenéztünk a 

húgommal.  - Csak nem? – néztem nagyanyámra kérdőn. Ő meg mintha nem 

tudná, hogy miről is van szó, elkezdte mesélni apámnak. - Tudod, Gyurka, 

biztos voltam benne, hogy sikerülni fog a vizsgád. Reggel aztán azt gondol-

tam magamban, hogy levágom én azt a nagy csúnya hamis gúnárt, mert már a 

szomszédok is panaszkodtak rá, hogy mindenkit megzavar. - Tegnap a sze-

mem láttára támadta meg Székely nénit. - S mi lett volna, ha nem sikerül a 

vizsgám? – kérdezte apám. - Semmi, fiam! Bár biztos voltam benne hogy jól 

fogsz vizsgázni, hiszen nagyon sokat tanultál. De ha mégsem így lett volna, 

akkor bánatunkban laktunk volna jól, így meg örömünkben. A magyar ember 

örömében és bánatában is vigad. Igazam van, mihasznák? Nem válaszoltunk. 

Valahogyan nem fért a fejünkbe, hogy miért nem szólt a nagyanyánk előre, 

mielőtt még kihajtottuk volna a legelőre a libákat, hogy levágta a Gáspárt, 

miért hagyta, hogy keressük. Nem fogjuk megkérdezni tőle, azért sem fogjuk 

megkérdezni! - gondoltam. Nem is kellett. Másnap, amikor hajtottuk ki a 

libákat, megszólalt a nagyanyám.  - A jó libapásztornak mindig tudni kell, 

hogy hány libája van, mint ahogyan az anyák is mindig észreveszik, hogyha 

egy gyerekük is hiányzik az asztaltól.  - Talán meg kellett volna számolnunk a 
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libákat, mielőtt kihajtottuk legelni őket? – kérdezte Erzsi csodálkozva. - A jó 

pásztor megszámolta volna!  Ekkor már én sem tudtam tovább tűrni a hallga-

tást. - Talán éjjel köddé válnak a libák, hogy nem elég azokat este megszá-

molni, amikor hazafelé hajtja az ember a legeltetésből? - Tegnap ti hazafelé 

sem számoltátok meg őket, hiszen akkor nem mentetek volna vissza keresni! 

Tudom, hogy nem válnak köddé, de éjszaka a férgek vagy a róka elvihet kö-

zülük néhányat. Vagy nem meséltem még, hogy Erdélyben hogyan lopták el a 

libáinkat a rókák! - De tetszett már mesélni vagy százszor! Csak hogy most 

nem vagyunk Erdélyben! – vágtam vissza szemtelenül.  Apám a szobaajtón 

kilépve meghallotta a beszélgetésünket. Félrehívott bennünket a diófa alá. - 

Nem szeretném még egyszer meghallani, hogy tiszteletlenek vagytok nagy-

anyátokkal.  - Én nem voltam tiszteletlen! Én meg sem szólaltam! Ilona volt 

tiszteletlen - árulkodott a húgom. - Miért, tán nem igaz, hogy már legalább 

vagy százszor elmesélte mama az erdélyi rókás történetet?  - Mégsem tanulta-

tok belőle! – mondta az apám, s hozzátette: - A nagyanyátok befogadott min-

ket a házába. Kora reggeltől késő estig dolgozik rátok. Nem érdemli meg, 

hogy tiszteletlenül beszéljetek vele! - De az igazság az nem számít? – erőltet-

tem az igazam. - Nem! Tanuld meg, kislányom. Az életben nem mindig az 

igazság számít, hanem a szeretet. 

 

Minden elveszett 

Ma egyedül hajtottam ki a libákat. Álmodozva ültem a Nagygödör partján, s 

miközben az alacsonyan szálló kóbor fellegeket szemléltem a csodálatos au-

gusztus végi nyári égen, arra gondoltam, hogy valójában én egy nagyon sze-

rencsés gyerek vagyok. Nem mindenkinek adatik meg a magam korabeli falu-

si gyerekek közül, hogy úttörő táborba mehessen, úgy, ahogyan mi voltunk az 

idén. Amikor az iskolában kihirdették, hogy a felső tagozatos gyerekek szá-

mára kéthetes nyári tábort szerveznek Sopronba, majd szétvetett az öröm.  - 

Milyen nagy szerencse, hogy felsősök vagyunk, így az idén már mi is mehe-

tünk táborozni! - mondtam Erzsinek, miközben hazafelé tartottunk a többi 

gyerekkel az iskolából.  - Ne igyál előre a medve bőrére, mert egyáltalán nem 

biztos, hogy el fognak engedni bennünket a nyári úttörőtáborba! – mondta a 

húgom a realitások talaján maradva. - Tegnap reggel hallottam, amikor anyu 

azt mondta apunak, hogy mostanában nagyon takarékoskodni kell, mert kell a 

pénz a költözéshez. - Miféle költözéshez? – kérdeztem csodálkozó szemeket 

meresztve a húgomra. - Nem tudod, nagy okos, hogy ősszel Debrecenbe fo-

gunk költözni? - Még hogy Debrecenbe? - csaptam össze a kezemet, s akkorát 

ugrottam örömömben, mint egy bakkecske, vagy legalábbis az a hír járja, 

hogy a bakkecske nagyon nagyot tud ugrani. Ettől nagyszerűbb hírt álmom-

ban sem tudtam volna elképzelni. - Még nem biztos! – legyintett a húgom, 



76 

anyu egyáltalán nem akar elköltözni Bárándról. Váltig csak azt mondogatja, 

hogy már éppen kezdi megszokni a munkát a szociális otthonban, s meg hogy 

mi lesz mamával, ha egyedül hagyjuk? - Hogyhogy mi lesz? Legalább kipi-

heni magát! Úgyis mindig panaszkodik, hogy milyen fáradt miattunk.  - Azt 

csak úgy mondja, szerintem, nem gondolja komolyan. Ha mi elköltöznénk, 

akkor belehalna az unalomba.  - Csak azt nem tudom, hogy miért nem tudok 

én semmit erről a költözésről? - Anyu szerint nem kell feleslegesen izgatni a 

gyerekeket. Az ősz még messze van!  - De akkor mi lesz a táborozással, lehet, 

hogy el sem engednek? - Hogyhogy mi lesz? Hazamegyünk, nagy szánalmas 

pofával előadjuk, hogy mennyire szeretnénk táborozni, és a többit meg rábíz-

zuk a jó szerencsére. - Én azért nem bíznám a dolgot a szerencsére, egy kicsit 

segíteni kellene annak a szerencsének. Mindenesetre mindent be kell dob-

nunk, hogy elengedjenek. Alighogy beléptünk a kapun, már le is rohantam a 

kertben a diófa alatt üldögélő apámat. - Képzeld, apu, Sopronba lehet jelent-

kezni az úttörőtáborba! Annyira szeretném, ha mi is elmehetnénk táborozni! 

Olyan szerencsés az a gyerek, aki Sopronba utazhat. - Ki is kell ám azt érde-

melni! Valamit valamiért! Az mehet az idén táborba, akinek jó lesz az év végi 

bizonyítványa - mondta apu, s már olvasott is tovább.  Na hiszen gondoltam 

magamban, akkor már csomagolhatunk is, hiszen eddig csupa jó jegyeink 

vannak, s az alatt az egy hét alatt, ami még hátravan az iskolából, még a hülye 

sem tudná lerontani a jegyeit, főleg most, hogy tudjuk is már, hogy mekkora a 

tét. A soproni táborozás remekül sikerült. A szállásunk egy leánykollégium-

ban volt a belvárosban. Bebarangoltuk a környéket. Elbűvöltek bennünket a 

fenyvesekkel borított Sopron környéki hegyek s azok madár- és növényvilá-

ga. Akkor láttunk életünkben először erdei páfrányt (Erzsi hozott is egy tövet, 

amely még ma is díszeleg a kertünkben), erdei cikláment, s egy csodálatos 

tulipánfát, hogy csak néhányat említsek. Igazi étteremben étkeztünk a  

Tűztorony szomszédságában, mint valami urak. Bejártuk a Fertő-tó környé-

két. Látogatást tettünk a fertőrákosi és a nagycenki kastélyokban, melyeknek 

aranyozott termei, mesteri szobrai, pazar bútorai, festményei, mértani pontos-

sággal kialakított elegáns parkjai egy új, ismeretlen, csodálatos világot tártak 

föl előttünk. Mi ilyen sokáig még nem voltunk távol az otthonunktól. Este 

lefekvés után arról sutyorogtunk, hogy vajon mi lehet az otthoniakkal. Ám a 

sok élmény, amiben részünk volt a két hét alatt, elfeledtette velünk azt a kis 

apró gyomorszorító érzést, amit a nagyok honvágynak neveznek. Ahogyan az 

alacsonyan, gyorsan kúszó fellegeket néztem, váratlanul valami szomorúság 

kerített a hatalmába. Arra gondoltam, hogy az élet is olyan gyorsan kúszik, 

mint azok az augusztusi fellegek. Milyen jó, hogy az én szüleim még nem 

öregek. Ők még biztosan nagyon sokáig fognak élni! De mama, mama bizony 

már amióta az eszemet tudom, azóta állandóan mondogatja: - Én már öreg 
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vagyok! Nekem már nincs sok hátra!  Végtelen szomorúságot éreztem. Fájt 

még a gondolat is, hogy el fogom veszíteni a nagyanyámat. Miért kell az em-

bereknek meghalniuk, ha megöregszenek? Majzik nagyapa is élhetett volna 

még! Úgy látszik, hogy a halál ellen nincs orvosság. Az ott leselkedik az ott-

honok felett, s lecsap valamelyik szeretett családtagra, az általa kiszemelt 

következő áldozatra.  Az elmúlás gondolata olyannyira hatalmába kerített, 

hogy alig tudtam azt elhessegetni. Ahogy felnéztem a komor, sötét gondolata-

im árnyéka mögül, a szomszéd kislányt, Kovács Marikát pillantottam meg a 

gödör másik partján. - Nem megyünk még haza, már a csordát meg a csürhét 

is hazahajtották – kiabált át a túloldalról, s a l ákat terelve már indult is felém.  

- Felőlem akár mehetünk is! - mondtam egykedvűen. Marika nem tudta el-

képzelni, hogy mi történhetett velem, aki mindig olyan pajkos, vidám voltam. 

- Rosszkedved van Ilonka? - kérdezte. - Nem, csak egy kicsit elbambultam, - 

válaszoltam a szomszéd kislánynak, s tőlem szokatlan csendben, s rendben 

hajtottam a libákat hazafelé. - Szia, – köszönt Marika. - Holnap is jössz legel-

tetni? - Talán! A holnap még olyan messze van. Holnapig még sok minden 

történhet - mondtam filozofálva. Másnap reggelre Erzsi belázasodott. Nagy-

anyám a nálunk ilyenkor szokásos, mindenható orvossággal, a kalmopyrinnel 

próbálta a gyerek magas testhőmérsékletét letornázni, de a makacs láz vala-

hogyan sehogyan sem akart csökkenni. - Én kimegyek anyu elé a szociális 

otthonba! – mondogatta eszelősen a húgom, miközben a láztól felhevült testé-

re kezdte cibálni a karosszékre dobott, gyűrött ruháit. Nagyanyám az ő szo-

katlan nyers, modorával visszatartotta. - Megháborodtál? Csak nem gondolod, 

ilyen állapodban megengedem, hogy az ágyból felkelj! Indíts gyorsan vissza, 

amíg keresek egy lepedőt. Vizes ruha kell neked, nem az anyád! Különben is 

ő ma huszonnégy órázik, csak este jár le a műszakja.  - Apu mikor jön haza? 

Azt akarom, hogy valaki olvasson nekem. Amikor beteg vagyok, akkor min-

dig szoktak nekem olvasni! Az jár nekem! - Majd Ilona olvas neked, ha haza-

jön a libákkal, - nyugtatta meg mama a húgomat, aki a vizes borogatás hatásá-

ra rövidesen elaludt. Amikor hazaértem a libákkal, nagyanyám sápadtan, ki-

merülten ült a kis ládán. Arca szürke volt, akár a hamu. - Hoznál nekem egy 

pohár vizet? - kérte tőlem. - Be akarok venni egy karilt, mert úgy érzem, hogy 

rögtön szétpattan a fejem. Erzsi beteg, én sem vagyok valami jól. - Akkor 

nem is mehetünk ma moziba? - kérdeztem, önző módon nem törődve a többi-

ek bajaival, csak arra gondoltam, hogy a mozijegyek, melyeket még tegnap 

előre megváltottam, Erzsi betegsége miatt most kárba vesznek. - Menjetek 

Pistivel a moziba! Szerintem ezt a filmet még ő sem látta - mondta mama, 

miközben arcára kiült a fájdalom. A moziban egy francia kalandfilmet ját-

szottak. A címére már nem emlékszem, csak arra, hogy a terem zsúfolásig 

telve volt nézőkkel. Alig kezdték el a vetítést, a terembe egy számunkra isme-
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retlen sötét öltönyös, fekete inges, fekete kalapos ember, (egy nyomozó) lé-

pett, aki fennhangon odaszólt a jegykezelőnek. - Itt vannak a Majzik gyere-

kek? - Ott ülnek a negyedik sorban! – mondta a jegyszedő asszony az idegen-

hez fordulva. - Szóljon nekik, legyen szíves, hogy jöjjenek ki az előadásról. 

Amint hátranéztem és megláttam a jegykezelőt, sarkában a sötét öltönyös 

idegennel, összeszorult a torkom, a halántékom vadul lüktetni kezdett.  - A 

halál eljött mamáért! – gondoltam, miközben az ajtó felé indultunk. - Haza 

kell jönnötök! – szólalt meg a titokzatos idegen.  - Mi történt mamával? - 

kérdeztem halálsápadtan. - Semmi. Az apátokkal történt a baj – mondta 

együtt érzően az idegen bácsi. Akkor jó, gondoltam magamban.  Az apám 

nem öreg. Az apám hamar kiheveri még, bármi rossz történt is vele. Futásnak 

eredtünk. A nyomozót faképnél hagyva nyargaltunk végig a Kossuth, majd a 

Hunyadi utcákon, egészen a házunkig. A konyhánk tele volt idegenekkel. 

Anyut, aki ekkorra már félbehagyva a hosszú műszakját hazahozták a szociá-

lis otthonból az apám rendőr kollégái, kétfelől támogatták. Amikor meglátott 

bennünket, falfehéren, alig hallhatóan ezt suttogta: - Az apátok meghalt! 

Gyurka főbe lőtte magát! - Nem igaz! – kiabáltam eszelősen. - Az én apám 

nem tesz ilyet. Az én apám nem áruló!  A temetés katolikus szertartás szerint 

zajlott. Harmincöt fokos hőségben zötyögött a gyászszekér, amellyel az apámat 

vitték a faluszéli régi temetőbe. A temetőkapuban sorfalat álltak a fehérkesz-

tyűs, díszruhás rendőrök. Rendőr zenekar valami gyászzenét játszott. Amikor 

leengedték a nehéz tölgyfa koporsót a kiszáradt, ijesztő mélységű könyörtelen 

sírgödörbe, s elhangzottak az apám kollégáinak fegyvereiből a díszlövések, úgy 

éreztem, hogy mindennek vége. Apám mellé temetik, akkor és ott a bárándi, 

poros faluszélen a mi napsugaras, felhőtlen gyermekkorunkat, a mi szépnek 

ígérkező, fényes jövőnket. Harag költözött a szívembe: Nem igazság! Nincs 

igazság! – gondoltam Nagyanyám, aki mellettem állt, mintha a lelkembe lá-

tott volna, vállamra tette munkától érdes, ráncos kezét, s apámat idézte: - 

„Nem mindig az igazság számít, Ilonka, hanem a szeretet.‖ Gyurka titeket 

örökké szeret. 

Báthory-Majzik Ilona 
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Bárándi képek 

 

Mikor gyermek voltam, álmodtam nagyokat, 

gazdag, boldog jövőt, autót, toronyházat. 

„Nagyravágyó gyerek‖ mondták rám a nagyok. 

Biztos voltam benne, tudom, mit akarok. 

 

Teljesült az álmom, szép jövő utolért, 

sóvárog vén szemem meszelt házfalakért. 

Vágyom a nagy gödröt, kiütőt, bújócskát, 

barackfa tetején zsíroskenyér-tortát! 

 

Nyári eső után sártengerre vágyom, 

libát legeltetni elhullott kalászon. 

Vágyom tejért menni, álmos faluvégre, 

boldog sorban várni bárándi kenyérre. 

 

Deszkapadban ülni, mezítlábas mellett, 

öreg tanítómtól kapni egy tenyerest. 

Nagyanyám szidását, ahogy velünk pöröl: 

– Haszontalan kölykök, üres már a vödör. 

 

Apám büntetését jaj de nagyon vágyom, 

ó jaj, csak még egyszer, sarokba állítson! 

Boldog gyermekkorom vissza sosem kapom, 

nagyravágyó lettem, most már nem tagadom. 

 

 
Bárándon 

 

Hatvanon túl léptem oly fürge és ruganyos, 

hiszen elmém átlépve időt, faluhatárt, 

szívembe csalja a nagy érzést, újra gyermek vagyok. 

Hogyne lennék gyermek,  

csacska és makrancos, hisz látom a vén tölgyet 

örömmel felém integetni, várni a vonatot. 

Meggyesi kocsmája bár kicsiny és dülöngél, 

büszkén kacsintja rám a jeles napot, 

mikor egyszer apám benne  
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Kiss Sándorral hosszúlépést ivott. 

S lám a Vasút utca, nicsak hogy urizál? 

Gidres-gödrös hátát aszfaltra flancolva, 

sem  feledteti a kis kockaházat, melyben,  

Vágó Rózsi lakott. 

Utcánk, a Hunyadi most is nyílegyenes, 

semerre se hajló, mindig marasztaló, 

ahogy jó szomszédink,  

kik égből vagy ablakból ujjongják,  

lábam hazahozott. 

Nagyszüleim háza a huszonnégy alatt 

rozzantan, megcsalva könyörög: 

Ó én szép szülöttem, vess rám egy pillantást,  

hisz engem már mindenki elhagyott. 

Lábam ólommá lesz, múltba botladozó, 

mikor húgom házának kapuját átlépve 

anyám tipeg elém,  

s én  újra  gyermek vagyok. 

 

 
A szülőföld törvénye 

 

Minden út hazavisz, sztráda, por-, sártenger  

vagy gyom szőtte elhagyott bujdosó ösvény.  

Füledbe sugdossa, dobolja, kiáltja,  

– Jer haza, eltévedt, kóborló gyermekem!  

– szólít a szívvel írt szülőföldtörvény.  

Bús felhők tengere bánat a fejemre,  

mert az én gyermekem, édes egyszülöttem,  

kergeti a bőség délibáb világát.  

Örök idegenként lélekben sebzetten,  

bárhol is kutatja, nem leli hazáját.  

Minden út hazavisz! Legyen kő, por, víz, sín,  

levegő vagy múlt szőtte lélekösvény.  

Végszóként sugdossa, dobolja, kiáltja,  

– Jer haza, eltévedt, hontalan gyermekem!  

– szólít a szívvel írt szülőföldtörvény.  
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A hűség himnusza 

 

- Édes gazdám, fényes Napom,  

közelséged hűs oltalom! 

Én oltalmam, fellegváram, 

elrejtőztél a halálban? 

 

Miért nem hív édes szavad? 

Nyújtsd le égi pórázodat! 

Az se baj, ha megkorbácsolsz, 

ne fuss, kérlek a halálhoz! 

 

Csak még egyszer sétálj velem, 

madárdalos földi réten! 

Engedd, égben is szolgáljak, 

véled csillagútra szálljak! 

Báthory-Majzik Ilona 

 

 

Gyöngyszemek 

 

Nagyon izgalmas és megterhelő hat hónapon voltunk túl. Ezért is örültünk a 

következő időszaknak, amely meglepetést hozott a Párom számára. Vejeink 

egy hosszú hétvégi horgászatot szerveztek a Tisza tóra hármasban. Jánossal 

madarat lehetett fogatni olyan boldog volt. Nem is gondolt rá, hogy távolabb-

ra menjen az említett kedvtelésének hódolni. Már fárasztotta az a fajta készü-

lődés, amit egy hosszabb út megkíván. Eljött a nap. Igyekeztem minden féle 

finomságokkal ellátni őket, még egy kis darálóst is sütöttem, pedig az már 

nehezére esett az ízületes vállaimnak. Jöttek a fiúk bepakolták apósuk horgász 

miegymását az autóba, Párom még téblábolt egy kicsit, a sátrát is el akarta 

vinni, amire olyan nagyon büszke volt, de a fiúk meggyőzték, hogy nem kell, 

mert eső ellen ott van a bérelt házikó. Még próbáltam tanácsot adni, figyelmet 

felhívni mindenre, de a három fiú elköszönt és a kocsiban ülve integettek. 

Maradtam még egy kicsit a kapuban, perlekedtem csak úgy magamban, ho-

gyan lehet ilyen gyorsan elmenni, mikor még annyi mindent kellett volna 

mondanom. Lemondóan legyintve bementem a lakásba, ahol éppen megszó-

lalt a telefon. Móci lányom érdeklődött, hogy elindultak-e már a fiúk. 

- Igen, nagyon siettek –feleltem, hangomból kis sértődöttség hallatszott. 
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- Örültek, hogy kiszabadulnak egy kicsit a nagyvárosból, tudod milyenek, ha 

együtt vannak. – Csitítgatott a kisebbik.  

- Ha valami kell, feltétlen szólj és a telefonod a zsebedbe legyen állandóan, 

hogy el tudjunk érni. - folytatta Ő is sietve. 

- Persze legyetek nyugodtak, rendben leszek. – Elbúcsúztunk. Öntöttem ma-

gamnak egy kis kávét, lassan iszogatva és közben járt az agyam a tennivaló-

kon. Erre az időszakra ütemeztem a nagy sublót rendbe tételét. Már nagyon 

vártam, mert idegesített a sok kacatnak gondolt holmi, ami csak helyet foglalt. 

Három fiókja volt az említett bútordarabnak, az alsóval kezdtem a rendrakást. 

Itt voltak az albumok, fényképes dobozok, fontos emlékek a gyerekekről, 

unokákról. Minden családi összejövetelen, megfogadtam, hogy rendbe teszem 

az ömlesztett múltat. Ahogy szedegettem ki a fotókat az asztalt elborította egy 

halom régmúlt. Ám ahogy elléptem egy pohár vízért az asztaltól, egy elejtett 

fotót vettem észre a földön. Mikor sikerült felvennem a megmerevedett, fájós 

derekammal, elámultam, hiszen ez a dédnagymama. De régen láttam ezt a 

képet!  

Elmondom, hogy három nagymamám volt, és mind három meghatározó, 

figyelemre méltó, pótolhatatlan számomra. Kettő rendes, egy pedig a 

dédnagyi. Ő volt a Gombos nagymama, és most az Ő fotóját szorongatom és 

elárasztanak az emlékek.  

Édes kis Dédim! Még óvodába sem jártam mikor az ő gondoskodására 

voltam bízva. Pici kis fekete anyóka. Talán a ruhája miatt maradt meg így az 

emlékezetemben. Soha nem láttam színesben. A fejkendője is fekete volt. 

Egyszer már nagyobbacska lehettem mikor, talán hallottam, vagy csak meg-

érzés volt, hogy dédpapát gyászolta élete végéig. Szerencsés vagyok, mert őt 

is ismertem. Emlékszem a mindig márvány simára borotvált arcára szépen 

pödrött bajuszára. Dédi minden reggel ment a hajnali misére. Utána jött hoz-

zánk, hogy velem legyen, vigyázzon rám. Anyukám átadott neki, mert ment 

dolgozni a szomszéd cipőgyárban. Déditől tanultam meg kártyázni. Mikor 

már kellően elsajátítottam a „csapd le csacsit‖, és talán már egy kis huncutsá-

got is belevittem Ő úgy gondolta, hogy ez már a csalás előszobája lehet, ak-

kor láttam szikrázó szemein, hogy ezt nem szíveli. A csúnya beszédet sem 

szerette hallani, ha véletlenül mégis kicsúszott a számon valami „fene‖, vagy 

„franc‖ féle a kezét azonnal a számra tette megfedésként.  Tőle tanultam meg 

imádkozni. Az evés előtti „jöjj el Jézus légy vendégük‖- re nagyon büszke 

voltam, mert anyukám nem is tudta, hogy azt is elsajátítottam a Dédimtől. 

Később aztán, mivel „Dédi úgy is ráért‖ ő intézte az elsőáldozásom, a bérmá-

lásom előtti hittanra járást, hogy kellően elsajátítsam a bibliai történeteket, a 

keresztényi magatartást. Tudom, hogy az esküvői szertartásban is benne volt a 

keze, elintézte, hogy Balázs atya celebrálja az esküvőt, de sajnos az említett 
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esemény előtt egy hónappal eltávozott a mennyországba. Csak oda mehetett! 

Egy leheletnyi tévedést, botlást vagy mulasztást sem éreztem soha tetteibe, 

vagy gondolataiban. Tiszta, galamblelkű, melegszívű teremtés volt. Jóval a 

halála után mesélte egyszer Józsika unokatestvérem, mikor Dédpapa hadifog-

ságban volt és a háború után, amikor már a katonákat kicserélték és ő is haza-

jöhetett Dédmama elment érte a nyugati határhoz, de olyan helyre ahol csak 

idegen szavakat hallott, Ő elkiáltotta magát, hogy – beszél itt valaki magya-

rul? – és talált olyan embereket, akik elkalauzolták arra a helyre ahol a kato-

nák várták a vonatokat és itt meg is találta a Papát. Ez a történet egy kis tükör 

volt a fiatalságáról, amit én nem ismerhettem, de persze abban az időben is 

voltak szerelmesek, így az én Dédim is. Nehezen tudtam elképzelni fiatal 

harciasságát valahol a nyugati határon. Hat gyermekkel ajándékozta meg élete 

párját. 

Jól elszaladt az idő.  A kis fényképet a szájam előtt tartva riadtam fel az 

emlékezésből. Talán meg is csókoltam a sárgult papírlapot. Felálltam, hogy 

megmozgassam tagjaimat, mert bizony elzsibbadtak. Gondoltam eszek egy 

almát és sétálok egyet az udvaron. Így is lett. Mire elfogyott az alma, befejez-

tem a sétát és folytattam a rendrakást.  

 

Egy kisebb bonbonos dobozt találtam és fel-

nyitottam, apróbb fényképek voltak benne 

meghatározhatatlan összevisszaságban. Több-

nyire munkatársak, május elsejei felvonulások, 

brigád összejövetelek láthatóak a képeken, és itt 

van az újabb meglepetés a kezemben, az egyik 

Nagymama. Még nagyon fiatal kori képe, ami-

kor még tanuló volt az említett cipőgyárban, 

ahová lánya, az Édesanyám is követte. Ismét 

sikerült mélyen elmerülni az emlékezésben. 

Ezzel a nagymamával volt a leghosszabb 

ideig nagyon szoros a kapcsolatom. Ő volt a 

Báló mama, az előzőekben említett Dédi volt az édesanyja. Mikor iskolába 

kezdtem járni akkor Dédi már elmaradt, mert közben született egy kis unoká-

ja, a Józsika unokatestvérem, akire szintén vigyázni kellet, nekem meg itt volt 

akkor már nyugdíjban a Báló mama. Ővele egy házban laktunk, egy folyosón. 

Így visszaemlékezve nagyon jó sorom volt. A szerető Nagyszülők egy ölelés-

re voltak tőlem. Ez a nagymama egy igazi városi asszony volt. Mindig csinos 

tiszta öltözékben hagyta el a házat, de otthon sem volt slampos, vagy igényte-

len. A frizuráját mindig az éppen akkori divat szerint hordta, első emlékem, 

hogy hátul hurkába szorosan feltekerve, vigyázva, hogy egy rakoncátlan szál 
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se bújjon ki a simára fésült hajkorona populációból. Később, amikor bejött 

divatba a dauer, akkor levágatta a haját és csupa habos, göndör fürtök keretez-

ték az arcát.  Főzött, mosott, takarított, piacra járt, tésztát gyúrt nyáron, ősszel 

meg befőzött. Tyúkot piacról vett, disznót hizlaltak. Mindent megteremtettek 

Nagyapával, ami csak kell egy nem gazdag, de igényes háztartásban. Hosszú 

ideig egy szem unokájuk voltam. Nagyi igyekezett megtanítani arra, amit egy 

lánynak fontos tudni. A tarhonya készítést például éppen ő miatta nem tanul-

tam meg. A tészta és a tarhonya előállítását mindig nyáron csinálta, amikor 

anyukám is szabadságon volt, és amikor nekem is beköszöntött a szünidő. 

Szépen most nem tudnám magam kifejezni, hogy mennyire nem szerettem 

ezeket a programokat. Nagyi enyhe, kicsit erőszakos ráhatással próbált ráven-

ni az említett munkák végzésére. Gyerek fejjel nem szerettem az aprólékos 

precízségét. Úgy gondoltam, hogy gyorsabban is a végére lehet járni a dol-

goknak. Utólag aztán hálásan gondoltam rá. Minden későbbi tevékenysége-

met az ő ráhatása, pontossága, igényessége igazolt. Tőle tanultam meg, hogy 

a piaci tejföl a legfinomabb, és mindig vastagon kell kenni a kenyérre. A piaci 

alkudozás, amit Nagyi tökélyre fejlesztett, rettenetesen bosszantott. Volt, 

hogy éppen alkudozott valamire, én meg úgy csináltam, mintha nem is tartoz-

nék hozzá. Azt hiszem Nagyi kiegészítette az Anyukámat, és így sokkal töb-

bet kaptam, mint más gyerek, akik csak a szűkebb szülői környezetben éltek.  

Felnőtt életemben is egy ideig együtt éltünk, akkor már ő is Dédi lett és az 

a szerep is nagyon tetszett neki. Még ekkor is számíthattam rá. A felsőbb 

iskoláinkat úgy végeztük el, hogy megvolt már az egyik csemeténk. Ő volt az, 

aki vigyázott rá, játszott vele, lefektette, megfőzött, kivasalt minden ellen-

szolgáltatás nélkül, hogy mi nyugodtan tanulhassunk. Istenem! Nem is tudom 

sikerült-e megköszönni, amit értünk tett. Azt hiszem nem. Csak tovább lehet 

adni. Már megint elszaladt idő. Abba is hagyom a rendrakást, nagyon elfárad-

tam, nem is fizikailag, hanem lelkileg. Megviselt az emlékezés. Nagyi fény-

képét az album első oldalára tettem Dédi mellé. 

 

Kimerültem, még meglocsoltam a virágokat, mi-

re végeztem, már késő délután volt. Eszembe jutott 

Jánosom. Remélem minden rendbe van körülötte. A 

fiúk biztosan figyelnek rá, hogy legyen sapka  

a fején, ha kimegy a napra, mert azt elfelejti mindig. 

Úgy gondoltam, a mai napra befejezem a rendrakást, 

majd holnap folytatom. Megnézem a kedvenc soro-

zatom, közben János is telefonált, elmesélte miért 

nem sikerült kifognia egy méretes harcsát, kissé el-

mosolyodva magamban, gondolatban átöleltem, egy 



85 

csókot is leheltem az arcára és elmentem lefeküdni. Elalvás előtt átgondolva 

ezt a napot jó érzés töltött el, mert így a múltban kutakodva eszembe jutott 

Tösmagi nagymama. Ő volt a harmadik Nagyi. 

Másnap frissen, kipihenve ébredtem. A reggeli után azonnal folytattam az 

előző nap elkezdett munkát, az albumok rendezését. Eszembe jutott az esti 

gondolatom Tösmagi nagymamáról. Úgy emlékeztem, hogy van róla is vala-

hol egy fénykép, amikor utoljára kikísért az autóbusz állomásra, haza indu-

láskor. Akkor még nem tudtuk, hogy az lesz az utolsó találkozás. Így elgon-

dolkodva kezeim sebesen kotortak az asztalon szanaszét heverő fotók között, 

de nem találtam sehogy azt az egyetlen egyet, Róla. 

Tösmagi nagyira való emlékezés a gyermekkori nyarakat hozta vissza.  

Mindig nagyon vártam az iskolai szünidőt, csak akkor tudtak a szüleim el-

engedni, mert Nagyi Öttömösön lakott egyedül. Az hogy magára maradt soha 

nem beszélt róla.  Kisgyerekkoromban mindig apám vitt hozzá. Vonattal in-

dultunk, majd biciklivel mentünk tovább, mert a faluban nem volt vasúti köz-

lekedés és a szomszéd faluba kellett leszállni a vonatról. Később aztán volt 

autóbuszos utazás, mert a falut bekapcsolták a közúti közlekedésbe, Ekkor 

már egymagamat is elengedtek. Szegeden felraktak a buszra Nagyi meg várt 

Öttömösön. A háza egy fenyves erdő mellett épült. Sokat mentünk, majdnem 

azt mondtam kirándulni, de akkor nem így hívtuk, hanem csak elmentünk 

gombát vagy gubacsot szedni. A gombához nagyon értett, a gubacs meg na-

gyon jó tüzelő volt. Szerettem, ahogy pattogva égett és az illata is megtöltötte 

a helyiséget. Nagyi igazi falusi asszony volt. Kis madár csontú, szikár, apró 

nénike. A faluban mindenki Maris néninek hívta. Ő maga volt a megtestesült 

igazság. Nem köntörfalazott, nem mismásolt, nem finomkodott kimondta, 

amit és ahogyan gondolta, nem bántóan, de néha bosszantott a nyers igazsága. 

Nem kért bocsánatot, minek is tette volna, mikor az igazat érezte és tudta, 

hogy úgy is van. Varrónő volt a falu nagy része nála varratott. Az én ruháim 

is csodaszépek voltak. Szinte minden vasárnapra, amíg nála voltam varrt egy 

ruhát nekem is, és abba mehettem a misére. Nem ám a kis misére, hanem a 

nagyra, ami fél tizenegykor kezdődött. Őtőle tanultam, hogy a leesett kenye-

ret felvesszük, megtöröljük és megcsókoljuk. A veknire felvágás előtt mindig 

keresztet rajzolt a kés hegyével. A kenyérsütés is most jut csak eszembe. 

Mama csodás kenyereket sütött a kemencében. Gyúrás után nekem is leszakí-

tott a tésztából egy darabot és aranyos kis cipót formáltam belőle, tettem rá 

egy keresztvágást és ment a kemencébe Nagyi kenyerével együtt. Kisülés 

után alig győztem kivárni, hogy valamelyest kihűljön, mert melegen nem volt 

szabad enni belőle. Mire megszegésre került a sor én is keresztet rajzoltam a 

cipóra és úgy vágtam meg. Gyönyörű kertje volt. A kardvirágok és dáliák a 

szivárvány minden színében és árnyalatában virágoztak. Sokszor elküldött 
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hatalmas csokrokkal a templomba, hogy majd azzal díszítsék az oltárt. Belép-

ve a liliom illatú szentélybe, a plébános nagy örömmel fogadott mindig, mert 

szeretett is engem, és a virágok is gyönyörűek voltak. Vasárnaponként mire 

indultunk a misére az ebéd már készen gőzölgött a félre húzott fazékban a 

sparhelten. Hazaérve csak a frissen meggyúrt és hajszálvékonyra metélt tész-

tát kellett bele főzni. A csirkepörkölt gyönyörű színével ott piroslott a lábos-

ban. A tejfölös, foghagymás uborkasalátáról nem is beszélve, ami maximáli-

san betöltötte illatával a már teljesen rendbe rakott konyhát. Hét közben min-

dig együtt főztünk, na, ez volt a kedvencem. Volt kis lábosom és hozzá ki 

fazekam. Ugyanazt főztem, amit Nagyi, csak ezt magamnak. Ezeket az étele-

ket nagyobbacska koromban már otthon is el tudtam készíteni és büszkén 

zsebeltem be a dicséreteket.  

Már megint elszaladt az idő. Ahogy az órára néztem, nem is emlékeztem 

rá, hogy mióta szorongatom Mama fényképét. A gyermekkori emlékekben 

elmerülve, a kis magam sütötte cipóra gondolva, 

megéhezve, összeszedegettem az asztalt beterítő 

emlék halmazt, elpakoltam, és a hűtőszekrényhez 

lépve kiemeltem az előző napról maradt kis lábos-

nyi lecsót, melegítés után neki láttam ebédelni. 

A rendrakással kapcsolatban nem igazán vol-

tam elégedett, mert nem sikerült átláthatóbbá tenni 

a fiókokat. Az emlékek, amik közben előjöttek 

hallatlanul kedvesek és jól eső érzés volt rájuk 

gondolni. Eszembe jutott, hogy estére János is 

itthon lesz. Nagyon vártam már, mert végtelenül 

hiányzott és azért is, hogy megoszthassam Vele is 

ezeket a régi történeteket, emlékeket. 

Belovai Antalné 

 

 

In memoriam 

 

Búsan kondulnak a harangok, a halottaskocsi lassan indul a templom elől a 

gyászolóktól kísérve a temető felé a szállingózó hópelyhek között.  

Nagyanyám utolsó útja ez, nyolcvanöt év terheit letéve hagyott itt minket 

örökmozgó Nannyónk, akit a falu népe egyszerűen Máris néninek ismert. 

Könnyeimet nyelve lépkedem hugomba karolva a nagyszámú rokonság, s a 

tiszteletből és szeretetből megjelent gyászolók között, agyamba kúszik a  

fájdalom, körbefogva két egymást váltogató képet. Az egyik egészen friss, 
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tegnap délutáni, a másik kétéves. Egyedüli szem és fültanuként voltam jelen 

nagyapám búcsúzásánál a ravatalon fekvőtől, s mikor a kilencven felé járó 

öregember felkapaszkodott a padra, sírva simogatta az összekulcsolt kezeket, 

a hideg arcot egyre hajtogatva „Máris, Máris hol léssz te holnap ilyenkor?‖ - 

jeges borzongás markolta össze a szívem, s jött,hogy üvöltsek, de csak álltam 

az ajtó sarkánál, nem mertem szipogni sem, hogy ne zavarjam a 

gátjátszakasztott fájdalmat...  

A másik, régebbi kép a gyémántlakodalomból való, ahogy kéz a kézben 

állnak az oltár előtt közös életútjuk hatvan évével a hátuk mögött újítják meg 

fogadalmukat. S most szinte napra pontosan két év után elragadta a végzet, 

egy utolsó mosollyal búcsúzva Papótól és gyermekeitől - Édesapáméktól… 

Munkába készültem, mikor a hajnali csendet kettészelő telefoncsengő be-

igazolta balsejtelmem, s mikor már nem hallottam Édesanyám hangját, még 

sokáig szorongattam a telefonkagylót… 

Lassan haladunk a temető felé, harangzúgás kíséri a fagyos-göröngyös 

úton döcögő kocsit, s mikor már ott vagyunk akkor is egyre szólnak a haran-

gok, a sír éhesen tátja sötét száját a koporsó után, én gyűlölöm a sírokat, a 

nyított falánk sírokat, hisz annakidején Imre papó után is így tátotta száját, 

hogy elnyelve áldozatát, jóllakottan domborodjon frissen, szinte hivalkodva a 

többi között. Közel a kerítéshez tátong a gödör, délceg fenyők alatt, s lám a 

fenyők együtt búsúlnak velünk, máskor büszkén feszülő ágaik most csügged-

ten lógnak, s a koporsó megállapodik a sírgödör alján. „Túl a síron ismét 

meglátjuk egymást‖ - hangzik az ének, a fagyos göröngyök dobolnak a ko-

porsón, lassan eltakarják, hanttá formálódnak felette, s a hant fejénél feszes 

vigyázzállásban őrzi Nannyó álmát a cserefakereszt. Kiszáradt a szám, sze-

mem könnyben ég, öntudatlanul morzsolgatok egy apró göröngyöt, az anya-

föld darabkáját, s fohászkodom Nannyó lelkiüdvéért. Visszapergetve életem 

fílmjét, Nannyó nagyon fontos helyet foglalt el benne, többnyire Ő meg 

Édesanyám neveltek mindhármunkat, sőt unokatestvéreim egyrésze is vigyá-

zó gondoskodása mellett cseperedett fel. 

Nyugodtan mondhatom, mindenki Máris nénije volt, olyan panasszal nem-

igen jött senki hozzá, hogy orvosolni ne tudta volna,vagy legalább jó tanács-

csal ne szolgáljon a rászorulónak. Sokszor zörgették fel éjszaka közepén, még 

szomszédfalusiak is, farkasalmalapit kérni tőle állataik gyúladásos sebeinek 

gyógyítására, mikor már a gyógyszerek nem segítettek. Ez az egyszerű, nem 

éppen parfümillatú növény csak házunkelőtti kiskertünkben zöldellt, s hiába 

próbálták telepíteni mások is nem maradt meg sehol. Főzete igen hatásos szer 

fertőzött, gyúlladt sebekre. Nagyanyám féltő gonddal őrízte, ápolta, s mindig 

volt szárított tartalék is fenn a padláson. Ismerte a vadontermő teafűvek tulaj-

donságait, apró nyavalyáinkat szakszerűen orvosolta, óriási élettapasztalata, a 
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sok felnevelt gyermek-tizenkettőt szűlt, hetet felnevelt-után az unokákkal 

foglalkozni már rutinmunka volt, kemény kézzel igazgatott, s osztotta a 

bűntetést is, ha túlzásokba estünk. Szükség volt szigorára, mert nyaranta sok-

szor ötünkre-hatunkra kellett vigyáznia, vitás ügyeinket rendeznie. Akkor 

haragudott reánk, mikor kitaláltuk,hogy el kéne menni fürödni, de úgy, hogy 

öcsémet ne vigyük, amibe a kis lurkó nem egyezett bele, erre a szentencia az 

lett,hogy „akkor tük se mentek suhúva‖, de találékonyságunk gyümölcseként, 

nagy ravaszul - „Öcsi, légy szíves hozz egy kicsi vizet mert nagyon szomjas 

vagyok‖ -, s öcsém szolgálatkészen futott be a konyhába, hogy mire kiért az 

udvarra, már kámforrá váltunk. Ilyenkor bőgött egy sort, zsémbelt Nannyón, s 

mi is megkaptuk seprűnyélből vagy szidás formájában a járandóságunk haza-

térésünkkor. Ágybanfekvő betegnek soha nem láttam, míg lábai bírták az 

ebédet is rendszerint kihozta a mezőre, pontosan déli harangszóra. Később a 

benti munka és a konyhakert lett tartózkodási helye, munkaterülete. Közös 

életünkben-egy udvaron laktunk, s míg kisebbek voltunk egy háztartásban-

végighúzódik egy furcsaság, az ősi székely falu szokása, Nannyó mindig ma-

gázta Papót a hatvankét év házasélet alatt, csak nagyritkán, ha összemordultak 

valamin, jött ki egy-egy „te vén bolond‖ a száján, máskor viszont soha nem 

tévesztette el a beléjük nevelt hagyományt. Miután elkerültem hazulról, min-

den elválásunk könnyes búcsú volt – „ki tudja látlak-e még?‖ – soha nem 

múlasztotta el kikísérni a kapun, s töpörödött alakja még akkor is ott látszott 

mozdulatlanságba cövekelve, mikor elnyelt szeme elől az utcakanyar… 

A harangok elhallgattak, csendben oszlik a tömeg, indulnak a halotti torba, 

egy utolsó közös megemlékezésre… Utolsó „Isten nyugtassa Nannyó‖ után 

lassan elindulok hazafelé. Szétnézek a havas tájon, szemem megállapodik a 

Hargitán.Nagyanyám hatalmas lelkét ott látom magasodni felette, s tudom 

hogy ezután is vigyázni fog reánk… 

 

Hangosan búcsúzkodó madárcsapatok szelik fejünk felett a végtelen kékséget, 

déli irányba tartanak, téli szálláshelyük felé. A nap bágyadtan simogatja a 

kései virágokat, s a koraőszben olyan valószerűtlenül tiszta a levegő, hogy 

szinte megszámlálhatók a Hargita fenyői.Ökörnyál úszkál a levegőben, kéje-

sen nyújtózkodva az alig rezzenő légben, békésen kolompoló tehenek leg-

elésznek a földeken szorgoskodók körül.Gyűl a kenderkéve utánunk, a „ma-

gos‖ kendert nyőjük, s az ilyen virgoncabb, mozgáshoz szokott gyerkőcöknek 

elég nagy Istencsapása ez a türelmet és helyhezkötöttséget igénylő munka. 

Válogatni kell, marokba szedni a nagyjából egyforma hosszú szálakat, s 

ahogy húzigálom ki a porhanyó földből, legszívesebben úgy szabadulnék  

ettől a munkától mint az egyik román író kis hőse, aki egyszerűen legázolta 

nagynénje kendervetését. De itt többen is vigyázzák munkánkat, egy-egy szó 
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vagy szigorú pillantás elég arra, hogy visszazökkentsen a valóságba. Csodá-

lom Nannyó és Édesanyám fürgén mozgó kezét, melyben seperc alatt kész a 

karcsú kéve, amit vigyázva nyújtóztatnak el a földön. Én nem tudom olyan 

szaporán szedni, az aprólékos válogatástól furcsa csiklandozás kezdi birizgál-

ni a nyakcsigolyám, olyan érzés, mint amilyet a szövő felvetésénél szoktam 

érezni mikor a fonalat fogdossuk be nyüstbe s a bordába. 

Lassacskán lefogy a kender, mire a nap arasznyi magasságig csúszik a lá-

tóhatár pereme fölé, már mind békésen nyújtózkodik a földön. A kévéket 

összehordjuk a kenderföld közepére, apró kalangyákba, olyanok, mint az 

indiánsátrak kicsiben. 

Örvendezünk hugommal, hogy a nehezebbjén túl vagyunk, az unalmas fe-

le lejárt, másnap iskola után már kellemesebb foglalkozás következik. Más-

nap délután vágjuk le a gyökereket a szárról, így lesznek a szálak igazán egy-

formán hosszúak. Szaporán csattog a kisfejsze a tőkén, ahogy az ítéletet vég-

rehajtja, s lám, de furcsa rendje a világnak, a történelemben mennyi lefejezés-

ről tanultunk, s mi itt a kendert nem lenyakazzuk, hanem a lábától szabadítjuk 

meg. Nagy örömömre én is kipróbálhatom favágó tudományom, buzgón utá-

nozva az ellesett mozdulatokat. Az előbbi gondolathoz visszakanyarodva, a 

kendert nem is logikus lefejezni, mert akkor kárbavész a finom kendermag, s 

a jövőben nem lesz mit vetni, nem lesz vászonnakvaló… 

Leginkább akkor örülünk, mikor a tóra visszük áztatni, fontoskodva feszí-

tek Papó mellett az ülésdeszkán, rámbízta az ostort, de sok szükség nincs az 

ostorra, mert a lovak értenek a szóból meg a gyeplő húzintásaiból, békésen 

poroszkálnak az országuton a szelterszi letérő felé, ahol a kenderáztató tavak 

vannak. Kampány van, sokan jönnek, mivel a két településnek itt vannak a 

tavai, s mindenkinek megvan a „felségvize‖, ami szent és sérthetelen, vajmi 

kevésszer fordult elő az idők folyamán hogy „kakukktojás‖, azaz idegen ken-

der kerüljön a tóba. Hideg már a víz, minket nem is engednek bele nagy szo-

morúságunkra, s a felnőttek is igencsak kapkodják a lábukat miközben a víz 

alá nyomtatják a kévéket nagy kövekkel, nehogy a felszínre emelkedjenek, 

mert akkor nem ér semmit az egész.  

Dolgunk végeztével üres szekérrel indulunk haza, mi elől Papóval hallga-

tunk, hátul az asszonynép a világ sorát osztja, s a Hargita már hűvös homály-

ba burkolózva magasodik felettünk, már nyoma sincs a tegnapi-tegnapelőtti 

langyos ősznek. Hazaérünk. Kifogjuk a lovakat, bekötjük, s mikor minden 

rendben van, jöhet a tanulás, mert az iskolában nem tantárgy a kenderáztatás. 

Mire a csillagok megsűrűsödnek az égen, akkorra már túl vagyunk a vacso-

rán, tanúláson, s az édes álom rálopja magát fáradt pilláinkra. 
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Szaporán csattognak a tilók, egymásnak felelgetve törik a kendert, repül a 

pozdorja, s gyorsan szaporodik a tilók alatt, mi gyermekek kivárjuk az alkal-

mas pillanatot, hogy egy-egy rakást kihúzhassunk, s önfeledten 

höngörőzhessünk (hemperegjünk) a makarónihoz hasonló pálcikadombokon. 

Néha egy-egy vastagabb darabból cigarettahosszúságú darabokat törünk, s a 

szivarazó felnőtteket utánozva nagyokat szippantunk, s kifújjuk a levegőt, 

legalább olyan áhítattal, mint Kolumbusz legénysége az első pipafüstöt. Köz-

ben, mikor túlzásba visszük a viháncolást, kapunk a hátunkra a marokrafogott 

kenderrostokból, a maradék pozdorja úgy repül ki belőle, mint a felzavart 

darazsak. Kicsit alábbhagy a jókedvünk, de az ilyen fájdalommentes ütések 

inkább figyelmeztetőek, hogy csendesebben vígadjunk, a vastag kabáton ke-

resztül simogatásnak érezzük. Mikor a tóról hazakerül a kender, a kévéket 

felaggatják a kerítés hegyes deszkáira, messziről úgy festenek, mint egy tatár-

török sereg, s nekünk ugyancsak mozog a fantáziánk, fakarddal, fapuskával 

sokszor megrohamoznánk ezt a mozdulatlan kánokról, szultánokról elnevezett 

néma hadat, de a drasztikus következmények kijózanítanak, nincs háború. 

Amikor kellőképp megszárad a kender, akkor kerül sor a tilólásra, az eléggé 

hűvös, de napos őszi napokon. Ezután következik a „léhöllés‖, azaz a fésülés, 

s a finom-puhára fésült kender asszonyi kontyhoz hasonló tekercsekben várja 

a téli ünnepek utáni farsangi időszakot, az ősi szokás szerinti székely fonóka-

lákákat, ahol erős fonallá formálódnak a szapora asszonykezek alatt… 

Megúnom a tilókelepelést, átmegyek a szomszédba, Matyi keresztapá-

mékhoz, Sanyival, a középső fiúkkal játszani, aki nagyobb és ügyesen fúr-

farag, sok játékom volt az ő alkotása. Nagyon kell pisilni, bonyolult művelet, 

mivelhogy a kabátom is ki kell gombolnom ehhez, s amikor végeztem, vissza 

is kell gombolni. Játszunk tovább, aztán kísérgetjük keresztapámat, ahogy a 

délutáni dajkálást végzi. Ahogy a jászolba nyom egy villa szénát a könyöklőn 

keresztül, rámnéz, néz nagy komolyan, aztán hamiskás mosoly villan kék 

szemében: 

- Ej te kicsi Elek, miféle kabátot adott reád nannyód - nagy részvéttel, tetetett 

szomorúsággal csóválja fejét - nem látod, hogy az egyik fele hosszabb mint a 

másik? 

Végignézek magamon, irulok-pirulok, a kabát egyik fele tényleg hosszabb, 

de hogy lehetséges, úgy emlékszem az imént még egyforma volt. 

- Menny szépön haza, s mondd meg nagyanyádnak, vegye az ollót, s vágja 

igyenösre, mert egy ekkora legény nem járhat ilyen kabátban! Osztán vissza-

jöhetsz-bíztat, s nem kell kétszer mondania, egy csattanás egyik kapu, másik 

csattanás a mi kapunk, s már ott állok lihegve Nannyó előtt, követelem,vegye 

hamar az ollót s vágja igyenösre a kabátom, mert vissza kell menni játszani 

„né, milyen kabátot adtak reám, ebben jácodni se lehet, kikacagnak miatta‖ 
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ömlik belőlem a panasz, Nannyó csak áll, várja a szóáradat végét, s mikor 

kifogyok a szóból, csendesen megjegyzi: 

- Tégöd osztán jól bécsapott keresztapád, nem látod-e, rosszul gomboltad bé-s 

még valami olyasmit, hogy bolondforma kölyke-no gyere, igazítsam meg te 

csőszkirály. Megsavanyodik bennem a játszodhatnékság, keresztapámékhoz 

akkor se menyek vissza, ha felakasztanak, legalábbis ma nem, mert bíztosan 

úgy kacagna rajtam, hogy el is süllyednék ott helyben a szégyentől. 

(Érdekes párhuzama a véletlennek, az eset után több mint húsz évvel egy 

hideg téli reggelen az egyik kolléga szintén félregombolt kabátban jelent meg 

az irodában, s eljátszom, amit átéltem keresztapáméknál, hogy ha nincs olló, 

akkor jól vág a kicsi bicskám, s azzal is meg lehet igazítani a kabát alját. A 

koma olyan lett, mint a főtt rák, se köpni, se nyelni nem tudott, a többiek dől-

tek a röhögéstől, szegényt úgy elkaptam, azt sem tudta volna megmondani, 

fiú-e vagy lány, s azt sem, hogy hívják. Nem tudom hogy csinálta, de az eset 

után a legvadabb hidegben sem lépett be begombolt kabátban az iroda ajtaján, 

igaz, rengeteget élcelődtek vele az eset után…) 

Benedek M. Elek 

 

 

Farkaskaland 

 

A csizmája csikorgásán, s a körülötte futkosó Hattyú szapora szuszogásán kivül 

nemigen hallott más zajokat Mózsi. A csend is dermedten kuksolt az ágak között, 

s a rettenetes hidegben úgy gomolygott a kilélegzett pára, mint a túlfűtött moz-

dony füstje. Kicsi volt a hó, alig arasznyi, keményre fagyva, mint a beton. A  

felkelő napban csodálatosan, mint apró gyémántok sziporkáztak a zúzmarás tűle-

velek, úgy néztek ki mint a sündisznó felborzolt tüskéi. Mózsi nem törődött a 

mesebeli látvánnyal. Ismerte, tudta mindennek az értelmét, szépségét, a havasok 

utánozhatatlanságát. Ebbe született bele, ebben nőtt fel, és azt is megtanulta, hogy 

a természetet meg kell becsülni. Nagyapja, édesapja szokta mondogatni, hogy 

„fiam az erdő, s a mező a mű kenyéradónk!‖ Mire felnőtt már tökéletesen értette 

a mondás értelmét. Azt is tudta, azért nagy a csend, mert az erdő télen nem susog, 

nyáron, a legnagyobb szélcsendben is hallani és érteni a csereklye beszédét,  

valami csodálatos, nyugtató érzés. Időben visszakalandozó gondolatait Hattyú 

fájdalmas vakkantása zökkentette vissza a jelenbe, akinek mancsa a nagy ugrán-

dozásban a gazda csizmatalpa alá csúszott, s aki fájdalmas pofával, szemrehá-

nyóan nézett fel Mózsira. Fura volt a kutya neve is. Merthogy Hattyú egy igazi 

nagytestű, erős juhászkeverék. S emellett hófehér. Ha nem lett volna a két korom-

fekete szem, s a szintén fekete orr, meg sem lehetett volna különböztetni a földet 
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borító hótól. Volt egy testvére is, igazi németjuhász, alakra, színre, de aztán egy-

szer eltűnt a tanyáról egész kicsi korában a gyermekek nagy bánatára. Hiába 

keresték Farkast, mert így nevezték el, Hattyú és Farkas, nem találták meg, haza 

sem ment. Hattyút is inkább azért vitte erre az útra, hogy legyen akihez szóljon 

azalatt a két nap alatt amire saccolta a fadöntést. 

- Máskor ügyelj, s ne járj a lábam alatt!-szólt rá Mózsi, s azzal mentek to-

vább. Hosszú út állt előttük, egészen a Hargita nyerge alá, Pottyan mezejére 

kellett meniük, ahol az őszön bélyegeztettek az erdésszel a falusiak, akiknek 

ott volt a kaszálójuk. Öt hatalmas évszázados fenyőt kell kivágnia, az idei 

járandóságát, s az idő most mutatkozott a legalkalmasabbnak kivágásukra. A 

trágyát már kihordta a földekre, egyéb fontos tennivaló sem sűrgette, jókorra 

időzítette a fadöntést. Csak a nagy hideg ne volna, de szokva van, mostani 

minusz húsz alatti sem nagyon zavarta. Posztóharisnyáján, vastag gyapjúze-

kéjén még a szél sem fúj keresztül, báránybőr sapkájával együtt még a  

hideget is elijesztik. Tiszta idő, kemény fagyok ideje, mint általában a január 

szokott lenni, szinte jólesik az ünnepek semmittevése után kimozdulni,  

dolgozni. Úgy háromórai út után elérték az utolsó nagyobb tisztást, ahol a 

minden rászorulónak szállást kínáló esztena állt. Üresen tátongott a karám, 

árnyéka hosszan nyúlt el a havon, gyapjas bérlői gazdáik meleg pajtáiban 

várták a Szentgyörgynapot. Hattyú körbefutkorászta a terepet, megszimatolt 

minden megszimatolnivalót, s aztán besompolygott a házba, ahol Mózsi már a 

tűzgyújtással foglalatoskodott, mert a hideg nagyon befészkelte magát mintha 

ő lenne a ház ura. Erős, gerendából ácsolt, zsindellyel fedett épület, benne 

minden, ami egy esztenához tartozik, teljes berendezéssel. Fakilincse és szé-

kely fúrfangra utaló zárószerkezete nem a tolvajok ellen lett kitalálva, csak 

jelzésül szolgált, hogy pillanatnyilag nincs itthon senki, de a jóravaló népek 

használhatták. Különben minden erdei és tanyai ház ilyen reteszzárral volt 

felszerelve a Hargita oldalában. Lassan engedett a hideg, a pattogó tűz rend-

reutasította a hideget, hogy nem feltétlen ura az emberi életnek. Már délre járt 

az idő, igaz ezt inkább gyomrukon keresztül érezték, s a tarisznyából előke-

rültek a finom falatok. Hattyúnak külön pakolt Mózsi felesége, mert azért 

mégsem járta, hogy egy koszton legyenek. 

Míg ettek kipihenték az út fáradalmát, s mert az idő nagy úr, hát Mózsi 

vette a harcsafűrészt, az erdőlésre kovácsolt széles fejű fejszéjét, s irány a 

havas. A fagy alig engedett valamit, sziszegve szállt a forgács a fejszecsapás-

ok alól, a csattogástól széttöredezett csendben riadt fajdkakas repült sértődöt-

ten dürrögve csendesebb helyet keresni. Lassan a szürkület is kezdett leeresz-

kedni a fenyők közé, tudtára adva a favágónak, hogy abba kéne hagyni, mert 

egy-kettőre sötét lesz. 
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- No, mára elég es-nyugtázta Mózsi-ötből kettő megvan, lepucolva, csak még 

a hosszát kell méretre vágni. Még egy gyönyörködő pillantást vetett a hibátlan 

rönkökre, aztán szerszámait összeszedve sebesen ereszkedett le a szállásra. A 

tüzet újra kellett éleszteni, de a levegő sokkal barátságosabb volt, mint érke-

zésükkor. Száraz tüzelőben nem volt hiány, hiszen szokás szerint mindenki 

pótolta az elfogyasztottat, sőt még egy kicsivel többet is tett, hogy ne érje szó 

a ház elejit. A lámpában is volt elegendő petróleum, Mózsi is hozott magával, 

így a világítás is rendben volt. A csendesen duruzsoló vaskályha szétáradó 

melege visszaidéztette a gyermekkort, amikor a jószág késő ősztől tavaszig a 

tanyán tartózkodott valamelyik férfiemberrel a családból, amikor nagyapjával 

heteket töltött a gyönyörű téli természetben. Sok szép élménnyel gazdagodott, 

érlelődött az életre, mint a jó bor a hordóban, hogy aztán a férfiváérés már ne 

kapjon hibát benne. Jólesett a kemény deszkaágyon felidézni a múltat. Ahogy 

a tűz lassan leszakadt az álom is rálopta magát pilláira, csak egyet fordult a 

fal felé, s máris birtokbavette tudatát egy másik világ, az álom világa… 

A reggelt Hattyú vakkantása jelezte, ami egyben azt is jelentette, hogy ideje a 

reggelire gondolni, s ha már gondolnak, akkor enni is kéne valamit. Amikor kilé-

pett a ház elé, hogy megmosakodjon az érdes hóban, meglepődve tapasztalta, 

hogy jócskán megenyhült az idő. Aggodalmasan tekintett fel az égre, de a nagy 

kékségen kivül nem látott semmit. Mégis valami azt súgta, jó lesz igyekezni a 

fadöntéssel, nyakába vette hát a lábát, s félóra múlva már hersegett a fűrész a 

fenyő testében. Nem dőlt ki még, mikor fújni kezdett a szél, Hattyú remegő cim-

pával szimatolt bele a levegőbe, neki sem tetszett valami. Recsegve dőlt le a fa, s 

mire Mózsi gallyazni kezdte, már ólomszínű felhők lepték meg a hegyet, s úgy 

keckerászták egymást, mint a tanteremből kiszabadult gyerekek az iskolaudva-

ron, orkkánná dagadt a szél, leszakadt az ég, a sűrűn omló hó kavargott, mintha a 

világvége közeledett volna. Szinte semmit nem lehetett látni, összekapta szer-

számait, s ösztönére hagyakozva rohant le az esztenaépület menedékébe. Csu-

romvíz volt az izzadságtól, levetkőzött, s a háziszőttes kendővel sokáig súrolta 

testét. Miután lecsutakolta magát tüzet gyújtott, s hallgatta, ahogy kinn tombol a 

hóvihar, a szél vijjogva tépte a fenyők ágait, a zsindelyen sűrűn puffogott a lezú-

duló hó. Hattyú a kályha alatt melegedett lábára hajtott fejjel, csak időnként  

emelte fel fejét az ablak irányába, de nemsokat láthatott. Ültek a lámpa félhomá-

lyában és hallgattak. Sokáig tombolt a hóvihar. Vártak és reménykedtek. Lenn a 

faluban egy takaros házban a SZŰZANYA képe előtt térdelve imádkozott a két 

kisgyerek és a feleség. Kérték, hogy segítse haza édesapjukat egészségesen, s ha 

lehet, Hattyú is jöjjön haza… Mert a nagy ólomfüggöny, ami eltakarta a Hargitát, 

nem ígért semmi jót, de Istán bá, a bölcs öreg szomszéd megmondta, hogy 

„Mózsinak ejsze van annyi esze, hogy ne induljon el az ítéletidőben‖, s Istán bára 
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hallgatni kell, mert ő sokmindent átélt, Mariska hitt is meg nem is neki, mikor 

átszaladt, hogy segítséget kérjen, hogy induljanak Mózsi után… 

Nem tudta meddig tartott az ítéletidő. Egy, vagy két nap, egy örökkévaló-

ság. Csak azt tudta, hogy elfogyott a petróleum. Bezárva, már csak pár falat 

étellel várták mikor áll el vagy csendesedik a vihar, hogy mehessenek. Az 

ablakon nem lehetett kilátni, gyanította, hogy a hó belepte a házat, fogalma 

nem volt nappal van vagy éjjel. Aztán ahogy jött, úgy állt el a hóvihar. Sze-

rencsére az ajtó befele nyílt, mert másképp ki sem tudtak volna menni, az 

egész bejárat el volt torlaszolva. Fontolgatta, mit vigyen haza, a fűrészt sem-

miképp nem, mert otthon még van belőle, a fejsze nélkül nem indul el, s a 

lapátot is kölcsönveszi, mert anélkül nem tudnak áttörni a hótorlaszokon. 

Majdnem alagútat kellett ásson, hogy elérje a sűrűbb erdősrészt ahová nem 

tudta derékmagasságnál nagyobbra behordani a szél a havat, tudta, takarékos-

kodni kell az erejével, mert fogalma sem volt, hogy hol lehet a hóhatár. Las-

san haladtak, Hattyú mindenütt Mózsi nyomában, nem volt más választása. 

Valahol félúton járhattak, csak a hó világított már, az nyugtatta, hogy ismerte 

a terepet, tudta, még két erdősávon kell átvergődniük, s a hó is mintha törpül-

ne, úgy látszik, a falut megkímélte a hóvihar. Gondolatait utánozhatatlan vo-

nítás szakította félbe, aztán egész kórus követte, ismerte a hangokat, sokszor 

hallotta kemény teleken, egész közel hozta a farkasfalkát az éhség a faluhoz, a 

faluvégi házak állatai nem voltak bíztonságban, s olyankor a szomszédság 

fáklyákkal és kereplőkkel riasztották el a betolakodókat. De most nincs szom-

széd, nincs fáklya, sem kereplő, Istenem, gondolta Mózsi mi lesz velünk, 

futni kéne, elérni a következő erdősávot, Hattyú vacogva, felborzolt szőrrel, 

némán követte gazdáját, tudta, csendben kell maradni, nem szabad elárulni 

ittlétüket. Közeledett az üvöltés, mindjárt itt vannak, de elérjük az erdősávot, 

talán a fák megvédenek, ha nincs nyílt terep. Szürke árnyak suhantak neszte-

len féléjük, már nem vonítottak a biztos préda tudatában. Mózsi a fejszét 

markolva hátravetette magát a legközelebbi fa alá, Hattyú mellette, jó ezt 

tudni. Háttal nekitámaszkodott a fának, onnan nem érheti baj, már itt vannak, 

ne féljünk, „Miatyánk, aki a Mennyekben vagy‖, ugrik egy szürke árny, ol-

dalról elkapja Hattyú lábát, de a fejszecsapás harcképtelenné teszi a támadót. 

„Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod‖, de ne most, ha lehet 

később, mindegy, üvölt a kórus bosszút üvöltenek, aztán egy mélyebb, erőtel-

jesebb üvöltés megállítja a falkát, a vezér az, vajjon mire készül, „A minden-

napi kenyerünket Megadod még nekünk, Istenem, még csak egyszer, mond-

juk holnap is. Ne alkudozz Mózsi, csúf dolog az Istennel alkudozni‖, korholja 

magát. Áll a falka, vezérük parancsa az parancs, akkor is ha csak most érkezik a 

helyszínre. Áll merőn nézi az embert, a vérző lábú kutyát, aztán visszavonulót 

üvölt, a falka nem érti a Vezért, de ő a hatalom, hát visszafordul, elsompolyog 
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sértődötten az elpuskázott lakoma miatt. Mózsi sem érti, olyan, mint egy 

álom, lehet, hogy már nem is élünk, gondolja, olyan valószerűtlen az egész, 

de itt a Hattyú, vérzik a lába, elő a zsebkendőt, bekötözni a sebet, nincs eltör-

ve, mert rááll, s ez jó. Elment a falka csend, nagyon nagy csend veszi körül 

őket, elindulnak a falu felé, Mózsi visszanéz, most sem hiszi, hogy megsza-

badultak. A tisztás túlsó szélén ott áll a Vezér, tekintetével követi őket, biztos 

akar lenni, hogy épségben hazaérnek. Mózsi megroggyan a felismeréstől, 

hogy ki a falkavezér elveszíti minden erejét, sírni kezd, itt nem látja senki, 

Hattyú úgysem árulja el, ő sem fogja elárulni, hogy Farkas, az ő kutyájuk men-

tette meg az életükek. Szeretne odamenni, megölelni, megszorongatni megmen-

tőjüket, de arra gondol, hogy a Farkas világa már nem az emberek világa, s a 

két világ nagyon, de nagyon távol áll egymástól. Megfordul, elindul hazafelé, 

Hattyú behúzott farokkal követi, testvérén gondolkodik, mert ő felismerte, a 

szagok ha változnak is, de nem szűnnek meg teljesen, csodálkozik, hogy nincs 

semmi vonzódása a farkasélet iránt. Látszanak a falu fényei, apró szentjánosbo-

garak az ablakok, a kémények füstje méltóságosan emelkedik a magasságos ég 

felé, hósapkájukkal olyanok min a pipázó öregek, akik pipaszó mellett osztják 

meg a napi gondokat. Mielőtt belépne a házba letörli könnyeit, a család ne  

lássa, hogy sírt, de akár a hidegre is foghatná a könnyeket… 

Benedek M. Elek 

 

 

Nagymamám mesélte… 

A drótostót 

 

Hídvégen voltam a nyári szünetben Juhász nagyanyáméknál. 

Ebéd után nagyapám lepihent, én meg a ház hátánál hűsölve hallgattam 

nagyanyám történeteit. Épp Nyúka Pëstáról, legfiatalabb testvéréről mesélt, 

aki minden hájjal megkent csibész volt gyerekkorától a haláláig, amikor fur-

csa kiáltást hallottunk a kertkapu felől. 

– Zásszon néném! Segítnyi rájtám nekem! 

Odamentünk nagyanyámmal, s ahogy közeledtünk az emberhez, eszembe 

jutott a dal, amit előző nap Annus néni, a nagynéném átköltve énekelt 

vígasztalásként nekem: „Friss szarszagot hoz felém a szellő…‖ Ugyanis 

szembe fújt velünk a szél és istentelen büdöset éreztünk. A kutya megelőzött 

minket, majd megveszett, úgy ugatta az embert. 

– Nyughass má', te! – szólt rá nagyanyám. – Nem rossz embër az, csak büdös. 

– A kutya továbbra is gyanakodva nézte az embert, de azért elhallgatott. 

– Mi van magával, jóembër? Beleesett a pöcegüdörbe? 
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– Jáj, zásszon néne! Jártám én úgy, lëkuporonnyi, nyögni nágyok. Nem vót 

kápászkonnyi mibe, má' máj'nem vége, mëmmácskás láb, oszt zutty! Válágá 

bele nekem. Fëlányi nem tud, fordúnyi mëg. Most zëmber eleje-hátá csupá 

szágos. Árányos zásszon néne, engëm tisztá bele tënnyi. 

Nagyanyám összepisilte magát, úgy nevetett. (Ezt a tulajdonságát örökölte az 

egyik lánya, aki emiatt mindig egy szatyor bugyit vitt magával, bárhova ment.) 

– Győjjön, jó embër, maj’ kitanálunk valamit. 

Nagyanyám bement a házba, az ember meg letette a kút mellé a 

„krosnyáját‖, a kosarát, ahogy a háti szerszámos ládáját hívta. Drótok kandi-

káltak ki belőle. Ebből, meg a beszédjéről rájöttem, hogy egy drótostót a 

„vendég‖. Nagyanyám hozott száraz ruhát meg törülközőt, szappant, kihozat-

ta velem a rossz lavórt a fészerből, meg vödröket. 

– Vidd a lavórt a szalmakazal mellé, ott sënki së lássa amíg mëffürdik. Hoz-

tam szappant, tiszta ruhát.  

Teleöntöttem a lavórt, a tót meg a tele vödröket hozta. Aztán megfürdött 

és átöltözött a nagyapám ruhájába. Egész emberi külseje lett.  

Ezalatt nagyanyám begyújtott a katlanba, én meg telehordtam vízzel a ki-

selejtezett vajlin-got.  

– Zisten ággyá zásszon néne. Hozzá nekëm tört cserep, lyukás fázok. Jáno 

fizetnyi hogy tudjá, szívesség, jó. – Nagyanyám nem akarta fizetséget, de 

Janó addig erősködött, mondván akkor meztelen indul útnak, míg nagyanyám 

előkerített egy csomó sérülés miatt félretett edényt. Volt köztük egy zomán-

cos tejesfazék, meg egy mázatlan ivóedény, zománcos lábas. 

Közben hazaért Annus néni, a nagynéném. Az idegent látva odajött, és 

kérdezte, mi történt. Nagyanyám azt mondta, én el nem mondom, meg a gye-

rek se', kérdezd meg az embert. Jano hasonlóképpen mondta el a történetet, 

mint nekünk, csak hozzátette: 

– Zárányos zásszon néne ád neki vízt, ruhá, Jáno tisztá, szágos mint ibolyká. 

Jáno befód lyuk, rossz edény ámi ván. – Annus néni sem állta meg nevetés 

nélkül. Nagyanyám meg: 

– A vérës tályog öllye mëg, má' megint folyik a lábam között. Ha sokáig ma-

rad ez a Jano, kifogyok az összes tiszta bugyogómbú! 

Jano a repedt részeket leválasztotta, megmosta az összes cserépedényt, fél-

re tette száradni. Egy lyukas zománcos fazekat vett kézbe, a lyuk peremén 

eltávolította az elvékonyodott részt, és bekente valamivel. Savval, azt mondta. 

A ládájából elővett egy kaszaüllőhöz hasonló vala-mit, ami nem szögletes 

volt, hanem kerek és beleverte a hegyes részét a földbe. Aztán váloga-tott a 

szegecsei között, a megfelelő méretűt kivette, a lyukba illesztette és az üllőn 

elkalapálta. Ment a kúthoz, kipróbálta vízzel, nem eresztett.  
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Míg ezt csinálta, nagymamám a rossz lavórban több léből kiöblítette Jano 

ruháját. 

– Hallod ë Jano, a të ruhád nemcsak szaros vót, de olyan retkës is, hogy kész 

csuda, hogy beléd nem esëtt a tetyű. Még a harmadik lé is fekete vót, akar a 

főd, pedig jó’ beáztattam házi szappannal. – Aztán kifőzte forró vízben, szap-

pannal jól kimosta és kiterítette száradni. 

– Jáno szégyell mágát ákár gyerek. – Drótot vett elő, aztán valami fehér port, 

azt mondta, lisztet. Csirizt készített, bekente vele a törött felületeket, aztán a 

helyükre illesztette a cserép-darabokat. Aztán el kezdte kötözni a dróttal, de 

olyan boszorkányos ügyességgel és sebesség-gel, hogy alig tudtam szemmel 

követni. A végén még a rossz lavórt is befoltozta, mert észre vette, hogy már 

nem „szobatiszta‖.  

Mire végzett, Annus néni hozott egy kis asztalt, tányért, szalonnát, kenye-

ret, hagymát. Jano emberes mennyiséget evett, ivott rá egy jó kupatető vizet. 

Akkorra Annus néni kihozott kis tá-nyéron néhány frissen sült lepényt a dró-

tosnak. Az beleharapott, megállt a szeme, a tányért meg úgy tartotta, hogy 

lecsúszott róla a lepény. (A családban azóta is járja a mondás, ha vala-ki félre 

tart valamit: úgy tartod, mint Jano a lepényt) 

– Jut nekëm eszbe mojá mámá. Asz csiná't ilyet. Mingyá rí, ákár gyerek. 

Közben megszáradt a ruha. Nagyanyám összehajtotta neki, és beletette a ko-

sarába. 

– Legalább hetente ëccër mosd ki a ruhát. Ha nem tanálsz senkit, aki kimosná, 

magad is mëttëhetëd. Patakban, folyóban is. 

Janó illedelmesen elköszönt, kikísértem a kapun. Végig mormogott magába:  

– Zöregásszon ván ëgy ángyel, ne 

Óriási élmény volt ez nekem. Nemcsak, mert közelről láthattam a drótos-

tót munkáját, hanem a körítés miatt, meg ahogy kezdődött.  

Ahányszor elhangzott a családban, hogy „Úgy tartod, mint Jano a lepényt‖, 

vagy láttam üveges meg drótostótot, mindig eszembe jutott az a délután.  

 

Céltábla 

 

Nagymamám mesélte: 

Szabóék tanyája jó messze vót a falutú. A két öreg lakta má csak, a fijatalok 

mëhházasottak, a faluba kőtöztek.  

Ëgyik nap szürkület táján valamit nagyon fogott a kutya, de a hangja vala-

hogy szokatlan vót. Kiballagott a két öreg mënnézni. A kívël kerítésën ëgy 

picurka kecskegida citerázott vékony lábajin, oszt alyig hallható hangon pa-

naszkodott. Mëddöbbentek, mer a kutyájok gyakran ellátta magát 

vadpëcsënyével, ha ëgy nyúl, őzgida, vagy bármilyen apró állat ára tévett, 
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átugrott a kerítésën, aztán egész nap nem ëtt az elé tëtt ételbű. Ebbű vëtték 

észre, hogy vadászott.  

Hogy a kecskegidát mié nem bántotta, rejtély. Mëssajnáta tán?  

Ölbe vëtte az öreg a gidát, a párja mëg iparkodott tejet melegíteni, cuclis-

üveget keríteni. Míg az asszony mëgëtette a gidát, az öreg behozott ëgy rossz 

lavórt, rossz zsákokkal bélëlte. Igencsak éhes lëhetëtt a gida, bele is fáratt az 

ëvésbe. Mán alva tëtték a lavórba. Ahogy összegömbölyöd-ve aludt, az ëgyik 

ódala mëm mëffeszűt.  

– Nézd mán, Maris! Milyen különös mintája van a kecskének! Mintha céltáb-

la lënne! Fekete karika, oszt a közepin ëgy pëtty!  

– Nahát, csakugyan! Akkor mán a neve is mëvvan! Céltábla! - Betakarták, 

hogy melegen lëgyën. 

Eltelt ëgy félév, a kecske nemcsak az öregëknek, de a kutyának is a ked-

vence lëtt. Naphosszat jáccott vele, hagyta, hogy a gida rajta gyakorojja az 

öklelést. Vétte, óvta a többi állattú. Csak az onokákot engette vég nékű 

jáccani vele. Tán azé, mer a kutyát is épp úgy szeretgették a gyerëkëk. 

Maris néni hetente járt a piacra, tojást, zőccégët árút. Ott aztán 

elhírësztëlte, hogy eladó süldőmalacaik vannak.  

Másnap, épp, hogy befejezték a früstököt, mëgát ëgy kocsi a kapu előtt, 

malacot nézni gyött valaki. Ahogy beengették a kapun, a kíváncsi gida 

odaszalatt mënnézni. Az idegëny mëddöbbenve leste a kecskét. A kutya a 

közelben lévő jázminbokor alatt hűsölt, onnan figyelt.  

– Hiszen ez az enyím! Fél éve lëhet, hogy a szomszéd faluba akartam vinni a 

gidát, tán csak ëgy-két hetes vót. Annak volt ilyen szőre! – azzal a karjába 

vëtte a kecskét, de a következő pillanatba mán üvöltözött kínnyában. A kutya, 

hogy véggye a kedvencit, két szökkenéssel ott termëtt oszt a zápfogára vëtte 

az embër karját.  

 

A két öreg mëddöbbenve lesëtt ëgy pillanatig, de Szabó bácsi szavára a kutya 

elengette a látogatót. Tán azé is, mer az is elengette a kecskét. Bemëntek a 

házba, mënnézni, ellátni a sebët. Az öreg jóféle szilvapálinkát adott érzéstele-

nítőnek. 

– Jó fél éve, hogy a sógoromnak akartam vinni a kecskét a kocsimon, ő szere-

ti az ilyen cifraságokot. Én oda is értem, a kecske mëg eltűnt. Pedig jó 

bebugyolátam, nem gondoltam, hogy lë-ugrik.  

– Mink mëg itt tanátuk a kapunk előtt. Itt nyekergëtt, olyan halkan, hogy a 

kutya vëtte csak észre. Mán az utóján járta. Mëgëetettük, gondoztuk. A ku-

tyának mëg a letjobb baráttya.  

Kocsizörgés hallaccott, mëg a „Hóóó‖, amivel mëgállították a lovakot. 

Szabó bácsi kimënt, süldőt nézni gyött ëgy másik embër.  
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Céltábla, a kecske odaszalat hozzá is. Ő nem vëtte fël, ám a szëme szőrea 

tarkójáig szalatt a csudákozástú.  

– Bátyám, hunnan van magának ez a kecske? 

– Van féléve, hogy ételt, szállást kért tűlünk, itt rëszkedëtt a kapunk előtt. A 

kutya vëtte észre, azóta is jó barátok. Csak azé mondom, mer bent van a ház-

ba ëgy embër kötözésre, aki fëlvëtte a kecskét, a kutya mëm mëhharapta.  

– Jó sok éve mán, hogy kaptam valakitű ëgy gidát, pont ilyen cifra vót az 

ódala. Bak vót, oszt mikor pároztattam, a kis kani gidák mind ilyen fóttal 

születtek. Ez mëg akkoriba gyött a világra, ahogy kend örökbe fogatta. Mán a 

harmadik generácijó. Jó pézt remétem érte, de eltűnt kéthetes korába.  

– Aki bent van, azt mondta, az övé, a kocsijáról szökhetëtt lë, valahun a köze-

lünkbe. Oszt vót annyi esze, hogy a házhoz győjjön.  

– Bátyám, maguk nékű a kecske má rég nem lënne. Törődött vele, gondozta, 

mëgérdemli, hogy a magájé lëgyën.  

– Köszönöm – szólt az öreg.  

Nagy hanggal gyött ki a házbú az első vëvő.  

– Ha teccënek a malacok, a gidát is viszëm, mer az enyím!  

– Viszëd ám a jó öreganyádot, te szemét tolvaj! Hát të loptad el a 

kiskecskémët!  

Az első vëvő képiben ëgy csëpp vér së maratt. Anná is inkább, mer a má-

siknak mán a kezibe vót a jázmonbokornak támasztott kapa. Lesúnyt 

szëmmel át egy darabig, majd így szót: 

– Mer të mindënt jobban tucc másná! Előző nap is szégyënbe hoztá a kocs-

mába, bennem mëg dógozott a bosszúvágy. Agyon nem akartalak csapni, de 

hallottam, milyen nagyra vagy a cifra kecskéddel, oszt gondoltam, elvëszeëm 

a kedved. Ott ugrát a kerítés mellett, oszt gyött ëgy hülye gondolatom. Így 

sikerűt. – Csend volt egy jó darabig. Aztán megszólalt Szabó néni:  

– Úgy hallom, szomszédok vattok. Nem jobb békében élni, mint folyton 

marakonni? – Mëgint hosszú csënd.  

– Igaza van, néni. Bocsánatot kérëk a kecske mijatt. – A szomszéd várt eëgy 

ideig, aztán kezet nyútott. 

– Lëhet, hogy az én hibám is. Hanem ez a kecske azé maraggyon, aki 

fëlnevelte! – Kezet fogtak, meëgosztoztak a süldőmalacokon, fëlpakoltak, s 

békével elmëntek.  

Előtte még az eredeti kecsketulajdonos lassan odament a kutyához, óvato-

san mëssimogatta, s a kecskére mutatott, aztán azt is mëssimogatta. Úgy lát-

szik, a kutya mëgértëtte, s engedélyt adott rá. 
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Vásárfia 

 

A vásár vót régën a szëgény embër ünnepe. Mán annak, aki el tudott szakanni 

a munkátú. Nem is vót ám mindënhun, mindën faluba! Mifelénk Abonyba, 

Hevesën, Erdőtelkën, Nánán, Poroszlón. Abonyba és Poroszlón ott vót a vo-

nat is, ezëk vótak a legnagyobbak. Állatvásárba mëg híres vót a nánai, kiváló 

állatai vótak a püspöki uradalomnak Dinnyésháton, Hídvégën, Jánosiba, Kö-

rén, mëg a faluba is. Állatbemutatón sokszor nyertek a nánajijak a szép 

állattyokkal.  

Ha csak nézelőnni akart valaki a vásárba, tán ruhaneműt, edényfélit 

vennyi, vagy a bazárba valamit a gyerëkëknek, szépen kiőtözött. A gyerëkëk 

is, ha vitték őköt, a templomba járó ruhájokot vették fël. Ha mëg állatokot, 

akkor úgy őtözött, hogy az állatok mëg në pocsékojják az ünneplőjit. 

Gyerëkëkët csak a helybeliek vittek a vásárra, messzirű csak akkor, ha nem 

vót kire hagyni őköt. Mikor édesapánk elmënt a vásárra, alyig tuttuk kivárni, 

hogy hazagyőjjön. Késűbb, mikor má asszony vótam, az uram járt a vásárra, a 

nyóc gyerëk de nehezen várta, hogy hazagyőjjön! Illëtt valami vásárfiját hoz-

ni. A gyerëkëknek bugylibicsát, a lyányoknak babafélit, kendőt, mëg valami 

édësségët. Az asszonyok is, öreg, fijatal is mëssértőttek vóna, ha nem kapnak 

valamit. Úgyhogy nagy bëcse vót a vásárfijának. 

Az ëggyik besenyi embër is elmënt lovaskocsijával a nánai vásárba. 

Elmihálylott (tönk-rement) néhány szërszám, oszt azokbú vëtt újat. Az asz-

szonynak valami szép kendőt, az anyó-sának festőkötőt, a kétéves kisfijának 

törökmézet, mëg tologatós lepkét, aminek kereke vót, oszt, ha taszították, 

csattogtatta a szárnyajit. De vót még ëgy vásárfija. Ëgy igazi kisfijú. Besenyő 

alá érve aszonta a gyerëknek, hogy feküggyön lë a kocsi dërëkába, hogy a 

kiváncsi népek në lássák. Maraggyon úgy, amíg nem híjja. 

Beát az embër az udvarra, becsukta a nagykaput. A család mán a ház ajta-

jába várta, ő mëg vitte a kincsejit. Kiosztotta őköt, aztán leültette az asszonyát 

mëg az anyóst. A gyerëk nagy kacagásokkal tologatta a lepkét, de átkűtte a 

nagy szobába. 

– Hoztam én még ëgy vásárfiát, de ëgy élőt ám! Én úgyanúgy mëllepőttem 

ahogy majd tík is itthon. Épp, hogy mëvvëttem a kaszanyelet, mëgállít ëgy 

asszony: 

– Mëgismersz ë, Pétër? – Lesëm, lesëm olyan ismerős a képe. Elég szëgényës 

volt az őtözete. 

– Az biztos, hogy tanákoztunk má, mondom. – Oszt hirtelen eszëmbe vágó-

dott. 17-be hítak be katonának, gyorsított kiképzést kaptunk, oszt a frontra 

indulás előtt kaptunk ëgy szabad délutánt, estét. Valahogy úgy adódott, hogy 
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bár akkor az ëccër láttuk ëgymást, de mindket-tőnknek szüksége vót a másik-

ra. Nem csináltam belűle titkot, hogy másnap a frontra mënünk. 

– Az az ëgyetlen alkalom is elég vót, hogy gyerëkünk lëgyën – mondta az 

asszony. – Nem kerestelek, tőt (tűt) a szénakazalba lëtt vóna, hisz csak annyit 

tudok, hogy Pétër a kërësztneved. De a gyerëknek ott a béka alakú anyajegy a 

jobb file mëgëtt, mint nekëd. Pocsék helyzetbe vagyok, Amerikába készülünk 

az urammal, mer ëgyikünk së tanál rendës munkát. Hogy mikor tudunk elég 

pézt összeszënni az útra, nem tudom. Kettesbe së könnyű, gyerekkël mëg 

remény-telen a létëzés is. – Elríta magát. – Muszaj lelencbe anni, akár me-

nünk, akár maradunk. Ha má mëlláttalak, gondoltam, csak mëmmondom a 

valót, hogy tudj rúla. – Mëgát bennem az ütő. De ha csakugyan ott az anya-

jegy, mint Pétërkénknek, csak az én fiam lëhet. Hisz férfijágon embër-

emlékëzet óta öröklődik a családba.  

– Ha csakugyan ott az anyajegy, hazaviszëm.  

– Már rég észrevëttelek, s töprengtem, szóljak ë. De szeretëm a fiamot, tu-

dom, jobb lënne neki családba - mondta a könnyeit türűgetve. Nem 

követëlődzött, mibe vót neki eddig a gyerëk, s rám bízta, hogy döntök. Mesz-

sziről mëmmutatta a gyerëkët, s biztatott, nézzem mëg közeleb-brű az anya-

jegy mijatt. Mënnéztem. Ëgy fijatal nő jáccadozott vele. Rendës ruhában volt, 

láccott rajta a gondoskodás. A file mëgëtt ott vót a családi jel. Visszamëntem 

az asszonyho. 

– Hazaviszëm. 

– Mán régóta mondogatom a gyerëknek, hogy hamar el këll válnunk, má 

valamënnyire mëb-barátkozott vele. De neki së lësz könnyű, az uram is jó 

bánt vele. Itt vannak a papírjai – s közbe folyt a szëmibű a könny. 

– Engedd mëg, hogy az eddigi törődésé, amit úgy së lëhet mëffizetni, 

hozzájárújjak az úti-kőccségëtëkhë. – Majd 100 pengő vót nálam. – Nem túl 

sok, hisz készpézünk nekünk sincs sok. De élelmünk bőségësen van, jó ellësz 

nálunk. – Mëkköszönte, s odavitt a fiúhoz. Halkan mon-dott neki pár szót, 

mëgölelték egymást, s a fiú bátran velem gyött. Mer éhës vót, elvittem a 

lacikonyháho. Hátranézve láttam, az anyja a fiatal nő nyakába borulva zokog. 

A kisfiú enge-delmesen felült a kocsira, hazagyöttünk. Beszétem neki az úton 

a családunkrú, házrú, állatokrú, kertrű. Mondtam neki, várjon ëgy kicsit, amíg 

fëlkészítëm a családot az élő vásárfiára. 

Az anyós vëtt ëgy hatalmas lélegzetët, de mielőtt mësszólalt vóna, azt 

mondta a felesége: 

– Ha a të fijad, itt a helye nálunk. Mënëk is, mënnézëm, halálra lëhet réműve 

szëgénke – s kimënt.  

– Nagy levëgőt vëttem, hogy mindënnek lehorgyalak, de a lyányom 

mëgelőzött. Így csak annyit mondhatok, hogy büszke vagyok a lyányomra. – 
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Veje odalépëtt hozzá, s a házasság-kötésük óta először, hosszan mëgölelte az 

anyósát.  

A fiatalasszony mëg kimënt a kocsiho. A kisfiú a kocsidërékba hasalt, a 

fejit a két karjával támasztotta. Az asszony vízszintësre eresztëtte a soroglyát, 

ráhasalt, ő is kitámasztotta a fejit, úgy nézëtt farkasszëmet a kisfiúval. 

– Hagy lássam ezt az élő vásárfiát! Ilyet még úgysë kapott sënki – mondta 

vidám, kedves-këdő hangon, mosolyogva. A kisfiú arcán engedëtt a merev-

ség. – Tudod, mi a vásárfija?  

– Ajándék, amit a vásárrú hoznak. 

– Azt is tudod, milyen értékës a vásárfija? Mivel ritkán van vásár, nálunk a 

faluban mëg egyáltalán nincs, bizony, mindenki nagyon várja. Az élő 

vásárfija mëg igazi kincs. Van nekëm egy kétéves kisfiam, olyan jó lënne, ha 

valaki vigyázna rá, míg a dógom végzëm, mert mindég láb alatt van, nem 

lëhet magára hagyni ëgy minutára së. 

– Én vigyáznék rá – mondta bátortalanul a kisfiú. 

– Hát akkor ezt mëg is beszétük – át fël a fiatalasszony, a két karját kitárva 

mëkkérdëzte: – Akarsz a mi gyerëkünk lënni? – Fëlát a kisfiú is. A barátsá-

gos, szívből gyövő mosolyra ő is kitárta a karjait, a fiatalasszony pedig jó 

szorosan magáho ölelte.  

Az ajtón mán ëgy mëkkönnyebűt gyerëk lépett be. Sosë bánták mëg. 

Hëgyës szëmű vót, magátú észrevëtte, ha az új annyának, nagyannyának 

segíccség këllëtt, a kicsit mëg le së lehetëtt vakarni rúla. 

 

Eladólányok 

 

Bizony, nem vót könnyű régën lyánygyerëknek lënni. Fijúnak së, de ők leg-

alább munka után szabadon mászkáhattak. A lyányt mëg mindëné 

mësszótták, nagyon këllëtt vigyázni, mer a bóhábú könnyen bihalt csinátak a 

rossz nyelvek. Hogy ül, hogy tarcsa magát. Ëvéskor csak csipëgessën. Mikor 

má mëg nagy lyányok vótunk, oszt gyöttek a legényëk, de nem ëgy ám, néha 

tele vót velük a ház, akkor is feszt kézimunkázni këllëtt, hagy lássák, minő 

dógos ez a lyány. Pedig a frászt érdekëlte őköt, hogy dógos ë, a lettöbbje csak 

azt leste, mit adnak a lyánnyal. Mikor mëg még legénykënni kezdtek, hogy 

mit ad, mit enged a lyány.  

Mer ollyan világ vót az, hogy ha két szëgény összetëtte magát, csak a 

nyomor lëtt nagyobb. Oszt ahun beköszönt a nyomor, onnan illant a boldog-

ság. Nagy, kőccsönös szerelëm këllëtt ahho, mëg szorgalom, ügyesség, kitar-

tás, hogy ëgy nincstelen pár boldogújjon. Ezé a lyányt módosabb legényhë 

akarták anni, a legény mëg nagy hozományt keresëtt. Akkor értëttem mëg a 



103 

szüleinkët, mikor az én gyerëkeim vótak házasodó félën. Szerelëm? Uraknak 

való a szerelëm, parasztnak a munka - mondták akkoriba.  

Nekëm szërëncsém vót az urammal. Ő azt nézte, mënnyire szorgalmas, 

ügyes a lyány, avval érdemës kezdeni, mer az a nincsbű is képes valamit 

csináni.  

* 

 

Kitőtötte a katonaidejit az ëgyik fiú. Jó módú családbú való. Rögtön az első 

bálon mëtteccëtt neki ëgy lyány, hamar el is mënt a lány szülejihë. 

– Osztan mi járatba vagy öcsém? – kérdëzte a gazda a zavartan ácsorgó legényt. 

– Úgy hallottam, eladó lyány van a házná.  

– Van ám, három is!  

– Na, nekëm a letkissebb, a Kati teccik. Azt elvenném. Oszt, mit ad vele, 

bátyám? 

– Vótá ë má bótba, vásárba? 

– Vótam hát! Épp tënnapelőtt vëttem Abonyba ëgy választási malacot. 

– Oszt mit attak vele? 

– Mit attak vóna? Én attam érte pézt. 

– Akkor mé kérdëzëd, mit annák a lyányommal! A vevő fizet, nemde? – Erre 

aztán olyan képet vágott a legény, mint a bihalbornyú, ha új kaput tanál. Ne-

hezen lelte a szót. 

– Azé csak szoktak anni valamit a lyánnyal! 

– De nem a letkisebbel. Amég a nagyok férhë nem mënnek, a kicsi itthon marad. 

– Hát, ha a közepsőt vinném? 

– Az ëgy hasas disznót mëg ëgy hód fődet kap. 

– Oszt mit anna kend a letnagyobbal? 

– Bornyas tehenet mëg három hód fődet. 

– Akkor viszëm azt! 

– Viszëd ám az öreganyád térgyekalácsát! Nekëd a lyány mindëgy, csak a 

vagyon kéne igazán. Nekëm mindën lyányom ügyes, szorgalmas, jóravaló. 

Mëg szeretëm őköt. Nem adom őköt olyannak, akiné csak mëttűrt lënne a 

hozomány mijatt. 

Olyan fakó lëtt erre a legény, mint a napon sült görhe. Mindën vér 

kiszalatt a fejibű. Ëgy darabig még gyűrögette a kalapját, morgott valami 

köszönésfurmát, oszt elódalgott.  

Hallotta ezt a beszégetést a kisházbú a közepső lyány kërësztannya. Ahogy 

bëgyre vëtte, szalatt is, hogy miné többnek elmongya a faluba. Ő csak 

plëtykáni akart, pedig evvel fëlértékëlte a három lyányt. Mert hogy két vén-

lyányt nem attak jómódú embërhë, mer annak csak a hozomány kéne, 

abbijony ritkaság.  
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Mán másnap este gyött ëgy csapat legény. Ahogy beléptek, a letkisebbik 

lyány éppen bogácsát szaggatott, a közepső mëg mosogatott. Hellyel kínáta a 

legényëkët a gazda, tele lëtt velük a lóca, a dikó, kettő mán így is a fásládára 

ült. Ekkor gyött be a letnagyobb lyány ëgy nagy kosár fával, hogy elég lëgyën 

a sütéshë, mëg rëggelre. Ahogy lëtëtte a kosarat, má szalatt is ki a fejőszéké, 

hogy ő is leülhessën.  

– Hallom, Jóska, tënnap mëgállítottad a veszëtt bikát. 

– Könnyű dógom vót, mer a csordás kutyája mán elkapta a tökit, lëültette. 

– Azé még az ülő bika is nagy kárt tud csináni az embërbe, míg kötelet vet rá. 

Csak këllëtt hozzá bátorság. 

– Higgye el kend, tele vót a nadrágom, de láttam, hogy az ucca végin 

gyerëkëk mëg asszonyok vannak, oszt muszaj vót.  

Beszégettek ezután sok mindënrű. A gazda mëg a felesége úgy kanyarítot-

ta a szót, hogy a lyányokot is belevonnyák a beszégetésbe. Borral kínáták a 

vendégëkët, akiknek a sülő bogácsa illata igen csavargatta az orrát.  

A lyányok eltanáták a sülés idejit, ëgyikük kitëtte hűni a tepsit a masina 

mellé a kőre, a másik vékony vesszőbű font kosárkába konyharuhát tëtt. Vagy 

három miatyánknyi idő múva átrakta a tepsibű a kosárba. Végigkínáta a társa-

ságot. Hamar elfogyott a bogácsa, mer csak magukra számították.  

Sokáig marattak a legényëk, de hazafele mënet minnyájan lëültek az árok-

partra. Szükségit érizték. 

– Hajjátok ë, nekëm ilyen házasság kéne. Nyugalom, béke, szeretet. Legszí-

vesebben el së gyöttem vóna – mondta Jóska. – Ëgyik lyány së várt a másikra, 

szépen összedógoztak, mint a zsebórámba a fogaskerekek. Oszt ahogy 

ëgymásra néztek, ahogy szótak ëgymásho, apa, anya, lyányok! Mintha elhúz-

ták vóna a szëmem elől a firhangot: így is lëhet.  

– Pont így vagyok vele én is. Én bijony gyövök mëgint, ahogy csak tëhetëm. 

Azé, ha ennyi nagy marha embër beállít valahova, nem várhassa el, hogy 

feszt kínájják. Letalább 1-2 üveg bort kéne hozni nekünk is.  

Mindënki ëgyetértëtt vele. Még mëbbeszéték, ki mikor hoz, hogy mindën 

napra jusson, oszt mënt mindënki hazafele, mer kora rëggel dolog van. 

Teltek a hetek. A legényëk gyöttek, ahogy ráértek, elbűvölte őköt a családi 

légkör, mëg a lyányok is.  

Az ëgyik napon Jóska hozott magával kompért, lisztët, tojást.  

– Mióta édësanyám mëhhalt, nem ëttem kompérbogácsát. Nagyanyám, 

szëgény, mán jó, ha valami ebédët össze tud ütni nekünk. A sütés má nem 

mëgy neki. Nénémasszony, csinánának nekëm?  

Mielőtt a ház asszonya szóhatott vóna, fëlpattant a három lyány, kettő a 

kompérpucolásho fogott, a harmadik élesztőt szalajtott lagyos tejbe, mëg 

mërrakta a masinát, hogy jó tűz lëgyën a kompér főzésihe.  
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A legényëkbe bent akadt a szó, csak nézték a három lyányt, mintha muzsi-

ka lëtt vóna, ahogy összedógoztak. A szülők mëg néha ëgymásra lestek, szó 

nékű is értëtték ëgymást, a helyzetët. Mikor mëffőtt a kompér, Kati összetör-

te, a letöregebb, Vërony, elévëtte a gyúrótáblát, aztán összedógozta a 

hozzávalókot.  

Kati erősen figyelte Vërony ténykedésit. A közepső, Julcsa mëg poharakot 

vëtt elő a borho. 

– Muszaj lesnëm, hogy csinájja Vërony, mert ezt még nem igazán tudom – 

mondta Kati. 

Ëgymásra néztek a legényëk, hisz nem vót szokás kimondani a hibákot. 

Ezëk fëlfëdëzése az esküvő utánra maratt. Valahogy nehezen indult a szó 

ezën az estén, de aztán csak belemelegëttek.  

Öt tepsi bogácsa lëtt a kompérbú, amit Jóska hozott. Ëgy tepsivel Vërony 

külön konyharuhába csomagolt.  

– Biztos édësapád is régën ëtt mán ilyet. Ezt vidd haza, a nagymamádot mëg 

üdvözlöm.  

A többi bogácsa pillanatok alatt elfogyott, kétennyit is mët tuttak vóna 

ënni, olyan finom vót. 

Másnap a gazda a kömleji főggyükön dógozott, mikor odamënt hozzá az 

ëgyik legény.  

– Dicsértessék, Sándor bátyám. 

– Mindörökké. 

– Nagyon teccik nekëm Kati lyánya. Elvënném én hozomány nékű is, erős 

vagyok, mindënhë értek a ház körű, mëg a fődekën, el tunnám tartani. Csak 

azé kérdëzëm most, hogy ide anná ë nekëm, mer vagy eltűnnék innen, vagy 

udvarolnék neki. Addig nem akarok szóni Katinak, míg nem tudom Sándor 

bátyám válaszát. 

– Tisztësségës kérdésre tisztësségës válasz illik. Ha Katit mëg tudod nyerni, 

nincs kifogásom ellened. 

– Köszönöm. Időm van, oszt mire ëgënyesbe gyövünk Katival, a nagyobb 

lányok sorsa is eldőhet. – Elköszönt, elmënt.   

Újabb hét telt el, szinte mindën nap összegyött ëgy jókora csapat a 

legényëkbű.  

Ëgy este Jóska fëlvëtte a támpolmba járó ruháját, mëg hozott magával ëgy 

hatalmas bokrétát mezei virágbú. A köszönés után rögtön mëkkérte a 

letidősebb lyány, Vërony kezit. 

– Oszt a hozományt nem is kérdëzëd? 

– Nem én! Aki ilyen lyányt kap, ahho nem këll hozomány. Mán csak azt nem 

tudom, Vë-ronynak këllëk ë én.  
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Vërony, aki mán elmút 25 éves, mëg nem is vót világszépe, vérvërës ábrá-

zattal ádogát ott. Ismerte nagyjábú Jóskát, soha rosszat nem hallott rúla. Így 

hát a kezit nyútva fogatta el a választást.  

Szent Mihály napjára mindën lyány elkelt. Ëggyel së kértek hozományt. 

Karácsonyig mëvvót a három esküvő.  

A harmadik esküvőn, vacsora közbe szót kért az apa. Elmondta, minő 

mëttiszteletetés a családnak, hogy hozomány nékű is párt tanátak a lyányai, 

méghozzá a javábú. Ám mivel a lyányok kicsi koruk óta hozzátëtték a maguk 

részit a család gyarapodásáho, mindegyikük kap 3 hód fődet, mëg ëgy 

bornyas tehenet, vagy annak az árát. Elbődűt erre valaki jó hangosan kintrű, a 

lesekëdők közű: 

– Ó, én marha! – verte ököllel a saját fejit az, aki letelő kérte vóna Katit. 

Elvëtt ugyanis hamar ëgy tenyeres-talpas lyányt, akivel szép hozományt ka-

pott, de pokol lëtt az élete, azóta ëgy minuta nyugta nem vót. 

 

Bözsi, mëg Manci, a kecske 

 

Bözsi mëgesküdött rá, hogy a kecskéje, Manci teje tarcsa életbe, a térgye 

kalácsa is csak akkor nem fáj, ha esténkint jól beledörgöli a kecsketejet. Ho-

zott neki valaki más kecsétű való tejet, de az së kilsőleg, së belsőleg nem 

hasznát. 

Manci átok egy kecske vót! Öntörvényű, nem lëhetëtt nevelni së szép szó-

val, së ustorral, de még jutalomfalatokkal së. Anná is inkább, mer lëhetetlen 

vót eltanálni, éppen mi neki a mëffelelő jutalomfalat. Letújabb szokása meg 

av vót, hogy átugrott a kerítés fëlëtt a szomszéd-ba, s a kertbe végigkóstolta 

az étlapot. Nem ám, hogy jó’lakott káposztával, nem. Mindënt mërrágott. Ezé 

aztán Bözsi néni újabban egész nap mëkkötve tartotta. 

Azon a napon a köcsögfához vót kötve, amin má rég nem tart köcsögököt, 

mer Manci nem tűrte azokot, ëgytű ëgyig lëlökdöste. Át akarta másik helyre 

vinni Bözsi néni a kecskét, mer ott már nem volt mit ënni. Nem volt ám 

ëccërű kiódani a kötelet, mer közbe Manci hátulról állan-dójan bökdöste.  

Bözsi néni mán a kun-kötést is mëttanúta a szomszédtú, ami olyan, hogy 

ëgy iránybú húzva szorosan tart, de a másik végét mërrántva ëgy mozdulattal 

ódható a kötés. Elódotta hát a köcsögfáná a kötelet, át akarta vinni kertkapuho 

a kecskét. Ahogy ráncigáta a kecskét, s elindút a kert fel, két lépés között, 

kordút ëgyet a hasa, oszt érizte, szégyenbe marad, ha nem éri el időbe a rete-

rátot (budi, árnyékszék). Szaladva mënt hát, a kecske mëg nagyokat szökkent 

mellette. Jobb híján a kecske kötelit a buditető ferdületinél, az ajtó fëlëtt sza-

badon lëvő tartóoszlop végëhe kötte.  
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Mancit viszont csábította a szomszéd kertje. A lazára hagyott kötel a  

szabadság érzetit kelt-hette benne, mer nekiszalatt, hogy átugorja a kerítést. 

Szökkent is ëgy nagyot nekiszaladásbú, de a kötel visszarántotta. A jókora 

rántástú mëllazútak a rëtërát eresztékei, rëecsëgëtt, ropogott az egész alkot-

mány. Bözsi néni sikított ëgyet, majd rájött a szívbaj a rëcsëgés hallatán. Sejtve 

a bajt, abbahagyta a tëvékënységit, mënekülőre fogta. Szërëncséjére, mer  

Manci hátracurikkolt, hogy újabb lendületët vëgyën, s nagy lendülettel nagyot 

ugrott. A rántástól lëszakadt rëtërát teteje mán Bözsi néni alig hűt helyit tanáta.  

A szomszéd embër má Bözsi néni futását is látta, a kecske próbálkozását 

érdeklődve nézte, a leëszakatt tetejű rëtërátbú futás közbe őtözködő szom-

szédasszony látványátú nevetőgörcsött kapott. 

– Mëv vagy të kergűve, Lajos? Min nevecc akkorát? – Az meg csak mutoga-

tott a szomszéd fele, nem tudott mësszólalni a nevetéstű.  

A felesége elértëtte, hogy Bözsi nénivel történt valami. Átszalatt hát a szom-

szédba, épp ideji-be, hogy elkapja a szomszédba vágyakozó kecske kötelit, amit a 

kútágasho kötött. Aztán segítëtt a hóttra vált Bözsi nénit rendbe tënni, átőtöztetni.  

Közbe Bözsi néni elmonta a szomszédasszonyának az előzményëkët. 

– Elmënëk a gugás Vëronho, oszt kikaparom a szëmit! A piacon vesztünk 

össze, mer furton-furt avval dicskëdëtt, hogy minő finom rétëst csinát, nincs 

is annak párja a világon. Ém mëg mondok neki: „Në erőköggy, Vëron, 

mindënki tuggya, a zén rétësëm a letjobb a faluba.‖ „A zíz ëgyën mëg Bözsi, 

muszaj nekëd mindënbe a letjobbnak lënnyi?‖ Na, oszt addig-addig, szó szó 

után, hogy jó összevesztünk, oszt még mëg is átkozott. „Hogy szakaggyon rád 

a rëtërát!‖ Émmëg aszontam neki, amit valamëlyik cigányasszontú hallottam: 

„Të meg járjá úgy, mint a mi kéményünk! Lëdőt, oszt fëlcsináták!‖ Ríva 

fakatt erre, hogy má mëttörtént, mikor begyöttek a zoroszok. „Isten verjën 

mëg, te Vëron, még ëgy jóézű átkot së lëhet rád mondanyi!‖ 

Lajos szomszéd, mëg, miután kiröhögte magát, a szërszámaival átmënt 

rendbe hozni a rëtë-rátot. Tanát dëszkákot is, amivel mëgerősítëtte az egész 

alkotmány. Bombabiztos lëtt, el is mondta később Bözsi néninek. 

– Al lëhet. De hogy Mancibiztos ë, az majd kiderű. 

 

Történetek a borbélyműhelyből 

 

Csibészek  

Egész éjszaka zuhogott az eső. Nagy esők után járhatatlan volt a nánai határ.  

Az emberek ilyenkor pótolták az elmaradt dolgaikat, vagy pihengettek. 

Néhányan arra használták fel a csintalan időt, hogy rendbe tegyék az 

„ábrázattyukat‖, ahogy nagyapám mondta.  
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Azon a napon együtt mentünk nagyapámmal a borbélyműhelybe. Nagy-

apám „nem jött gyalog‖, hozott magával egy üveg bort, mert tudta, mi az 

illem. A korábbi napokban ugyanis többször megkínálták ott borral. Bár nem 

volt tele az üzlet, a bor hamar elfogyott. 

– Ereggy má, fijam tőcsd meg a kútrú, majd mekkínájjuk, akik ezután 

gyönnek. De ne öblídd ki, hagy legyen bor szaga – nyomta a kezembe nagy-

apám az üres üveget.  

Zöld színű, átlátszatlan üveg volt, akkoriban alig volt más. Ilyen üvegben 

tartották az asszonyok az ecetet, a bort, a pálinkát (disznóölésre illett besze-

rezni), meg a petrót. Az asszonyok külön-külön polcokon tárolták ezeket, s 

véletlenül sem keverték össze. Ám, ha valamelyik ember betévedt a spajzba, 

hát nem egyszer támadt belőle bonyodalom.  

Siettem, mert nem akartam lemaradni a várható tréfákról.  

Előző nap helyezték üzembe a frissen készült vízvezeték nyomós kútját a 

sarkon. Sokan még nem is ittak róla. Hamar visszaértem, közvetlen utánam 

jöttek hároman is. Az utolsónak nem jutott volna ülőhely, ezért én a lépcsőre 

telepedtem.  

Mindjárt meg is kínálták az első vendéget, Pesta bácsit a Cserepesről. Ivott 

az öreg egy jókora kortyot, s tovább adta. 

– Ejnye, de jó vót ez, add má vissza, hagy iszok még. Úgy ki vagyok szárad-

va, mint a përnye a katlanban. A kocsi kereke is jobban sërëg, ha mëkkenik – 

jól meghúzta, mielőtt tovább adta volna.  

– Hunnan van kentëknek ez az üveg? 

– Az egyik bojtáromtú kaptam, nagyrédei lyánycsëcsű borral a születésna-

pomra – válaszolt nagyapám. A soros ivó is kortyolt egy jókorát, de közben 

megállt a szeme, mint a hugyozó malacé. 

– Nahát, ez igazán jóesëtt! – adta tovább Feri bácsinak. Ő is jól meghúzta, de 

már monta is: 

– A jóistenit maguknak! Jól becsaptak kentëk! 

– Ugyan, mivel? Szomjasok vótunk, jót ittunk. Sokkal jobb ez az ártézi víz, 

mint a Szerelëm-kúti. 

– Víznek lëhet, hogy sokkal jobb, de borral számoltam. Főleg, hogy Pësta 

bátyám olyan jót itt belűle. 

– Mingyá tuttam én, mire mëgy ki a játék. Mëg asztán sokkal jobb, mint a 

kutunk vize. Mondok, ha még ëccër iszok belüle, jobban hiszitëk, hogy bor. 

 

Városi emberek falun 

A borbélyműhelyben arról folyt a szó, hogy a városi emberek, főleg, ha pesti-

ek, mennyire másképp látják a hétköznapi dolgokat is.  
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Elpanaszolta az egyik ember, hogy meglepték a városi rokonok, és állan-

dóan nyafogtak valamiért. 

– Mé kukoríkol ilyen korán az a rohatt kakas?  

– Mer az a dóga! 

– Ezëk a dög kutyák állandóan ugatnak. 

– Az a dóguk!  

– Ez a dudálás is az agyamra mëgy! 

– Arrú tuggyuk, hogy hajt a kondás kifele. Hogy mikor eresszük ki a malacot. 

– Mëg a harangozás! 

– Az igazíjja el a falusi embërt, mikor, minek van ideje. Nem hordunk ám a 

határba zsebórát mëg faliórát. Sok házba még óra sincs, a harangszó szërint 

élnek. A déli harangszó mëghozza az embër étvágyát is, ha hozzászokik. 

Amúgy jó embërëk, csak pihenni gyöttek vóna, oszt a pesti módi szërint élné-

nek itt is. Késű estig, éfélig szórakoznyi, délig alunnyi. 

– Émmëg úgy jártam, még a háború után, – mondta az ëgyik öreg – hogy 

gyövök hazafele a határbú. Má Nána alatt, utóértem ëgy hátizsákos embërt. 

Aszongya, Kömlőrű gyött, mán elfáratt, örű (örül), hogy fëlvëttem.  

– Mére járt bátyám, hogy csak ëgy ásót látok a kocsin?  

– Nem jókedvembű vótam. Mëffijalt a kutyánk, ëggyet hagytunk mëg, a töb-

bit mëg agyoncsaptam, oszt elástam őköt a határba.  

– Micsoda barbár dolog! Mé nem atták oda valakinek?  

– Oszt kinek attam vóna? Itt mindën házná van kutya, van, ahun több is, 

sënkinek së këll a kutyakülyök. De ha annyira sajnájja az úr, a szomszédba 

most fijalt a kutya. Elvihetné kend a fëlëslegët. 

– Én ë? Nem tudom én hova tënni! Mé nem ivartalaníjják a kutyákot? 

– Ammëg mifene? 

– A kan herélése, a szukával mëg csinának valamit, hogy në tuggyon fijalni.  

– Oszt ki csináná? Még embërorvos sincs errefele, nemhogy állatorvos. Hova 

tëhetnénk? Elengeggyük a határba? Ott pusztú, ha még szopós. Ha nagyobb 

korába, akkor csapatba verődnek, úgy szërëznek élelmet maguknak. Nemcsak 

vadnyulat, túzokot, fácánt, de a háziállatokot is mëgölik, mëgëszik. Még az 

embërre is rátámadnak, ki tuggya, mit csinánának egy gyerëkkel.  

A kocsmáho értünk, elköszönt.  

Másnap indútam vóna a kocsmába. Ahogy kilépëk a házbú, nagy kutya-

ugatás, de olyan, mikor támadnak a kutyák, ëgy embër mëg segíccségé 

kijabát. Mënëk ki, hát a tënnapi embër. A nadrágja szára cafatokba, körű rajta 

a kutyák. Közéjük vágtam a botomot, erre elszalattak.  

– Na, mondok, ezëk azok a kutyák, amikët nem csaptak agyon kiskorukba. 

Reméllëm, most is sajnájja őköt.  
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– Sajnájja a fene! Nemcsak a nadrágom szakatt el, de több harapás is van 

rajtam! 

 – Na győjjön be az úr, a feleségëm mënnézi a sebeit, oszt be is kötyi. – Négy 

harapás vót rajta, oszt mikor az asszony lëmosta pályinkával, úgy vonaglott, 

mint a halcsík, ha a lábasba vetik. Mëm mávogott, mint a bagzó macska. 

Muszaj vót a pályinkásüveg vékonyabb végit a szájába nyomnom, hogy në 

csúnyákoggyon mán. Aztán mëg erővel këllëtt elvënnyi az üvegët, még becuc-

lizta vóna az egészet! Az asszony kiszalatt a kertbe valami fűjé (fűért), szétdör-

gölte, rákente a sebëkre. Tisztára mosott rossz pëndëlybű szakított csíkokot, 

avval kötte be. Vagy két hét múva mël levelet kaptunk tűlle. Hogy gyönnének  

a doktor baráttyával, hogy mivel kente be az asszony a sebëkët, hogy olyan 

gyorsan, szépen begyógyútak. Gyöttek, vittek is fűbű (fűből) ëgy öllel.    

 

A pakszus 

Tehenet vëtt a nánai vásárban a kömlei embër. A cédulaházban mëgírták a 

pakszust, amit a kabátja zsebibe tëtt.  

Lovaskocsival gyött, közel állt mëg vele az állat-vásártértér vaskorlátjáho, 

ott vót szabad hely. A tehenet a saroglyához kötte, úgy várta az asszonyt, aki 

még ezt-azt akart vennyi. Nem vëtte észre, vagy rá së hederítëtt, hogy közvet-

len mellette ëgy kecske legel a vaskorláthoz kötve. Má végefele vót a vásár. 

Istentelen meleg vót, az embër lëvette a kabátját, oszt a lőcsre akasztotta. 

Odavetődött valami ismerős, oszt jól belemelegëttek beszédbe. Ëccër csak 

mësszólal az ismerős: 

– Bolond ez a kecske, hogy itt a sok fű, ammëg papírt eszik? – Odanéz a 

kömlei embër, oszt lássa, hogy a papír pecsétës vége lóg ki a kecske szájábú. 

Odakapott, kitépte. Akkor nézte mëg a kabátja zsebit. Hibáddzott belűle a 

paksus. Elódta a kecskét oszt szalatt vele a cédulaházho, amit éppen be akart 

zárni a jeddző.  

– Be ne zárjon má! Ez a marhalevelem ëggyik fele ë, a másik mëg a kecskébe 

van, ehun ë! Annékű, nem tudom hazavinni a tehenemët Kömlőre! – A jeddző 

a hasát fogta nevettyibe a bizonyítékok láttán.  

– Na, győjjön kend, mongya, hogy híjják, oszt megkeresem a könyvbe. Na-

hát, kecskére bízni a marhalevelet! Illyet së láttam, mióta kétágú vagyok!  

A kömlei elvonút a kecskével mëg az új marhalevellel, a jeddző meg a ta-

nácsházig röhögte az esetët. 

 

Az öregek bölcsessége 

A borbélynál az öregek bölcsességéről beszélgettek. 

Valamikor az öreg is volt fiatal, s ugyanúgy többre tartotta magát az öre-

geknél, mint a maiak. Ám az ember a tapasztalatot fiatal korába szerzi, de 
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csak öreg korára, a tapasztalatok felhalmozódásával alakul ki az a képessége, 

hogy egészében átlássa a dolgokat.   

A fiatal, míg erős és jól mennek a dolgai okosnak is hiszi magát. Aztán 

egyszer csak olyan helyzet adódik, hiába van erő, hiába a nagy ész, megáll a 

tudomány, tehetetlenné válik. Mert hiába olyan erős, ügyes valaki, hogy a 

komplett ekevassal átugorja a lovaskocsit, ha nincs mit enni, vetni. Ha elpusz-

tulnak az állatai, tehetetlen, főleg a régi világban volt az, amikor még sem 

orvos, se állatdoktor nem volt faluhelyen, a tanyákon.  

– Nálunk a családban azt tartották, hogy jó az öreg a házná. Lëhet, má nem 

sok érő, csak útba van mindënkinek, tán ëgy kërësztű szalmát nem tësz, de 

megszolgálta a békés öreglétët. S nem ëccër az öregek tapasztalata mëntëtte 

mëg a családot. Sok helyën mëg kitëtték az öregët fészërbe, komrába. Sokszor 

nem is a mëny, hanem a saját lyánya űzte ki a házbú. Örökké láb alatt van, 

sëmmi haszna, oszt még büdös is. Mer az istálló, ahun letalább ëgy kis meleg 

vót az állatoktú, a legényëk alvóhelye vót. Mán a 12 éves fijúgyerëkët is ki-

zavarták az istállóba. Oszt ott tanúta a legénkëdést, jót, rosszat ëgyfurmán  

– Ëccër a Tisza két évën is merejű tönkretëtte a fődekën a termést. Előtte mëg 

nagy szárasság vót. Nemcsak a gát közelibe, de még Kömlő alatt is át a bel-

víz. Nemcsak étëkhë nem vót búza, de vetőmag së vót ëgy szëm së. Az ura-

dalmi tiszttartó, a pap, a bíró írkátak levelekët a hatóságokho, hogy legalább 

létëzni valót, mëg vetőmagot aggyonak. Ha híre gyött, hogy itt, vagy ott van 

eladó búza, három-négy kocsi is elindút, hogy búzát, rozsot szërëzzënek. A 

püspök kűdött lisztët, búzát, de annyi vót az éhező a Tisza környékin, hogy 

keves jutott a sok faluba. Mëg beszéték, hogy vót olyan is, hogy adakoztak a 

népek a bajba jutottaknak, az urak mëg elatták a saját hasznukra. Tán agyon is 

verték valahun a jeddzőt mijatta. Vetésre mán a vetőmagot is mëgëttük, így is 

kéccër körbeért a gatyamadzag, amit két éve épp, hogy mëg tuttunk kötni a 

nagy hasunkon. Azt mondta öregapám: 

– Akibe ëgy csëpp erő van, mënnyën nádat vágni. De annyit ám, hogy elég 

lëgyën tetőnek. 

– Mëvvan tán kend kergűve, öregapám? Minek új tető, jó két éve cserétük 

rajta a szalmát. 

– Gondolkozz, fijam! Mibű van a tető? 

– Fájin hosszú szálú rozsszalmábú.  

– Oszt, hogy csépeltétek? 

– Hát hadaróval.  

– Errű van szó. Së a kézzel csépelés, së a lovakkal nyomtatás nem veri ki az 

összes szëmet. Sok maratt a kalászokba. Vágjatok nádat, cseréjjétëk lë a tetőt, 

oszt a zsuppszalmát teríjjétëk el fődeken, oszt tapossátok bele a fődbe, ahogy 

tuggyátok. Letjobb vóna beszántani, de ilyen sárba lëhetetlen. – Csak átak ott 
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a fijúk, onokák, lestek, mint a hugyozó malac. Aztán, mintha árral szúrkáták 

vóna a seggüköt, ëccëre megindútak, mint a veszëdelëm. Vágtak is annyi 

nádat, hogy kënyér alá avval fűtöttünk még ősszel is. Még örűtek is, hogy 

vége a tétlenségnek. Lëcseréték a tetőt, beletapották a rozsszalmát a fődbe, ki-

ki mëntek mënnézni, nem emelte ë ki a víz a fődbű a szalmát, oszt, ha këllëtt 

beletaposták. Mikor az Úr megelégelte a nyomorúságunkot, oszt hét ágra 

sütött a nap hetekig, eltűnt a víz a fődekrű. A határ merejű csupa fekete vót, 

csak a mi fődünkön ződelt a rozs. De olyan dúsan, tömötten, hogy szëmmel 

vetve së lëhetëtt vóna jobb. Jártak is csudájára. 

– Hát tík hogy csinátátok? 

– Nagyapó tanáta ki, micsinájjunk.  

– Ládd ë, Bözsi, të kiverte apádot a házbú. Ők aratnak, mink mëg temetünk. 

Most öregapánkot, ha nem lësz mit ënni, minkët temetnek. 

* 

Egy másik öreg a maga történetét mondta. 

– Az első háború után mëgint kitört a disznóvész. Hallottuk, hogy gyorsan 

terjed, de még ide nem ért el. Össze-össze verőttünk, járt az agyunk, mit kéne 

csináni. Ëccër ëgy öreg dinnyésháti is odakeverëdëtt közénk. Ő mondta, hogy 

csinájjuk azt, amit nagyapád – fordult felém. – Még az el-ső háború előtt vót 

ëgy nagy disznóvész. Nagyapád naponta takaríttatta az ólakot, meszes csiz-

mával lëhetëtt csak az ólba lépni. Nagy kondérokba forralták a vizet, ëgy 

részibe lósóskát tëttek, a többit innyavalónak fére tëtték. A lósóskás vízbe 

kevert korpával ëtettek, mëg főtt kompérral, forrázott kukoricával. 

Mëffogattuk a tanácsát. Oszt, akik tartották rendësen a módit, annak 

mëmmaratt a disznaja. 

 

Csu Ëlla és Csonka Segg 

Új vendég érkezett a borbélyhoz, egy nagyon öreg bácsi a keresztutcából, 

köszönt és leült, az ott lévők is üdvözölték őt. Ami elhangzott, bizonyíték, 

hogy a falusi ember nem tűrte az idegen, érthetetlen szavakat. Megmagyarí-

totta azokat. 

Miska bácsi levette a lepedőt a frissen borotvált vendég válláról. Az ne-

hézkesen felállt, megfordult, akkor ismerte fel az újonnan jövőt. 

– Tégëd is elkergetëtt otthonrú a zasszony? Most, hogy ilyen rëszketeg a ke-

zem, má nem merëm kézbevënni a bërëtvakést. A szőröm csak nyőtt, a 

zasszony mëg aszt mondta, hogy „Olyan má kend, mintha szűrkutya (sün-

disznó) ülne a nyakán. Mënnyën el kend Miskáho, hogy embëri ábrázattya lë-

gyën.‖ Oszt mosmán - simított végig a sima arcán – olyan a képem, mint a 

hódvilág. 
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– Mán én së bërëtvákozok magam, mer aszongya a biblija parancsolattya, 

hogy në csinájj faragott képet magadnak! Oszt inkabb elgyöttem. Egész úton 

idefele aj járt a fejembe, minő átok ëgy fehércseléd lëhet ez a Csu Ëlla! Ha az 

én asszonyom lënne, elpicsáznám vastagon! 

– Ki a fene az a Csu Ëlla? 

– Në tunnád mán! Hát az a kínaji asszony. Elzavarta a zurát is valami tanyára. 

Hogy is híjják, no! Aha, a köreji embërrű eszëmbe jutott, Csonka Segg. 

– Nem Csou En-lajról és Csang Kaj-sekról van szó? – kérdeztem. – Olvastam 

róluk az újságban. Mind a kettő férfi. 

– Ugyan má! Má csak tudom, nekëm Ëlla a feleségëm, amit montá a másikrú, 

annak mëg sëmmi értelme. Mëg úgy híjják, mint a köreji embërt, aki dundurr 

golyót kapott a seggibe a háborúba, oszt azóta Csonkaseggűnek szólíjják, mer 

úgy hánnya a farát mënet közbe, mint a béna kacsánk. Nekëm hijába mutoga-

tod a zújságot, nem tudok olvasni. 

– Oszt të hunnan tudod, micsinál ez a zasszony? 

– Tavaly répaásáskor vëtt a fijam ëgy rádijót. Az ëgy fakatula, a fijam csinát 

neki pócot, arra tëttük. Be këll gyugni a villanyba, a tetejibe mëg ëgy dërót 

van, oszt mindenféle hang gyön ki belűle. Lestem elejibe, ki beszél, mëg 

hogy. Hun embër beszél belűle, hun asszony. Lestem én köröskörű, mi, mëg 

hogy. De, amikor ëgy rezes banda muzsikát, oszt még a burbantyút is 

fëlismertem, akkor mán tuttam, hogy valami emerikai gazembërség lëhet. 

– Mi az a burbantyú? 

– Az a letnagyobb zeneszerszám a tűzótóknál, úgy këll belebújni. Oszt ollyan 

vastag hangon szól, mintha güdörbű gyönne. Na, hogy visszatérjek, mer 

szeretëm ám hallgatni asztat a zajkatulát, mëg a hírëkët, ez a Csu Ëlla nagyon 

rázza ám a farát! Kikapós mënyecske lëhet, mer még Sztálin Jóska bajuszát is 

mëccibáta, aszongyák. 

– Tán csak nem abba pusztút bele Sztálin? De tëheti, mer ezëk a kínaiak any-

nyian vannak, mint az oroszok – szólt közbe a simaképű bácsi.  

Időközben a másik öreg beült a fodrászszékbe, Miska bácsi a nyaka köré 

terítette a lepedőt, bepacsmagolta, majd a kezébe vette a borotvát. Akkor meg 

már illik hallgatni, mert a borotva könnyen megszalad. Az elsőnek borotvált 

öreg elköszönt, elment, s legnagyobb sajnálatomra véget ért ez a különös 

beszélgetés. 

 

A kalap 

Nagyapámmal a borbélyhoz indultunk. Meglátott valamit a hegyes szemével 

Godóék előtt az árokparton.  

– Szalaggy má, fijam nézd mëg, mi tályog az! – Megnéztem, egy ócska kalap 

volt, de olyan zsíros, piszkos volt, hogy csak két ujjal fogtam meg.  
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– Amilyen az állapottya, lëhet, hogy szándékosan vette el valaki. Mer kalapot 

nem szokás elhagyni. Csak észrevëszi tán, akinek lëesik a fejirű. Hanem 

eriggy csak haza, oszt hozzá a góré aló' egy fétéglát.  

– Minek az, nagyapám?  

– Majd mëttudod! 

Hoztam téglát, nagyapám addigra odaért a műhely elé.  

– Tëdd a tégát kicsit ódalt a járdátú, oszt rá a kalapot. Szójj Miska bátyádnak, 

engeggye kihozni a padot a jó időre. Oszt lessük, mi lësz a kalappal.  

Felfigyeltek a párbeszédre a műhelyben lévők. Miska bácsi maga hozta a 

padot. Kuncsaft nem volt, csak tanyázó, így Miska bácsi is kiült mellénk, nem 

értette ő sem nagyapámat.  

– Mer az embër olyan, hogy ha kalapot lát a fődön, elő belerúg, oszt utánna 

vëszi fël, ha fël-vëszi ëgyáltalán. 

Bottal járó öreg jött arra először. Messziről megláthatta a kalapot, mert 

észre sem vette a padon ülőket. Megpiszkálta a boltjával a kalapot, aztán a 

botjára támaszkodva féllábra ügyeskedte magát, a másikkal belerúgott, csak 

úgy öregesen.  

Mégis majd hanyatt esett.  

– Hogy a zíz ëgye mëg, majnem elejtetëtt! – Akkor nézett csak szét. – Mi van 

a kalap alatt?  

– Kő. Azt lessük, belerúg ë mindënki a kalapba. Mer úgy szokták. – Odatapo-

gatott az öreg a padhoz, ő is kíváncsi volt, belerúg e más is. Átadtam a he-

lyem, én meg a lépcsőre ültem. Feri bácsi volt a következő, a Jánosi tanyáról 

került Nánára, mint nagyapám is. Feri bácsi édesapám korú volt, hóolvadástól 

hóesésig mezítláb járt. Néha még kopogott is a járda, ha erősebben lépett, 

olyan kemény volt a talpa. Mondták, még a 100-as szög is elhajlott a talpa 

alatt, ha rálépett.  

Ő is hamarabb vette észre a kalapot, mint a kint ülőket. Ahogy odaért, jó-

korát belerúgott a kalapba, aztán a lábát fogva fél lábon sergett egy darabig. 

Nem tudtuk megállni nevetés nélkül. 

– A jó istenit maguknak! Még lëveti a körmöt a lábam! 

– Hát mé rúgtá bele? 

– A Jóisten se tuggya. Csak úgy gyött.  

– Gyere ide, oszt lessed tísis, hogy rúgnak bele mások. – Feri bácsi leült mel-

lém. Egy fiatalasszony érkezett.  

Odaköszönt a társaságnak és nevetve így szólt: 

– Mé nem fordíjják mëg a kalapot, így nem tësznek bele sëmmit! – Már ment 

is tovább.  

Borcsa néni jött. Messziről észrevehette, mert már mondta is: 
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– A rosseb mëgëszi az ilyet! Má mëgint elitta valamëlyik boroskanta a zeszit! 

Oszt még a kalapját is elhaggya! Jobb vóna, ha a fejit hagyná el, mer a kalap 

többet ér, ha ilyen csesznye, csetrës is! – kissé görnyedt tarásával elballagott, 

motyogott még valamit, de nem értettük. 

Egy velem egykorú kisfiú volt a következő. Hanyagul odavetett egy Di-

csértesséket a társaságnak, aztán minden figyelmét a kalapra fordította, s jó-

korát belecsördített, mezítláb. Aztán sírva leült a kalap mellé. Odaszaladtam, 

megnéztem a lábát. Piros volt a rüsztje, fájhatott, de más baja nem lett. Akkor 

aztán kivettem a követ a kalap alól.  

A következő érkező egy jövőnyári legény volt, egészen a Tolnaiék sarkáig 

elfocizott vele. 

 

Veszélyes játékok 

A házunk előtti padon ültünk nagyapámmal, a régi időkről beszélgettünk, 

amikor a botjával tapogatva odaért egy öreg a Kabát-hóstyáról.  

– Hova, hova, Sándor bátyám? – még nagyapám is bátyámozta, pedig nem 

volt öregebb nála, de „az idő mán mëgëtte‖, ahogy nagyapám mondta.  

– Mënëk mán a borbého, mer úgy rëszkedëk, hogy nem merëk magam 

bërëtvákozni. Amég csak a kezem rëszkedëtt, még nekiátam. De mosmán a 

fejem is rëzëg, ezé nem merëk.  

– Elkisérünk, mer máma kend az első, aki eere gyött. – Mentem én is velük, 

mert Sándor bácsinak mindig volt valami jó története.  

A borbélyműhelyben voltak szépen, és Viliről, egy cigánygyerekről folyt a 

szó, aki fészket akart kiszedni a magasfeszültségű villanyoszlopról, s az áram 

agyonütötte.  

– Hogy lehetett ilyen mulya, hogy oda felmászott? – Meg:  

– Ëcs csëpp esze së vót … Tudhatta vóna …  

– Mëmmondom én nektëk, hogy. A gyerëk csak a célt lássa, nem gondol arra, 

mi, hogy lëssz utána, mivel jár – mondta Sándor bácsi. – Igaz, én sokkal 

fijatalabb vótam, de örök életre leckét kaptam. – Elhallgatott az öreg. Értett az 

érdeklődés felkeltéséhez. Mindenki feszülten várt.  

– Mongya má kend, kifúrja az ódalamot a kíváncsiság.  

– Lëhettem olyan hét-nyóc éves. Még akkor a temető sarkáná laktunk, közel a 

Szerelëm kútho, akkoriba csináták. Jó vize vót, sokan jártak rá.  

Épp hazafele ëtt a fene valahunnan, mikor mëlláttam a fődön ëgy 

gyufáskatulát. Sok öreg még csiholta a tüzet, mësszokásbú, a sűdőlegényëk 

mëg virtusbú. Nagy kincs vót ëgy gyerëknek az olyan katula. Azé elébb bele-

rúgtam, oszt mintha zörgött vóna. Valaki véletlen kiránthatta a zsebibű, mer 

még maj' félën vót. Tanágattam, mit is csinájjak, ha mán ilyen kincsre leltem. 

Oszt ahogy jártatom az eszëm kerekit, mán majd a házunk előtt, a kútná, elém 
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kerűt cigány Julis, ëgy vén cigányasszony. Ëgy nagy, szakadozott ágyhajba 

csomagolva ëgy hátravaló száraz fát vitt haza, az ajján mëg ëgy keves száraz 

széna vagy szalma. „Alyig tud mán mënni, ugyan, hogy ugrána, ha 

mëppërkáná a hátát a tűz?‖ – bújt belém a kisördög. Lábujjhëgyën, hogy në 

hajja, mënet közbe, ügyetlen kézzel mëggyútani a gyufát, avval mëg a szal-

mát, nem könnyű, Mán alyig maratt gyufám, mire sikerűt.  

Nem vëttem észre a szomszéd Bözsi nénit, aki az ëgyik vëdrit má mëttőtötte 

a kútná. Ő lesëtt, mer a mozgásombú gondolta, hogy nem ëgënyes úton járok. 

Oszt mikor fellobbant a tűz, a tele vëdër vizet Julis nénire zúdította.  

Szëgény Julis néni, assë tutta, kedd van ë vagy karácsony, csak bámút mint a 

bihalbornyú. Bözsi néni, ahogy lëtëtte a vëdrët, visszakézbű úgy vágott szájon, 

hogy kiköptem a pirosat, még az orrom vére is elerett. Kicsavarta a kezembű a 

gyufát, oszt akkor nyugtatta mëg az öregasszonyt, meséte el neki, mi vót.  

Ahogy Julis néni rám nézëtt, rosszabb vót mint a pofon! Néha még most is 

magam előtt látom. Akkor csak azt tuttam, hogy szörnyű vót. 

Elkeserëdëccség, a méltatlan bántás, a kiszolgátatoccság, a tëhetetlenség vót a 

szëmibe, mostmán tudom.  

Bözsi néni elmondta édësapáméknak, mi, hogy vót.  

– Ëgyelőre vëgyé a hátadra 2 kíve ízikët vagy kórét, a kezedbe ëgy kosár 

szalmát, oszt vidd el Julis néninek. Kérjé tűle fejszét, oszt vágd fel a kórét, 

hogy beférjen a masinájába. – Megtettem, amit édësapám mondott, bocsána-

tot is kértem. Otthon mëg:  

– Oszt mindën hétën kimégy a kiserdőre, vagy bánom is én hunnan, viszël 

ëgy hátyi fát Julis néninek.  

Nehezen aluttam pár napig.  

Tán ëgy hét telt el, épp a kiserdőrű szëdëtt fát vittem Julis néninek, mikor 

füstött láttam fëlszáni Bözsi néniék udvarán. A kijabálásomra kigyött Bözsi 

néni, oszt gyorsan összejajveszékëlte a szomszédokot.  

Gyöttek is hamar, tán egy pëssentésnyi idő se telt el. A ganajdomb gyút 

mëg, hordták az udvari kútbú a vizet, villával mëkkeresték a tűz fészkit, 

lëöntötték, eltaposták. Ëgy-ëgy kósza láng még fël-fëlcsapott, ëgyet mëg a 

szalmakazal tövire vitt a szél. Keserves nyávogás, ëgy picurka macska próbát 

menekűni, de beborította ëgy lángcsóva. Abba a pillanatba lëpërkálódott a 

szőre, borzalmasan vonaglott, sikítozott.  

– Julis néni, Julis néni! – kiátottam oszt ájúva összeestem. Hogy hogy ótották 

el a szalmakazlat, nem tudom, csak, hogy nagy kár nem lëtt. Engëm 

édësanyám ölbe vitt haza, csak rángatóztam, nem vótam magamná, ëgyre 

csak Julis nénit szólígattam. Majd ëgy órán át nem vátozott az állapotom. 

Édësanyámék kínnyukba áthíták Julis nénit. Ëccër csak melláttam Julis nénit.  
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– Jaj, de jó, hogy nincs sëmmi baja, Julis néni! – kijátottam, oszt nyugott, 

mély álomba estem. Julis néni fejtëtte mëg az esetët:  

– Azóta kínozta a bűntudat, hogy felgyútotta a hátamon a szalmát. Oszt, 

ahogy mëlláta az égő kis-macska kínnyait, szënvedésit, beleélte magát, hogy 

ugyanígy kíllóttam vóna a tűztű, mint a macska. 

Ezután jóbarátok lëttünk Julis nénivel.Ameddig élt sokat jártam hozzá, so-

kat mesét. Soha nem látott csudálatos világrú, ami tele vót szënvedéssel, de 

igaz embërséggel is. Tán a csalággya së siratta mëg úgy, mint én. 

 

Útközben - avagy a cigány Hamupipőke 

Sarudra utaztam a pesti busszal, ami Jászberényben is megállt. Felszállt egy 

öreg cigányasszony négy gyerekkel. Mögém ültek. A legnagyobb, 14 év kö-

rüli fiú, a mobiljával félrevonult, azt böködte, míg le nem szálltak. A legki-

sebb a nagyanyja ölében ült, a másik kettő, olyan 10-11 éves forma, két oldal-

ról mellette. Egy darabig nyugodtan voltak, de aztán nyaggaták az öregasz-

szonyt, hogy meséljen valamit. 

– Ëgyem a szívetëkët, mit meséjjek? 

– Hát asztat a szép cigánylyánt! Asztat a lószarosat! 

– Má mëgint? Asztat má annyit montan! 

– Nem baj! Asztat szeressük legjobban! 

– Hát, vót ëccër ëgy szép, sukár cigánlyány, a Sári. Olyan szép vót, hogy a 

nyavalya törte érte az összes csávót mëg a gádzsókot is a faluban. A 

cigánlegényëk mëg má nemcsak vasárnap. de hétköznap is ëgymásnak estek 

mijatta. A haja fekete vót, akar a szurok, a bőre fakóbb vót, mint a többié, de 

gyönyörű, feszës. A szëme mëg úgy csillogott, mint a pesti cigán gyűrője, 

tuggyátok, az a nagy köves. Csak ëgy kis hibája vót, a lába nem olyan kecsës, 

keskeny vót, mint az asszonyaknak, hanem széles, jó ganajtaposó lába.  

Az apja muzsikus vót, az annya mëg ëgy dógos, ügyes asszony, a 

gádzsókho járt dógozni. Szerették, mer tiszta vót, oszt ëgy morzsát së hozott 

el sëhonnan, csak azt, amit gazda adott neki. Szépen nevelte a lyányát is, el 

tudott az mindent végezni, főzött, mosott, még a ruháját is maga kërëlte (csi-

nálta), még olvasni is tudott.  

Mëg is szóták sokan: nem való ilyen módi a romnyikho. Dóga közben mindég 

dzsilavászott (énekelt), oda is gyűtek a hangjára a rajkók (gyerekek). Akkor mëg 

mesét nekik. Csudaszép mesékët tudott, aszonta, könyvbű olvasta őköt.  

Ëccër az apja búcsúba mënt basavelni (muzsikáni) valamelyik faluba, az 

asszony mëg kártyát hányni. Sose gyöttek haza. Tán valami részëg kikezdëtt 

az asszonnyal, az ura mëv védte vóna. Mëhhaltak, magára maratt a lyány.  

A temetésre elgyött a fé falu, mëv valami onokatestvér asszony 

Erdélyországbú, Mumusnak hítták. Az elvitte magával, mer aszonta, hogy 
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van nekik mit ënni a pacalho, mëg van neki is két nagy lyánya, oszt ellësznek. 

Mëg a „vír, a cigán vír‖ összeköti őköt. A lyány pedig elmënt vele, biztos, 

mer tutta, hogy az a sok bëenga kancigán nem hagyna neki békit.  

De Mumus má az úton hazafele azon járatta az agyát, milyen jó lësz cseléd-

nek ez a lyány. Mëg tán jó pézt kapna érte, ha eladná a gazdag csávóknak.  

Otthon aztán keresëtt neki ëgy szűk lyukat, aminek ablakja se vót, oda 

kőtöztette Sárit. Pedig szép nagy házuk vót, cseléddel, szakácsnővel. Másnap 

aztán befogta munkára, mindent vele csinátatott, a két nagy lyánya mëg csak 

meresztëtte a buláját egész nap. Mingyá az első napon kimutatta a foga fehérit, 

ami ajja munka vót, mind vele végeztette. Így vót ez hónapokon kërësztű.  

Pár hét múva nagy útra készűt Mumus: A vajda nagy bált adott, hogy a fia 

ott válasszon feleségët. Fëlcicomázta a lyányait. Mijelőtt elindútak, kiatta 

Sárinak, hogy tapassza újra a tisztaszobát, gyűccsön hozzá lószart, de abbú 

még a magokot is szëggye ki, hogy a tapasztás olyan sima lëgyën, hogy a légy 

seggre essën, ha rászáll. Mumus elmënt a két lusta lyányával, Sári mëg leste a 

lovaskocsikot az úton. Oszt, ha vót ganaj, összekapkotta a kaskájába. Az ud-

varon mëg szétmorzsolta a lóganajt, közben énekëlt. Hogy az énekszó csalta ë 

oda a verebekët, vagy mifene, nem tudom, de gyöttek csapatostú, oszt mind 

kiëtték belűle a magot. Sok këllëtt a tapasztásho, ha hallott lovas kocsit zö-

rögni, szaladt is kifele.  

Az ëgyik nap ëgy öreg cigányasszonyt tanát az út közepin. Behúzta ëgy fa 

árnyékába, próbálta kitanáni mi baja lëhet. Hazafutott vízért, lemosta az arcát, 

megitatta. Kiderűt, hogy napok nem ëtt. Péze vót vóna, csak ereje nem vót, 

hogy a bótba elmënnyën. Sári hazavitte a kuckójába, lëfektette, aztán kért a 

szakácsnőtű ënnivalót. Mëgëtette, eligazította a feje ajját az öregasszony mën 

nézte, ahogy sürgölődik körölütte Sári, aztán mëkkérdezte: 

– Mé nem szöksz el innen? Rosszabb sorod van, mint ëgy kivert kutyának! 

– Ahogy ideértünk, Mumus elatta a ruháimot, hogy majd ő vesz 

csinosabbakot. De rágyöttem már, hogy azé tartotta mëg a két legócskábbat, 

hogy në tudjak innen elmënni. Mëppróbálok valahogy összegyűteni ëgy ruhá-

ra való pénzt, oszt mëvvarrom, utána majd lëlépek. 

– Te tucc varrni? 

– Tudok. Hallom, mëgint elmënt ëgy lovaskocsi, mënnézem, potyogtattak ë el 

valamit a lovak. Még ëgy kicsi kéne, hogy elég lëgyën a szoba tapasztásáho. – 

Azzal a kosarával kifutott az utcára. Míg az öregasszonyt ápolta, esëtt ëgy kis 

eső, mëgázott a főd. Tanát ëgy kis lóganajt, tán má elég is lësz. Épp, hogy 

visszaért az öregasszonyho, valaki alaposan mëvverte a kaput. Sári mënt 

mënnézni, ki az. 

– Nahát, a Bolond Jóska! 
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– Csakhogy mëvvagy, Sári! Má régóta kereslek, de csak annyit tuttam, hogy 

Torda környékire hoztak. De jó, hogy esëtt az esső, így mëlláttam a lábad 

nyomát. Rögtön tuttam, hogy itt vagy a közelbe, mer ilyen kacsalába sënkinek 

nincs! Pakojj össze, mënünk hazafele! 

– Még nem lëhet. Betegen nem hagyhatom itt Dolma nénit, mëg csak ez a 

szakadozott, foszlós ruhám van. Mëg mëgígértem, hogy kitapasztom a nagy-

szobát, mire Mumus visszagyön. Én még akkor is tartom a szavam, ha ilyen 

rongy embërnek adtam is, mint Mumus. 

– Ketten hamar mëccsinájjuk, de ruhára nekëm sincs pézem, ami vót, anyá-

méknak adtam. Tudod, nagy a család. 

– Ide figyejj, te lyány! – szólt az öregasszony. – Vagy 20 éve Lólé fijam lo-

pott pár vég ruhát a tordasi vásáron. Elgyugta nálam, ő mëg átszökött Ma-

gyarba, mert keresték. Azóta is csak van, én dógoztam rendësen, kerestem, jó 

nyugdíjam van. Nem këllëtt. De të kőtözz át hozzám, itt úgyse tunná varrni, 

Jóskának mëg jó lësz ez a sëtét odú, amíg végeztëk. 

Bolond Jóska nem volt ám bolond! Csak azé hítták úgy, mert csupa olyat 

csinát, amit a cigányok nem szoktak. Szeretëtt dógozni, eljárt a gádzsókho, 

tanúni a fődet, az iparosokho, hogy ellesse a szakmát. Tudott a szobafestéshë, 

hozzá hordták a csávók a rossz biciglit, mind mëccsináta. Dógozott a 

mészárosná, gyorsan, ügyesen vágta a disznót, a marhát. Szinte mindënt tu-

dott, amire szükség vót a faluban.  

Jóska még aznap kiásta a güdröt a sárkeveréshë, mëg lëkaparta a meszet a 

falrú. Másnap pedig mësszórták törekkel a megáztatott fődet, elkeverték ben-

ne a lószart. Mëttaposták, többször mëvvágták kapával, oszt mikor má lecsú-

szott a kapárú a sár, kezdték is a tapasztást, csak előtte jól bevizezték a falat. 

Sima vót a fal, jó vót a sár, ezé átkűtte Jóska Sárit az öregasszonyho: 

– Eriggy, varrd a ruhát, mert az is eltart addig, amíg a tapasztás. – Sári szót 

fogadott neki. Az öregasszonyná tanát magához illő anyagot, kiszabta, mëg 

ëgyet Dolma néninek is. Közbe beszégettek, mëttutta, hogy Dolma néninek 

nem vót szërëncséje a gyerëkeivel, mind a könnyű utat választotta, ami sok-

szor nehezebb, mint a tisztësséges. 

Mire Jóska elkészűt a fallal, Sári is a ruhákkal. Csak Dolma nénitű vót 

nehez búcsút vënni. Mëgígérték, hogy mëgírják, hogy értek haza. Így is lëtt. 

Dolma néni válaszolt. Bár nehezen bánt a tollal, mëgírta, hogy Mumus ideg-

bajt kapott, hogy nem tanáta otthon Sárit, mer gazdag urakkal tért vissza, akik 

nagy pézt fizettek vóna Sárijé. 

– Nagyi, csak nem të vótá az a Sári? Hisz të is Sári vagy, szép vagy! 

– Nem én, az anyám!  

– Akkor dédi mëg a Bolond Jóska? 

– Bizony! 
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Kiskörén leszálltak, én meg napokig a történet hatása alatt voltam. 

 

1949-ben születtem, krumpliásáskor Tiszanánán, egy dél-hevesi faluban. A 2 

évvel idősebb bátyámmal együtt tanultam meg olvasni, hamar könyvtárba 

járó lettem. Az én kedvenc játékom a történetek hallgatása, kezdetben a csa-

ládtagoktól, később a borbélyműhelyben, a különböző közösségi munkák – 

csigacsinálás, kukoricatörés, ganajtaposás és a többi – során. 

Pár éve valaki létrehozta a szülőfalun Facebook csoportját, s az oda feltett 

képek elindították bennem az emlékek láncolatát, úgy ám, hogy szinte hallom 

az elhangzottakat az akkori kiejtéssel és a rengeteg szóképpel, hasonlattal 

együtt.  

Ezeket próbálom leírni, mert nagyon kevesen beszélik már azt a nyelvet. 

Nehezíti a dolgomat, hogy egyáltalán nincs írói gyakorlatom, hisz a gyerek-

koromban emlékeztetőként feljegyzettek nem számítanak. 

 

Egy kis segítség az olvasáshoz - A nánai, délhevesi beszédről 

– az „ë‖ hang használata 

„e‖ és „é‖ közötti magánhangzó. Többnyire ott használjuk, ahol a szegediek 

az „ö‖ hangot. Színesebbé, dallamosabbá teszi a beszédünket. 

(Az I. világháború idején nagyapám sokadmagával hadifogolyként egy 

nagy uradalomba került a Kaukázus lábánál. 4 évet töltött ott, ő mesélte, hogy 

az orosz gyerekek a magyarokat a beszédük alapján „vavavava, veveveve‖ 

kiáltásokkal csúfolták.) 

– A meg igekötő hasonulása. Pl. mëllát-meglát, mëffog-megfog, mëvver-

megver, mëttud-megtud stb. 

– A szótagzáró -L- kiesése, a toldalékok utolsó hangjánál is. Kiesésük meg-

nyújtja az előttük álló magánhangzót: szót-szólt, bót-bolt, dógozik-dolgozik, 

ócsó-olcsó, főd-föl, kúcs-kulcs, házbú-házból, ettű-ettől, attú-attól, mëgát - 

mëgállt.  

– az L+j hangkapcsolatból is ejtéskor j lesz: ajj-alj, ajjaz-aljaz, hajja-hallja, 

tejjessen-teljesen, ájj-állj stb 

– teljes hasonulás következik be a szóközi rl, dl, nl, a dn, a gn és a gyn más-

salhangzók találkozásakor is: salló-sarló, supellát-superlát, talló-tarló, 

udvalló-udvarló; palló-padló; ajáll-ajánl, á(l)-áll (Ott á magába-Ott áll magá-

ban), alunni-aludni, tënnap-tegnap, télleg-tényleg, anni-adni stb. 

– a mutatószók Z hangja is gyakran hasonul: em mëg-ez meg, am mëg-az 

meg, am milyen-az milyen  

– a „még‖ G-je, az egy, a hogy GY-je: mén nagyobb- még nagyobb, méj job-

ban-még jobban ëv villa-egy villa, hogy jártam-hoj jártam stb. 
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– az é/i és az a/o hang váltása: kezit-kezét, felibe-felében, örömibe-örömében, 

magukot-magukat, azokot-azokat 

– Ahogy általában a magyar, a nánai sem szereti a mássalhangzó torlódást, 

három mássalhangzók találkozásakor a középső kiesik: monta-mondta, kezte 

(keszte)-kezdte, majnem-majdnem, Szemmiklós-Szentmiklós stb. 

– ugyanígy a magánhangzók torlódást sem, itt többnyire egy j kerül közéjük: 

mijé-miért, fiai-fijaji, aszongya ja zannya-azt mondja az anyja, Alma ja fa 

jalatt-Alma a fa alatt (népdal) 

– hasonulások: többnyire egytagú mutatószók, határozószók, névelők az utána 

következő szó első hangjához hasonulnak: ícs csinájjuk-így csináljuk, as së-az 

sem, al lësz-az lesz, ek këll-ez kell, út tanútuk-úgy tanultuk, ekkis-egy kis stb. 

Sokszor egybemondják: assë, ekkëll, allësz, stb.  

– Az -ért rag t-je, sokszor az rt-je is elmarad: mé-mért (a mér szó múltidejénél 

marad a t!) mijé-miért, fijájé(r), azé-azért, fájé-fáért stb. 

– az „uj‖ hangpárnál hasonló jelenség: az u megnyúlik, a j kiesik. pl. sút-sujt, 

gyút-gyujt, nyút-nyujt 

– A határozóragok utolsó mássalhangzója elmarad,az előtte lévő magánhang-

zó megnyúlik, olykor módosul is. Pl. apámho-apámhoz, mozibú-moziból, 

ajtóstú-ajtóstól, ehhë-ehhez, ahho-ahhoz 

– A hol kérdésre adandó válasz határozó ragjának utolsó hangja elmarad, a 

mondat tartalmából tudjuk, hogy nem a „hová‖ kérdőszóra válaszoltunk. Pl. 

Hol van a cipőd? - A szobába. 

– í-zés. A reformátusok beszédére jellemsző az „é‖ hang helyetti „í‖ használa-

ta, pl. Píz-pénz, fehír-fehér, beszíd-beszéd, szíp-szép, kík-kék 

– a két szótagú véghangsúlyos szavak hangsúlyvesztése. Pl. keves-kevés, 

tehen-tehén, vereb-veréb, akar-akár, kötel-kötél stb. 

– a névelő használata: Ha egy szó magánhangzóval kezdődik, a névelő „Z‖ 

hangja átkerülhet a szó elejére. Pl.: a zembër- az ember, a zújság-az újság stb. 

– a „már‖ szó „mán‖ formában használatos, de mássalhangzóval kezdődő 

szavaknál a szó „n‖ hangja sokszor elmarad.   

 

Persze, van még néhány eltérés az irodalmi nyelvhez képest, de a fentiek 

alapján már bárki megtanulhat nánaiul. 

Berényi László 
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Nagyapó mesél 

 

Sokat mesélek az unokáimnak, gyermekeimnek különösen, amikor úton va-

gyunk. Alig helyezkednek el mellettem az ülésen, már kezdik is: „Papó me-

sélj valamit!‖ Arra a kérdésre, hogy mit is meséljek, az válasz, hogy „Arról, 

hogy mi volt régen, mit csináltál, amikor kicsi voltál?‖ És indul a mese. A 

feleségem is belekapcsolódik, hiszen ő is szeret mesélni az unokáknak. Hálás 

hallgatók! Úti-meséknek neveztük el az így elhangzottakat. Most ezekből az 

úti-mesékből válogatok egy csokorra valót. 

 

Nagyapó nagyapója 

 

Elsorolni is hosszas, mi minden történt az elmúlt évszázad folyamán. Nem is 

tisztem ezt tenni. Megteszik a történészek. Én csak emlékeket gyűjtögetek. 

Mindennapi emlékeket, apró történeteket, amik velünk, a családdal, s köröt-

tünk élőkkel esett meg.  

Kezdem nagyapámmal, aki a Császári és Királyi Hadsereg tisztje volt. 

Részt vett a balkáni hadi eseményekben és sebesülése miatt leszerelték. Ezre-

desi ranggal nyugdíjazták. Visszavonult vidéki házába, s az ott levő kertet, 

gyümölcsöst művelte. Másfél holdnyi szőlője annyi bort adott, hogy az árából 

el tudta tartani a családját – öt gyerekét. A zöldségeskert a ház szükségleteit 

fedezte, s a szántó adott annyi gabonát, amennyiből kitelt a kenyér az asztalra, 

s a szemestakarmány az állatoknak. Nem nélkülöztek. 

A gyümölcsösben alma, körte, szilva és barackfák álltak szép sorjában. 

Gyermekkorom kedvenc gyümölcsét az a kajszibarack fa adta, amelyiket még 

onnan nagyapa kertjéből hoztak, mint csemetét, s ontotta évről évre a zamatos 

gyümölcsöt. 

Édesanyám mesélte büszkén, hogy egyik nyáron a szülei felutaztak hosz-

szabb időre, Budapestre, s a gazdaság irányítását, az akkor tizenhétéves ifjú 

hölgyre bíztak. Boldog volt, hogy megállta a helyét! 

Ebbe már-már egyensúlyba kerülő életbe robbant bele a júniusi döbbenet. 

Egyik napról a másikra egy másik országhoz kerültek - Romániához! A falu 

is, ahol éltek, s a közeli Nagyvárad is, ahol nagyapám és minden családtagja 

született. Két fia, akik Budapesten tanultak, a határ másik oldalán maradtak.  

- A faluba új jegyző jött – mesélte nagyapám -, egy románember. Magával 

hozta a teljes tisztviselői gárdáját. A községházán csak az irodaszolga maradt 

magyar. Alighogy berendezkedett, magához hivatott. Csodálkozott rajta, hogy 

beszélek románul. Mondtam neki, hogy a katonáim között sok román volt, s 

tőlük megtanultam, meg a tisztiszolgám is a mócvidékről, a hegyek közül 
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került hozzánk. A jegyző úr, „domnu notar‖ tudomásul vette, majd rátért a 

mondanivalója lényegére – ha meg akarom tartani a rangomat és a helyemet a 

faluban, tegyem le az állampolgári esküt és a román nyelvvizsgát. Egy civil 

ne mondja meg nekem, mit tegyek! Válaszoltam és ott hagytam.  

Otthon aztán napokig törte a fejét, mit tegyen, mi legyen. Minden tisztvi-

selő, tanitó, postás, még az éjjeliőr is le kellett tegye a nyelvvizsgát és az es-

küt. Másképpen mehettek Isten hírével, azaz le is út, fel is út!  Ha nem teszi 

meg, elveszíti a rangját, nyugdíjat, birtokát.  

- Mit tegyek, Mariskám? – fordult a feleségéhez. 

- Tegye meg, László! – jött a határozott válasz. 

Én is emlékszem kicsigyermekkoromból a nagyapa tisztiszolgájára. Ősz-

szel, a nagyvásár idején mindig bejött a városba, és nem mulasztotta el felke-

resni nagymamámat. Az ezredes úr özvegyét. Hozott pirosalmát, télikörtét, 

sütőtököt. Nagymama behívta, de csak a tornácig jött, s ott megállt, várta, 

ürítsék ki a kosarakat, amiben a gyümölcsöt hozta. Nagymama kínálta itallal, 

étellel, de nem fogadott el semmit. 

- Hogy megy a sorod, Juon? – érdeklődött nagymama kedvesen. – Hogy van a 

család? A fiaid már biztos komoly felnőtt emberek! 

Az ember komoran bólogatott 

- Nehéz az élet, dragă doamnă
2
! De dolgozunk, s megbírjuk. Bizony a fiaim 

már családos emberek. Szorgalmasok, segítenek a családnak.  

- Miből éltek? 

- Az erdőből, mert nálunk nincsenek szántóföldek, nem terem meg a búza. 

Nincs más csak egy kis kert a ház körül, meg gyümölcsfák. A többi mind erdő 

és legelő. Tartunk állatokat és készítünk, amit lehet a fából. Teknőt, kádat, 

csebret. Adnak érte gabonát. Most is ezt hoztunk a vásárba. Közben erre ka-

nyarodtam, hogy az ezredes úr özvegynél tiszteletemet tegyem. Otthon min-

dig szeretettel és tisztelettel emlegetjük az ezredes urat. 

- Köszönöm, Juon! Jó ember vagy. 

Évente ismétlődött ez az őszi látogatás, míg aztán egyszer Joun helyett a 

fia jött.  

- Édesapám küldött – mondta. - Tisztelteti a nagyságos asszonyt, de mozdulni 

sem tud, annyira elfogta csúz. Ki sem bír kelni az ágyból. 

Többet nem jött se Joun, se a fia, és nem is volt már kihez jönnie.  

De térjünk vissza nagyapához. A határ túloldalán, pontosabban Budapesten 

rekedt fiai megélhetése komoly gondot okozott a családnak.  Ha nem sikerül 

megoldást találni, kénytelenek lesznek félbeszakítani a tanulmányaikat. A pesti 

rokonok segítségre szorultak, kénye-kedvüknek kiszolgáltatva. Nagyapa, hogy 

                                                      
2 kedves asszonyom 
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ezt elkerüljék, eladta a kecskeméti házát – egy ügyvédet megbízva –, és az árát 

odaadta a fiainak, hogy ebből fedezzék a kiadásaikat. Így senki kegyelemke-

nyerére nem szorultak. 

A határok szüleimet is elválasztották. Édesapám, amikor a hadifogságból 

hazatért, Debrecen mellett talált hivatalt magának. Mikor Erdélyt Romániá-

hoz csatolták, anyuka Nagyváradon maradt a hat hónapos babájával. Apuka 

Debrecenben, anyuka Váradon, s köztök a határ! Kilátástalan helyzet. Édes-

anyám talpraesettségének köszönhető, hogy sikerült összekerülniük. 

A Székelyföldön élő rokonaim, feleségem felmenőim is megszenvedték 

szülőföldjük elcsatolását. Feleségem nagyapja végig harcolta a Világháborút, 

ott volt Isonzónál, a piavei csatákban, megsebesült, kitüntették és mikor haza-

jött, nem volt hazája! Elvették… A város minden sarkán a román trikolor 

lengedezett a szélben, a hivatalokban románul szóltak a belépőhöz, a sarki 

rendőr nem értette a magyar szót, ha valamiért hozzá fordultál… 

A régi munkahelyén, a vasútállomáson forgalomirányitó volt a háború előtt. 

Amint számba vette a családját, s otthonát, jelentkezett az állomásfőnöknél, hogy 

venné fel a munkát. Alig akartak szóba állni vele, mondván, amig nincs meg a 

nyelvvizsgája és nem esküdött fel a román királyra, nincs mit keressen a vasútnál!  

Nehezen ment a román nyelv tanulása, hiszen az se volt, aki tanítsa. Gold-

stein, a fűszeres segítségével sikerült valamilyen alapszintű tudást szereznie. 

Zárás után, esténként a bolt hátsó szobájában egy asztali lámpa gyenge fényé-

nél tanulta naponta egy órát. Tankönyv, vagy más ilyesmi nem volt, s ezért az 

újságból kerestek egyszerűbb mondatokat, amit Mihály nagyapa megtanult 

kívülről.  

Háborús élményei, s hazaérkezése örökös témája volt az esti beszélgeté-

seknek egész életében. Unokái több-kevesebb érdeklődéssel hallgatták a sza-

vait, de ha feltették a kérdést, hogy „hogy is volt Doberdónál?‖ – belefogott a 

mesélésbe. 

- Mit tudjátok ti, mi volt ott! Mit tudjátok, mi az aknatűz, mi a gránát sivítása! 

Úgy vijjog a gránát, mint a sas, és egyre erősebben, ahogy közeledik, s akkor, 

bumm! Becsapódik, s körülötte csak pusztulás.  

Mesélt, mesélt, s a történetei nyomán megelevenedtek a fronton harcoló, 

de sokszor éhező, fagyoskodó katonák, fejük felett az állandó veszély, a bom-

bák, gránátok, nem beszélve a gyilkos rohamokról. A lövészárkokban töltött 

nehéz időkről, a társakról, aki a mellette küszködőket találat érte, ott haltak 

meg a szemeláttára és nem segíthetett. Beszélt apró örömeikről, egymásra-

utaltságukról, a bajtársiasságról. Végül a rettenetes csalódásról, a döbbenetről, 

hogy mikor véget ért a háború, és bár ők, akik egyvégig helyt álltak, vesztes-

ként kellett a fegyvert letenniük.  

Bige Szabolcs Csaba  
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Szökés a hadifogságból 

 
Ezt a történetet a dédi papám mesélte el akkor, amikor még én kicsi voltam, 

de minden szavára most is jól emlékszem. Az ő apukájáról, Kollár Imréről 

szól ez a történet, aki férfi szabó mesterként dolgozott egészen 1942-ig, ami-

kor is tartalékos katonáként őt besorozták. A dédi papám ekkor 8 éves volt. 

Mielőtt elindult volna a frontra, a dédi papám megkérte őt, hogy „nagyon 

vigyázzon magára, és élve jöjjön haza‖. Az ükapám ezt megígérte, de nem 

volt biztos abban, hogy még egyszer látja majd a családját. Fájdalmas volt a 

búcsú. Az ükanyám egyedül maradt a hét gyerekével. Az ükapám néhány hét 

múlva már Oroszországban találta magát, több ezer kilométerre a családjától, 

fegyverrel a kezében. Nem igazán értette, hogy mit is keres ő ott, hiszen még 

a légynek sem tudott volna ártani.  

 

1943 év elején Voronyezsi ütközetben az ükapám közelében egy harckocsi 

lövedék csapódott be, amitől ő elájult, de szerencsére nem sebesült meg ko-

molyabban. Amikor újra magához tért, akkor körülötte már csak orosz kato-

nák voltak, akik őt és a kevés túlélő magyar katonát vasúti marhavagonokban 

elszállították a hadifogoly táborba, ahol már több ezer, különböző nemzetisé-

gű foglyok voltak. Az ükapámnak szerencséje volt, hogy tudott varrni, ezért 

őt egy varrodába dolgoztatták. A többieknek nehéz fizikai munkát kellett 

végezniük a nagy hidegben. Enni alig kaptak, emiatt gyorsan legyengültek és 

napról napra egyre többen meghaltak. Előfordult olyan is, hogy a tábor őrei 

találomra kiválasztottak egy foglyot és többen addig ütötték még az el nem 

ájult. Az ükapám látta, hogy innen vagy megszökik vagy hamarosan ő is 

meghal, mint a társai. Az ükapám beszélt szlovákul. A varrodában dolgozó 

egyik szlovák fogollyal (nevére már nem emlékszem) kitalálták, hogy hogyan 

tudnának megszökni. Már tavaszodott, amikor az egyik nap csak egy orosz 

katona maradt a varrodában, akit a szlovák egy hirtelen jobb egyenessel ki-

ütött. Magukhoz vették az őr pisztolyát és puskáját, majd a varrodából ruhá-

kat szállító teherautó aljára felkapaszkodva kijutottak a táborból. Alig tettek 

meg pár kilométert, amikor a teherautó hirtelen megállt, ekkor nagyon meg-

ijedtek, mert azt hitték, hogy lebuktak, de megkönnyebbülve látták, hogy a 

teherautó sofőrje sietve bement a bozótosba a „nagy dolgát‖ elvégezni. Ezt 

kihasználva, bepattantak a teherautóba és az ükapám nagy gázzal elindult. 

Tudták, hogy keresni fogják őket. Az ükapám az első erdős résznél megállt a 

teherautóval és kiszállt, hogy az erdőben folytassa tovább az útját. A szlovák 

nem akart vele menni, ezért elbúcsúztak egymástól és külön indultak tovább. 

Az ükapám ekkor látta őt utoljára.  
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Az erdész és vadász apjától az ükapám sok olyan dolgot tanult, aminek az 

erdőben most nagy hasznát vehette. Nála maradt a puska, ezért tudott magá-

nak nyulat lőni, és tudott tűzet is csiholni, hogy a nyulat nyárson megsüsse. 

Talált madártojásokat a fészkekben, azokból is evett. A nap mozgásából és 

fákon lévő mohák elhelyezkedéséből tudott tájékozódni. Útközben források-

nál ivott. Amikor lakott területekhez ért, akkor azok mellett úgy haladt el, 

hogy megvárta, hogy teljesen besötétedjen, így mindig észrevétlen maradt. 

Folyamatosan a családjára gondolt, ez adott neki erőt a hosszú úton. Hetekig 

gyalogolt, amire elért a magyar határhoz, ott térdre borult és megcsókolta a 

földet és sírt. Hiába volt már magyar földön, továbbra is bujkálva kellett ha-

ladnia. Éjjel érkezett haza, már mindenki aludt. Halkan bement a házba és 

megcsókolta az alvó feleségét, aki ettől felébredt és azt hitte, hogy álmodik. 

Átölelték egymást és percekig együtt sírtak. Ezután az alvó gyerekei homlo-

kára egy-egy puszit adott. A gyerekek közül csak a dédi papám ébredt fel, aki 

rögtön átölelte és percekig szorította az apját és közben elcsukló hangon azt 

ismételte, hogy „tudtam, hogy haza jössz‖. Annyira boldog volt a dédi papám, 

hogy kiment az álom a szeméből. Ezután az ükapám a konyhában órákig me-

sélte ükanyámnak, hogy min ment keresztül. A dédi papám úgy csinált mint-

ha vissza aludt volna, majd észrevétlenül oda ült a konyha ajtó mögé és végig 

hallgatta azt amit az apja órákon keresztül mesélt. Ezután még hetekig a pad-

láson bujkált az ükapám, amire már elő mert jönni.  

 

Később az ükapám soha nem beszélt arról a többi gyerek előtt, hogy mi történt 

vele Oroszországban, próbálta a rossz emlékeket elfelejteni. Annyit azért elmon-

dott a dédi papám testvéreinek, hogy nem ölt meg senkit. Ha akkor a dédi papám 

visszaaludt volna, akkor most én sem tudtam volna ezt a történetet elmesélni.  

Biró Zétény 

 

 

„A szülők, nagyszülők, dédszülők életmeséi” 

 

Napjainkban a néphagyományok elhalványodtak, de én szeretettel próbálom 

még mindig őrizni őket. 

A legkedvesebb, s ami a szívemhez közel áll, a néptánc és a népdalok 

éneklése. Dédnagyapám, Deákos Farkas Lajos híres néptáncos volt. Ő volt az, 

aki először táncolta a gömöri botos táncokat. Ismert volt az árvalányhajjal 

díszített kalapjáról, a fekete priccses nadrágjáról, a saját kezűleg faragott bot-

járól és, persze, a fekete nagy szakálláról. Lehet, hogy ő utána van a tánc utá-
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ni szeretetem.  Sosem felejtem azt a pillanatot, amikor a Nagyapáink öröksé-

ge című gömöri népzenei fesztiválon a fellépés közben észrevettem, hogy a 

paravánon háttérképként a dédnagyapám fényképét vetítették ki. Sőt, néhány 

ember pólóján is megpillantottam az ő fényképét. Könnybe lábadt a szemem, 

de egyben büszkeség is töltött el, hogy ha már élőben nem is, de lélekben még 

mindig itt van velem. Nagyon szeretem hallgatni, ahogy nagymamám mesél 

róla. Nagyi mesélte azt is, hogy szabadidejében nagyon szeretett festeni, raj-

zolni és táncos botokat faragni. Valika, a néptánctanárom mindig mondja, 

hogy nagyon büszke legyek rá. Több olyan híres táncosnak is bemutatott már 

engem, akiknek jó barátjuk volt a dédnagyapám. Mesélték,hogy ő nagyon 

szerette a húsvétot, és szeretett öntözködni házról házra. Én is szeretem a 

húsvétot, örülök, hogy ez a hagyomány még mindig él. A mi néptáncos fiúink 

is járnak húsvétkor locsolkodni. Hozzánk is minden éven eljönnek. A fiúk 

vödörből vizzel szoktak öntözni minket, lányokat.  Mi megkínáljuk őket fi-

nom süteménnyel, sonkával,egy kis pálinkával és kézzel készített  hímes tojá-

sokat adunk nekik. Büszke vagyok arra, hogy ebben is követem dédnagyapá-

mat. Ő is átadta az utókornak a néphagyományok, a néptánc iránti szeretetét, 

s remélem, ez nekem is sikerül majd. 

Nagyon sajnálom, hogy már személyesen nem ismerhettem a dédnagypa-

pámat, de remélem, még így is büszke rám. Ezért is gondolok rá mindig hús-

vétkor, mert az a híre járja, hogy ő volt a faluban a legnagyobb öntözködő. 

Bodnár Ramóna 

 

 

Nagymamám mesélte 

 

Gyakran vagyok a mamámnál rövidebb-hosszabb időre. Ilyenkor sokszor 

mesél nekem régi dolgokról, elődökről. 

Egy alkalommal megkértem, hogy a gyerekkoráról meséljen nekem. 

- Tudod, én az ötvenes években voltam gyerek ez egy igen nehéz időszak 

volt. A szülei a városba költöztek, de a nagyszüleim abban a kis ormánsági 

faluban maradtak, ahol születtem. Én a nagyobb időt náluk töltöttem. De jó 

volt falun gyereknek lenni!  

Ha elvégeztem a rám kiszabott feladatokat, jöhetett a játék a barátokkal. 

Aratás után lestük a cséplőgépet. Csúszkáltunk a magas szénakazlakon. Az 

egyik barátomnak volt egy játékhintója, amire fel lehetett ülni. Volt rúdja, 

amit fogva húzni tudtuk. Egy alkalommal a barátomék amúgy elég szelíd 

kosát odakötöttük a rúdhoz, arra gondolva, hogy majd húz minket. Fel is ül-

tünk a hintóra, de a kos megelégelte a játékot, s elkezdett vágtatni velünk.  
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No, ez már nem volt játék! Egy hatalmas döccenő után felborult a jármű, 

mi meg lerepültünk róla. Szerencsére nem lett semmi nagyobb bajunk néhány 

karcoláson kívül. A szüleink persze nem dicsértek meg minket. Szegény kos 

is túlélte a kalandot, ki tudott szabadulni.  

Mesélhetnék még a nyári fürdőzésről a fekete-vízben, a mosóteknős csó-

nakázásról, de majd egy másik alkalommal. 

Megköszöntem a mamának a történetet. Remélem, még sokszor fog me-

sélni nekem. 

Bottka Zalán 

 

 

Budai papám 

 

Nagyapám kertész volt. Hatalmas üvegház és fólia blokkokkal. Rengetek 

virággal tele tömve. Mi gyerekek iskola után mentünk át papához anyut meg-

nézni, mert anyu neki dolgozott. Mentünk, rohantunk közben mindenfélét 

játszottunk kapitányost, fogócskát, bújócskát. A csöveken lógtunk, mint a 

majmok, majd mentünk rajtuk. Ki tud végig futni, fenn maradni? Lackó, 

öcsém még pici volt, apró lábacskáival nem tudott gyorsan és nagyokat ugrani 

és párszor az egyik lába a csöveken fenn maradt, vagy beakadt. Zsupsz bele 

valamelyik ládába, amelyikbe éppen a frissen vetett paradicsom volt, vagy 

egy felkötözött uborka indájába kapaszkodott meg, hogy el ne essen, amit 

persze gyökerestől kitépett. De legtöbbször nagyapám fodros petúniája volt a 

célpont. Fogta a fejét, meg csóválta is mikor átjött, hogy: 

– Az Isten vertje meg, már megint valamelyik belefeküdt a legszebb fodros 

petúniában. És pont a legszebbe! Eszti Te, Nízd meg’ Mit tett ez a gyerek már 

megint? – Eszti, az anyukám neve. 

Nagyapám esténként átjárt hozzánk vacsorázni. Néha nálunk is aludt. 

Mindig mondta: 

– Nem vár engem Te Eszti senki sem haza a négy fehér falon kívül még egy 

döglött bögöly se. 

Nemcsak a magánytól, de főleg a haláltól félt igazán. 

– Értem én, hogy meg kell halni, de mért kell oda menni? – folyton csak ezt 

hajtogatta. Talán azt gondolta, nálunk esetleg nem talál rá, és így kicselezi a 

halált? Lehetséges. 

Aztán, ahogy vacsorázni kezdett és elkezdte anyu ugráltatását is, megnyu-

godott. Mikor anyu már majdnem leült közénk enni, akkor hirtelen megszólalt 

nagyapi: 

– Hm, Eszti, ha már leültél, hozd már ide ezt vagy azt. Hm, Eszti. 
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Kifejezetten élvezte, hogy valaki – legtöbbször anyu – csak vele foglalkozik. 

Ahogy nőttünk, nagyapi szeretete is kimutatkozott felénk. Távolról, és 

óvatosan bontotta ki a szeretett hálóját. Mikor iskolába jártunk és már tudtunk 

számolni, áthívott minket – ahogy Ő mondta: „egy kis segítségre‖ 

Mindig megkérdeztük: meddig fog ez tartani Papa? Ő meg válaszolta:– Öt perc. 

Az az öt perc, az minimum 1-2 órát jelentett nála. 

Ha fontos volt és nem mentünk, akkor így kezdte: 

– Alig mer kérni az ember egy kicsit. Az iskoláját neki, ha nem érsz rá, akkor 

ne is gyere! 

És megsértődött.  

 

Piac-pénz-pénzszámolás 

Minden piac végén nagyapám az aprópénzt zacskóba tette, betekerte és elrak-

ta későbbre. Karácsony előtt pár héttel pedig számba vette. Azaz megszámol-

tatta velünk.  

A sok érdekes pénzes zacskó érdekes történeteket rejt magában. Megta-

pasztaltam a pénzszámolás közepette, hogy a pénznek dohos szaga van, kop-

tatja a bőrt az ujjainkról, koszos lesz tőle a kezünk és pár napos számolgatás 

után már nem is olyan jó móka. 

Nővéremmel addig számolgattunk, hogy a bank által számolt összeg egy-

harmadát mondtuk papinak. Ennyi és nem több. Papa berakta egy nagy váll-

táskába, vittük a Bankba. Ott tán még jobban húzta a vállát, hogy megsárgul-

janak a többiek az irigységtől. Láttuk, hogyan néznek ránk. Nagyapám készí-

tett egy cselt, látta, hogy a vállpántja a táskának kicsit a varrás elengedte. Hát 

Ő meg lazított még rajta. Ahogy felállt a pénz kiborult. Onnantól kezdve még 

jobban éreztük magunkat. 

Papa az általunk mondott összegnek is nagyon örült, de mikor megtudta a 

tényleges összeget, olyat tett, amit előtte soha. A nővéremnek vett egy pólót, 

nekem, pedig egy órát. Nagyon, de nagyon boldogok voltunk.  

Idősebb koromban már csak engem hívott el a pénzszámolásra. Kikészítet-

te a hamutálcát. Televette cigivel a borosüvegnek álcázott cigarettatartót. 

Kávét főzött.  

Hozzákezdtem a pénz számolásához, Ő pedig leült az ágyára. Összetette a 

kezét, behunyta a szemét. Egy ideig hallgatott, majd mesélt. 

– Tudod Kati… A háború… És sírt…  

Onnantól kezdve még jobban összetartoztunk. 

Budai-Biró Katalin 
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Pannon kariatida 

 

- Etel! Etel! - ez csengett napról napra nagyanyám fülében, amikor kislány 

volt. Semmi cirógatást nem tükrözött e név. Fiatal viselője az Etusra vágyott, 

de ez nem jött ki a környezetében élők száján. Etelkáról pedig valószínű nem 

is hallottak. Csak dédelgetés, érzelmesség nélkül! Ez nem volt szokás a múlt 

század első évtizedeiben. a jómódú délvidéki földműves családban. Különben 

is, lányuk volt a legidősebb a három gyerek közül, minél előbb férjhez kellett 

adni. Idejében elkezdték készíteni a fehérhímzésű „slingelt‖ hozományt: há-

lókabátot (amit én később tunikaként viseltem), kombinét, ágyneműhuzatot, 

terítőt, szalvétákat, zsebkendőket. Halkszavú édesanyja beletörődve varrt, 

varratott, hogy megfelelő kelengyével (stafírunggal) lássa el. Különben sem 

volt beleszólása semmibe. 

Etelnek egy mészároslegény tetszett volna, de jóformán még magának se 

merte bevallani. Más nemzetiségű, vallású is volt. Az édesapja sejthetett va-

lamit, mert e legény katonaságból való leszerelése előtt gyorsan nyélbeütött 

egy házasságot a lánya számára. Ilon, a húga, is bátorította, hogy hozzámen-

jen. Válassza őt, mert a vőlegényjelöltnek göndör haja volt! Nagyanyám sze-

mében csak az engedelmesség látszott, mikor a tőle nyolc évvel idősebb jö-

vendőbelijének kívánságára magáznia kellett. Fordítva, természetesen a tege-

zés járt. A szomszéd falu határában férjura már megvette a szállást, ahogyan 

Bácsországban a tanyát nevezik, ahova a 16 éves gyereklány gazdasszonynak 

került. Azt nem tudatta az eladó, hogy lépfenével fertőzött a talaj. Így, amikor 

a gazdálkodás beindult, hitetlenkedve látták, hogy hol egy disznó, hol egy 

tehén vagy akár ló pusztult el, szinte sorozatban. 

A kezdeti fellendülést hamarosan örömhír követte. A várandóság ideje 

alatt a kismamára környezete nem sok figyelmet fordított. A Duna 1926 nya-

rán hirtelen megáradt. A férfiaknak feltarisznyázva fogatos kocsikkal a jó 65 

kilométerre levő Gombosra kellett menniük homokzsákok fuvarozására a 

gátépítéshez. Az aratást, cséplést félbeszakítva, másra hagyva, nagyapámnak 

is mennie kellett. Etel mellé a szállásra a 9 éves Ilont vitték ki, hogy kéznél 

legyen, ha segítségre lesz szükség. Milyen elgondolás a szülők részéről! A 

szülés időpontját nem is tudták.  

Ferenc nagyapám július 6-án reggel érkezett meg a Dunáról. Biztosan még 

éjjel vágtak útnak a többi gazdával. Alig, hogy kifogta a lovakat, Etel bátorta-

lanul szólt: „Alighanem indulnunk kell!‖ Mi mást lehetett tenni? Újra befogta 

a lovakat, és mindenórás feleségével a zötyögő szekérrel megindultak a közeli 

városba, a szülői házba. Nem volt még választható szülési mód akkortájt. Az 

éppencsak 17 éves anyuka egy egészséges kisfiúnak, Bélának, adott életet. 
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Nagyapám is kárpótolva érezhette magát, hiszen „gyerek‖ lett, azaz fiú. Mai 

ésszel még belegondolni is rossz, mit tehettek volna ott egymagukban a pusz-

ta közepén Ilonnal, ha előbb indul meg a szülés. Lehet, hogy én se írhatnám 

ezt a családtörténetet most. Négy évre rá érkezett a másodszülött is, ki apja 

nevét örökölte meg.  

Apám, Béla, a városi nagyszülőktől járt iskolába. A tanítás befejeztével a 

teheneket kellett kihajtania a legelőre. Mindez mellett, töretlen szorgalmával 

elérte, hogy beiratkozhasson a verbászi gimnáziumba. Ekkor 1941-et írtak. 

Örültek, hogy magyarul tanulhatott tovább, mert a Jugoszláv Királyság alatt 

egyes tantárgyakat szerbül adták elő. A cirill betűkkel is meg kellett birkóz-

nia. Nehéz lehetett a szülőktől való elszakadás. Egy megmaradt képeslapon a 

német nyelvtanulás nehézségeire panaszkodik. Ehhez nem volt háttérsegítsé-

ge. Habár kerékpárral sűrűbben hazalátogathatott volna, mégis havonta csak 

egyszer engedélyezték a vasfegyelmet elváró tanárai. A táv 12 kilómétert, 

félórás utat tett ki, de kizökkentek volna az oktatás menetéből. Így vélekedtek 

akkor a nevelői. A harangozóéknál lakott, reggelente ő harangozhatott. 

Nagyapám közben többször betegeskedett. Budapesten a János kórházban 

kezelték a tüdejét. Nagyanyámnak csomagban kellett küldeni a cseresznyét. 

Azt is megszabta, milyen hosszúra vágja le a gyümölcs szárát! Felesége gya-

log tette meg a három mérföldet a postáig. Máskor fapedálos kerékpárral vá-

gott neki, hogy túrót, vajat vigyen a piacra eladni. Közben vezette a gazdasá-

got bármi jött is, aszály, jégverés váltakozva. 

A gimis tanulóévek megszokott rendje 1944 őszén borult fel. Október kö-

zepén, mikor híre ment, hogy a szovjetek átjöttek Becsénél a Tiszán, az isko-

lában tanító apácák észak irányába kerekedtek fel. Édesapámat egy ismeretlen 

falubeli társaival együtt fölrakta a kocsiderékba és hazavitte a biztonságosnak 

vélt környezetbe. Ő ezután a latin biflázása helyett, az ekeszarvát volt kényte-

len megfogni, hogy besegítsen a családi gazdaságba. Az egyhangú munka 

mellett nem jutott idő a szórakozásra. Könyvei várakoztak a polcon felsora-

koztatva, példásan becsomagolva. Csak a nagyobb névnapokat ünnepelték 

akkoriban, a születésnapok jöttek-mentek maguktól. 

A szovjet katonák és partizánok elől a szállásokon sem lehetett nyugta a 

szorgos népnek. Ezt a történetet 85 éves korában mesélte el apánk. Szántás 

közben jelentek meg az új hatalmat gyakorlók, és őt, az akkor 18 éves fiút, 

arra kényszerítették, adja oda nekik a lovakat. Amikor ezt megtagadta, a par-

tizán puskát fogott rá, hogy lelőjje, de a szovjet társa leállította. A szomszéd 

szállásra mentek szétnézni, azok tanácsára újra megjelentek, és vitték is a 

lovakat. A beszolgáltatások évei következtek. A gazdát a pozsareváci börtön-

be zárták. Lelki és pszichikai terror, megalázások. A köztiszteletnek örvendő 

férfi ebbe beleroppant, a megbélyegzés elviselhetetlen volt. 
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Nagyanyám 32 évesen maradt özvegyen. Férje 1945-ben hunyt el. A nád-

szálvékony tiniből viharedzett assszony lett. Összeszorított fogakkal, „muszáj 

Herkulesként‖ vállalta fel a soron levő feladatokat. Szikár alakja megmaradt 

fiainak emlékezetében. Úgy tűnt nekik, vékony ajkai még keskenyebbek let-

tek, de tovább küzdött szeretteiért. Édesapja az I. világháborút megjárta. A 

ceri csatában és Doberdónál harcolt végig. Hazatérve új állam, a Szerb-

Horvát-Szlovén királyság fogadta. Azzal kellett szembenéznie, hogy a taka-

rékban levő pénze elértéktelenedett, infláció söpört végig, új fizetőeszköz volt 

forgalomban. Utána jött a trianoni békediktátum. A csapás után ismét talpra 

álltak. A nagycsalád egy része az anyországba került, mások határonkívül 

rekedtek anélkül, hogy elmozdultak volna. 

Apám a gimnáziumot Szabadkán folytatta, ott is fejezte be. Öccse,  

Feri, is ugyanott tanult tovább és tanitó lett, először a tanyavilágban kapott 

kinevezést. Érdekes nevű falucska volt az - Brazíla. A hajdan Dél-

Amerikában szerencsét próbálók nevezték el, mindenki csak Brazinak mond-

ta. Bélának többen is tanácsolták, hogy íratkozzon be az állatorvosi egyetemre 

Belgrádban. Ezt meg is tette nagy elszántsággal, mert az állatok viselkedése, 

betegségei érdekelték. Rengeteg népi gyógymódot jegyzett meg már abban az 

időben. A fővárosban sokat kellett tanulnia, a szerb nyelvtudását is magasabb 

szintre kellett hoznia. Közben a mocsaras talajon Új-Belgrádot építették az 

egyetemisták elrendelt munkaakciókban. 

Ebben az időben indult Etel dél felé a csomagokkal, melyekben egy kis 

étel, váltóruha és mosószappan lapult. A vasúti sineken bukdácsolt még virra-

dat előtt, míg a hajnali vonatra a vasútállomásra nem ért. Ki tudja mikor kelt 

föl vagy egyáltalán lefeküdt-e? Biztosan megvárta míg kicsöpög a túró. Bel-

grádban még nem járt, de bátran nekivágott az útnak. A címet sajnos elvesz-

tette a sok batyu közt, így elkerülték egymást a fiával. Céltalanul bolyongott 

holtfáradtan, mire délután valahogy összetalálkoztak egy parkban. Sokszor 

mesélte el nekem ezt a kalandot. 

A házasság ideje is elérkezett, apám a szomszédlányt vette el feleségül, 

egyidősek voltak. Elli Pesten kezdett óvóképzőbe járni, de a bombázások 

miatt szétszéledtek a tanulók a Rózsák teréről. A tervek szerint a kárpátaljai 

gyerekekhez lett volna kirendelve, de mint annyi másba, ebbe is közbeszólt a 

háború. A nagygazda család részéről kisebb elégedetlenség volt érezhető a 

jólszituált pékék lánya iránt, mivel földet nem kap hozományba (a földéhség 

elapaszthatatlan). Elli temérdek szeretet és tudást adott át az óvodások nem-

zedékeinek! Mérhetetlen szociális empátiával rendelkezett. A leendő anyós, 

más érvek hiányában, azt hozta föl, hogy Béla választottja szemüveget visel! 

Négy év gyermek utáni vágyakozás után megszülettem én. A vakációkat 

kint a szálláson töltöttem, a Tündérkertben. A rengeteg gyümölcsfa - néme-
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lyik úgy beoltva, hogy körtét és almát is termett. Sok aprójószág, tehenek, 

lovak, disznók, malacok, rikácsoló gyöngyösök, tucatnyi macska és kutya 

jelentették a nyüzsgő életet, kint, a természet ölén. A gémeskút külön tisztele-

tet ébresztett jéghideg vizével. Nemkülönben az is kiváltotta a csodálkozáso-

mat, hogy nagyanyám tavasztól őszig a dunna alatt a tornácon (gangon) aludt. 

Makkegészségesen megvolt wellness-terápiák nélkül! Kedvenc ételeimet 

főzte a forró tűzhely mellett a legnagyobb kánikulában is. Az olvadó tortákkal 

volt a legnagyobb gond, mivel azokat nem lehetett a kútba leengedni, mint a 

görögdinnyét. A kotla alá begyújtott a nyár végén, úgy melegítette meg a 

vizet a fürdéshez az unokáknak a hazamenés előtt. Mi megfürödve még egy 

bicajtúrát iktattunk be a poros dülőutakon, Élképedve fogadta a poros társasá-

got. Kezdődhetett újra a fáradságos folyamat! Emlékezetes maradt számomra 

egy szánon való utazás hozzá. A kocsis úgy hajtott, hogy lepottyantunk a 

hóba. A felnőttek nevettek, én meg megijedtem, mi lesz velünk. Vadat gyak-

ran lehetett látni a szállás közelében. A rókákról szóló mesék alapján egy 

hatalmas állatot képzeltem el, kiábrándultam mikor láttam, hogy alig nagyobb 

a kandúrnál. Elbűvölő volt az a világ. 

A fájós lábak, a sokszor elszederjesedő ajkak arra utaltak, hogy nagyanyám 

fölött is eljártak az évek, nem maradhat kint a szálláson egyedül. A sürgetésnek 

nem lehetett ellenállni. A földdel már a szövetkezet megalakulásakor belépett a 

szocializmus építésébe. Amikor óvodás koromban eljött hozzánk, sírni láttam a 

kőkeményre edzett asszonyt. Szaladtam jelenteni anyukámnak: „Sír a nagy-

mama!‖ „Miért sír?‖- kérdezte. „A búzát sírja‖ - válaszoltam. 

Elkerülhetetlen volt, meg kellett válnia addigi lakóhelyétől, a szabad ter-

mészeti élettől. „Mit eszek én majd bent a faluban?‖ - hajtogatta. Édesapja 

vígasztalta: „Van gulyáskonzerv…‖. Ilyesmi meg sem fordult addig a fejé-

ben, hogy így is lehet élni. Végül, mégis beadta a derekát, lebontották a szál-

lást. Évtizedekkel később is egy sárgább parcellarész árulkodott a szántóföld-

ön arról, hogy itt egykor virágzó gazdaság állt, „…hol a keserű a számban 

édessé ízesül…‖. A ma elvárt biotermesztés már akkor a kisujjában volt: a 

gyöngyösök leszedték a cukorrépáról a bogarakat, a savót a malacok itták 

meg, az érett gyümölcsök a napon aszalódtak, fertőtlenítőnek pálinkába ázta-

tott liliom állt az üvegben, a lisztbe kevert élesztő és a lesütött hús mindig 

kéznél voltak, a szárított bodza, akác, útifű, csalán, csipkebogyó várta a ke-

mény telet és a teázást. 

Az idillikus képek emlékekké váltak. Az élet könyörtelen valósága mellett 

nem marad idő a fiatalságról ábrándozni. Feri nagybácsim a sikertelen szív-

műtét után elhunyt. Szomorú egy anyának a fiát temetni. Nagyanyámnak idős 

korára a negyedik unoka, Nórika kishúgom, hozott derűt. Tizenhárom év van 

közöttünk. Sokat vigyázott rá, énekelte a réges-régi dalokat, kocsikáztatta 
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vagy csak ült vele a tenyérnyi, gondosan megművelt virágoskertjében. Még a 

pedálos Singer géphez is odaült, hogy dagadt, reumás ujjaival apró ruhákat 

varrjon a kisunoka babáinak. 

Eközben lankadatlanul ápolta fekvőbeteg aggastyán édesapját, ki még 90 

éves korában is kikerékpározott pirkadatkor fiáék szállására, majd este vissza.  

Az érettségi vizsgámra indultam, amikor dédapám 95-ik évében elhunyt. 

Nem volt már, aki a Doberdóról meséljen nekünk. Áldozatos munkájáért nem 

sajnáltatta magát nagyanyám, nem sopánkodott a sorsán. Hamarosan fiú déd-

unokák örvendeztették meg. Hosszú életet kapott, 86 évesen pihent meg örök-

re. Alakja és személyisége példaként áll az unokák és dédunokák előtt, meg-

hátrálni sohasem lehet. „Ne bánkódjál, hogy megbotlottál és elestél, gyűjts 

erőt és álljál talpra minél előbb!‖ ez a hozzáállás tudná leghűebben ecsetelni 

nagyanyám életfilozófiáját. 

 

Ahogy az agyonlapozott Váncza recepteskönyvet forgatom, sütemények ké-

szítéseinek sárgult nyomaival, a párás konyhában a fiatal Etel köszönt rám 

szőke haját kontyjából szétterítve. A hosszú emberpróbáló évtizedeken ka-

cagva szökken át. Immár nem kell a környezet hajthatatlan elvárásainak meg-

felelnie. Végre Etus lehet - az önfeledten játszadozó kislány, a bálban szóra-

kozni vágyó nagylány, az önmegvalósításon és karrieren gondolkodó modern 

nő, sikeres üzletasszony, ökokertész, szakácsnő. Elmaradhatatlan fejkendőjé-

vel int át az új évszázadba. Ahogy távolodik, a patyolattiszta és keményített, 

parazsas vasalóval ránctalanított kötényének pántját libbentve maga után, 

konyhámat „női szeszél‖ kalácsának bódító illata tölti be. És én ismét a kis 

szélvészkisasszony Márti vagyok, horzsolt térddel, porosan futok mosolygó 

nagyanyám karjába. 

 

 „…Másnak csupán a lóhere 

 nekem köménymag jó szere 

 heréből tűnt tapsi kandikál 

 ecetfán ökörszem hangicsál 

 ismerem dombját katlanát, 

 fölöttük életem lobban át…” 

   Fehér Ferenc: Nyelv és varázs 

Cvetanovic Márta 
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Két kanna víz 

 

Hétéves koromban természetes volt, hogy másfél kilométert két üres, tízlite-

res vizeskannával hosszabb idő alatt lehet megtenni, mint két ugyanazon teli-

vel. Gyermekként Bihardiószegen az ártézi kútról kellett az ivóvizet hordani. 

Két kút volt a főtéren: a nagykút, amely szép, míves, magas kút és két ki-

folyóval bírt, melyből bő sugárban folyt a víz állandóan. Tőle ötven méterre 

volt a kiskút, melynek csak egy kis vékony csövén csordogált a víz. 

Hogy mikor, melyik kútról hoztam a vizet, az döntötte el, hogy voltak-e 

barátok a nagy kút körül vagy a parkban, vagy őgyelegtek-e az üres piactéren. 

Az is megtörtént, hogy már menet közben találkoztam néhány kannás bará-

tommal, ekkor utunk természetesen a kiskúthoz vezetett. Míg lassan teltek a 

kannák, nekünk volt időnk fontos dolgainkat megbeszélni, a nálunk lévő érté-

keket elcserélgetni, vagy pitykézni (gombot, pitykét adott távolságból a föl-

dön meghúzott vonalhoz vagy egy fal tövéhez dobtuk úgy, hogy ehhez a vo-

nalhoz vagy a fal tövéhez minél közelebb kerüljenek, vagy falhoz ütve a visz-

szapattanó gombok, pitykék távolságát arasszal mértük. Az is megesett, hogy 

kis földbe vájt lyukra dobtunk, majd megfelelő sorrendben, aki következett, a 

lyukba fricskázta azokat). 

A nyári hónapok ilyen szempontból különösen jók voltak, gombokban 

nem volt hiány. Szép nagy ütő- és dobógombokat lehetett szerezni, például a 

nagymamám téli bekecséről. Miután levágtam azokat, már csak azért kellett 

imádkoznom, hogy a tél soha ne jöjjön el. Eljött, és vele minden, aminek 

jönnie kellett. 

Háború után voltunk, így elég sok rossz fémpénz is előkerült a játékhoz. A 

legjobb ütő- vagy dobópénz a lyukas húszfilléres volt, akinek ilyet sikerült 

szerezni vagy nyerni, az igazi király lett. 

Mégsem a játék, a barátkozás, a beszélgetés vagy a cserebere volt az igazi, 

hanem hazavinni a két teli kannát. Barátok korban hasonlóak voltak, de már 

tudtuk, hogy egy kannával nem lehet vizet vinni, mert cipeléskor nincs meg 

az egyensúly. Azt is tudtuk, hogy a kannákat nem kell televenni vízzel, mert 

ezt otthon minden alkalommal elmondták nekünk. 

Hazafelé menet viszont egy szülő vagy nagyszülő sem volt ott, de megvolt 

bennünk a virtus: a kanna, legyen tele a hengeres nyakrészig. Mindegyikünk 

úgy volt vele, ha a másik meg tudja csinálni, akkor én is. Ezért hazafelé a 

kannáknak tele kellett lenniük. Előbb-utóbb azok megteltek vízzel, a játéknak 

vége lett, indulni kellett haza. Most kezdődött az, amiért érdemes volt a kútra 

járni: haza vinni a teli kannát. Az utat gondolatban már előre szakaszokra 
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osztottam. Első volt a kút és a sikátor közötti táv. Bár a kiskút feleannyira volt 

a sikátortól mint a nagy, ez nem számított. Az első részcél a sarok volt. 

A kannákat egymás mellé tettem, egymástól megfelelő távolságra. Ez az 

elhelyezés volt mindennek a lelke, mert mikor felemeltem azokat a két karom 

pont függőlegesen állt, és a kannák nem lengtek ki semerre, nem gátoltak a 

menésben. Ezt követően a járás mikéntjén volt a lényeg. Úgy kellett haladni, 

hogy a kannák alja a földtől mindig ugyanazon távolságra legyen. Ezt testtar-

tásunk és a kissé hajlított térddel való járás jól szolgálta. Ez így elmondva 

nagyon jól hangzik, ennél egyszerűbb dolog nincs is. Ezt az egyszerűséget a 

valóságban az tette bonyolulttá, hogy közben húsz liter vízről is szó volt. 

Mindenesetre az első szakaszt sikeresen vettem, bár éreztem, hogy mozgásom 

a táv vége felé még lehetne javítani. A hazavezető út ezen részen jártak a 

legtöbben, itt kellett megmutatnom igazán, hogy milyen legény is vagyok. 

Meg voltam róla győződve, hogy mindenki engem néz, és elismerően köny-

veli el magában, hogy na, ez igen.  

A következő táv volt maga a sikátor. Ez jó és rossz egyszerre. Házak nem 

voltak, egyik oldalon a kertek nyúltak le egy mesterséges árokig, majd a ko-

csiút és a járda következett. A járda felőli oldalon a Zichy kastély magas tég-

lakerítése kísérte az utat. Itt forgalom szinte nem volt. A járda innen majdnem 

hazáig, a Hatház közig egyenetlen bazoltlapokból volt kirakva, ezért jó idő-

ben csak a mellette kitaposott földúton jártunk. Aki mégis előttem ment vagy 

szembejött, azt láttam, de hogy mögöttem mi történik, arról sejtelmem sem 

volt, ezért olyan peckesen kellett cipelnem a kannákat, mintha mindig követ-

tek volna. A lábaim, mire a kiszabott utat megtettem, már erősen inogtak. Ez 

volt a helyzet jó időben. Na, de ha esett, a fényesre kopott bazalt felület igen 

csúszóssá vált. Egy virtigli gyereket ez nem tántoríthatott el a céltól. Bármi-

lyen balettmozgással végigvinni a két kanna vizet, a sikátor végéig. Ez a pont 

volt a vízválasztó: ha a sikátor bármely pontján elestünk, és a víz jelentős 

része kifolyt, akkor a maradékot kiöntöttük, és visszamentünk a kútra. Ezt 

nem figyelte senki, de a becsület az becsület. A sikátortól továbbhaladva ez 

már nem volt érvényes. Ha a baj azután történt, a két kannába a maradék vizet 

szétöntöttük, és könnyített teherrel mentünk tovább. 

A következő táv pedig amin egyszuszra végig kellett menni, a Kis utca volt, 

a sikátor sarkától a Lázár György utcáig, vagyis az én utcámig. Nyílegyenes 

volt, mint a sikátor, csak jóval szélesebb, mindkét oldalon járdával. Az volt az 

érdekes, hogy alig-alig voltak kint emberek, csak egy-egy idősebb néni ment 

valahová. Később már értettem, hogy nem az én hőstettem volt a fontos mikor 

már hajnalba várta őket a szőlő, a mező vagy a szántó. A két tele kannát már 

nem is a csodálatért cipeltem, hanem magamért. Meg kellett tennem. 
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Közben elértem utam legnehezebb szakaszához, ez az utcánk első szaka-

sza volt. Ezt a távot - praktikus okok, és nem csak a távolság miatt - két részre 

vettem. Az első volt a hosszabb és nehezebb. Ezért az utca elején megálltam, 

és minden ésszerű dolgot megtettem, ami elképzelésem szerint segített a táv 

leküzdésében. A két kannát letettem, és nem sietve, átfordítottam őket. Ame-

lyiket eddig jobb kézzel cipeltem, az most balra került. Ennek praktikus oka 

volt, érzésem szerint az egyik nehezebb volt, mint a másik. Így a cserével és 

igazításokkal nyertem egy hosszabb szusszanásnyi időt, ennyi elég is volt a 

továbbhaladáshoz. Felkészültem az út legnehezebb részére. 

Megkezdődött az igazi küzdelem a Kisutcától a Hatház közi kis fahídig. Itt 

az út enyhén lejtett. Gondolom, van, aki azt hiszi, hogy ez mekkora szerencse, 

mert mi lenne, ha emelkedne. Hogy mi lenne, azt nem tudtam meg, de hogy 

ez így nem a legjobb volt, az biztos. Sokszor úgy éreztem, hogy a kannák 

visznek engem, és nem én őket. Egyre gyorsabban mentem, úgy kellett visz-

szafognom a tempóból, amit aztán a lábamban és vállamban éreztem. Itt min-

den mozdulatnak a helyén kellett lenni, hogy ne történjen baj. Vagyis csak 

kellett volna, mert a táv felétől éreztem, hogy már csetlek-botlok. A lábaim 

arra mentek, amerre ők akartak, a kannák ennek megfelelően libegtek, és 

verték a lábam szárát. Bár udvarias gyermek voltam, de most jöhetett volna 

velem szemben a Dalai Láma is, még neki sem köszöntem volna. Nem volt 

hozzá erőm. Az utcabeli felnőttek ezért nem haragudtak, sőt, hogy a cipeke-

désben ne zavarjanak, nagy ívben kikerültek. Az érdekessége az egésznek, 

hogy ezen a szakaszon soha nem történt baj, még esős időben sem, amikor a 

járdán kellett végigmanőverezni. Szinte holtra válva, teljesen kimerülve értem 

el a kis hidat. Bár a kannacipeléshez egyre jobban hozzászoktam, ez az út 

gyerekként mindig megviselt. 

A hazáig vezető rész innen mát viszonylag rövid volt, egy nagyobb pihe-

nő, kannacserével, rám fért. Innen már földút vitt hazáig, ahova vidáman, 

frissen kellett megérkeznem, hadd lássa nagymamám, hogy ez az út nekem 

gyerekjáték volt. Azért a tele kannák miatt a letolás nem maradt el. 

Felnőttként, ha hazalátogattam, és vízért mentem a kútra, visszafelé, a kis-

hídnál mindig megálltam, régi szokásból, nosztalgiából, vagy ki tudja. 

Császár József 
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Majd anyád lép helyettem  

 

Nézd, ez nekem az első, a mindenekelőtti. Az a néhány óra a fiamra, mint a 

falat kenyér. Nincs apelláta. Rohan velem a világ, és ezek a hétvégék a csa-

láddal… Ezek szigetek, kapaszkodók a sodrás közepette. Mit tagadjam? Jó 

érzés lekuporodni a szőnyegre, mikor a szétszórt építőkocka megböki a fene-

kedet, mikor látod a gyermeked örömét, hogy apa, igen, együtt katonázunk. 

Mikor tolod a műanyag harckocsit, és elakad a szőnyegrojtba, csapdába esik 

és puff! A fiad már ki is lőtte az odaérkező osztaggal. Közbe meg artikulálat-

lan hangokat adsz, prüszkölsz és badarságokat zagyválsz- taglalta Dönci a 

vasárnapi élményeket az olajszagú öltözőben az érdeklődő kollégának hétfő 

reggel. – Tegnap is olyan jót társasoztunk a gyerekkel- mondja. – Én voltam a 

kékkel… vagy a fehérrel. Mit tudom én! Mindig engedem Bercikének, hogy ő 

válassza ki a színeket. Tudod, ez az egyszerű leütős, „célbaérős‖ játék. Hogy 

én sose tudok egymás után két hatost dobni! Na, mindegy. Voltak mezők, 

amibe ha belelépsz, különféle jutalmakat, vagy büntetéseket kaptál. Ne kell-

jen kitalálnod, hogy nekem melyikből adatott több! Persze engedtem. Egy apa 

ilyenkor mindig enged egy kicsit. Félrenéz, meg miegymás. Had lépjen he-

lyettem, had dobjon helyettem. Majd anyád dob helyettem, mondom neki, 

mikor kiszaladok a konyhába. Lényeg, hogy sokat nevessünk. Én jól elbukok, 

aztán meghirdetem a jövő heti visszavágót, amit természetesen majd megint 

el fogok veszíteni- mindketten jót nevettek ezen, szerszámaikat magukhoz 

vették, visszalakatolták az öltözőszekrényt, és besétáltak a csarnokba. 

Berciék fogalmazást írtak az iskolában, a téma kötött volt: Miért jó odaha-

za? A kisfiú ügyesen fogalmazott, sok ötöst vitt már haza ebből a tárgyból. 

Szerette, mert erre nem kellett készülni, tanulni, míg a szavak ösztönösen 

ömlöttek belőle. Nem okozott nehézséget számára a beszámoló, a történetírás. 

Miért jó odahaza? Ahogy az előírt címet ismételgette magának, eszébe jutott a 

vasárnap délután. Jót társasoztak apával, és megint győzött. Ezért jó odahaza- 

gondolta. És nekilátott, hogy a vonalazott füzetlapra vesse a hétvége, e felejt-

hetetlen élményét: 

Nálunk nagyon jó odahaza. Főleg hétvégén, mert akkor apu is otthon van. 

Egyébként ő hétfőtől péntekig Németországban dolgozik, és csak szombaton 

szokott hazaérni. A vasárnap azért jó, mert akkor együtt van az egész család. 

Apa, anya és én. Bár apa vasárnap korán le szokott feküdni, mert hétfőn haj-

nalban jönnek érte kocsival, azért a kora délutánt mindig együtt töltjük. Apa 

kér, hogy játszunk valamit, és én örömmel választok hozzá valami jó mókát. 

Anyának ilyenkor sok a dolga, mert apunak főz, hogy finom hazait tudjon 

enni külföldön. Meg aztán kimossa apa ruháit, meg összekészíti a dolgait az 
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útra. Mindezek ellenére ő is be szokott szállni a játékba, s dob meg lép apa 

helyett. Tegnap valami meccset nézett apa, de kihozhattam a kedvenc társas-

játékomat, az Otthon melegét. Van hozzá egy tábla, szép színes. Játszhatják 

ketten, hárman vagy akár négyen is. Van hozzá négy darab bábú: piros, fehér, 

kék és sárga. Volt még egy pótfigura is, zöld, de már nincs meg. Kicsomagol-

tam a dobozt. Apa meg a fotelben ült a tévé előtt, és megkért, hogy válasszak 

színt neki is. Ennek nagyon örültem, mert így biztosan a kékkel lépegethetek 

majd, apunak meg kiválasztottam a sárgát. – Rakd fel a táblát! – szólt hátra 

apa. A lépegető figurák mellett huszonnégy darab kártyát kellett elhelyeznem 

a táblalapon. Ezeket akkor használjuk, ha olyan mezőre lépünk, ahol húzni 

kell. Apa nevetve megkért, hogy jól keverjem meg a kártyákat, ne hogy „vé-

letlenül‖ minden jó lap nekem jusson majd. Igazából, teljesen mindegy, hogy 

megkavarjuk, vagy nem. A játszma lényege, hogy az a nyertes, aki legelőbb 

célba ér, és magához veszi a tévé távirányítóját. A távirányítóért folyó küzde-

lem 108 mezőn keresztül zajlik, és közben le lehet ütni egymást. Ha valakit 

leütnek, annak vissza kell lépnie a legutolsó kártyás mezőre, de ott húzhat 

újra egy lapot. A kedvenc lapjaim: Ma te mosogatsz, ezért egyszer kimaradsz 

a dobásból! Esik az eső, de a szemetet neked kell levinni, ezért lépj vissza 

kettőt! Vagy a jutalom lapok közül: Váratlan vendég állt a házhoz, de maradt 

még pizza a hűtőben, ezért dobhatsz még egyet!  

Az léphetett ki először a startról, aki két hatost dobott. Apa ezt meg sem 

próbálta. Ahogy mondta: ez neki úgysem sikerül. Én léphettem tehát elsőre, 

hatot. Éppen vége lett a tévébe a mérkőzésnek, így apa odahajolt hozzám, és 

dobott egyet. Aztán csörgött a mobilja, amit fel kellett vennie, ezért engem 

kért meg, hogy lépjem le, amennyit dobott. Egyet dobott, de én megsajnáltam 

és hármat léptem helyette, hogy húzhasson egy kártyát, mert így pont abba a 

mezőbe lépett. Kifutottam hozzá, mert már az előszobában telefonált, és a 

kezébe nyomtam a kártyát. Valami fontos ügybe hívhatták, mert a fejével 

biccentett, hogy tartsam a szeme elé az utasítást. Sajnos nem jó lapot húzott. 

Kétszer kimaradt a dobásból, mert „nem vitte le sétálni a kutyát, és az a sző-

nyegre piszkított.‖ Apa kedveszegetten megvonta a vállát, és biccentett a 

fejével, hogy menjek vissza ledobni a dobásaimat. Előbb négyet dobtam, 

aztán hatost. Hatos után újra dobhattam, de sajnos pont átléptem a kártyás 

mezőt. Kiabáltam apának, hogy megint ő következik. Anya jött be helyette, 

kezében egy lábassal, ügyetlenül mellém guggolt, és eldobta a kockát. Örül-

tem, hogy egy kicsit ő is részt vesz a játékunkban. Anya hatost dobott! Ez 

nem ér- mondtam, - apának kellett volna dobnia! De akkorra már ő is vissza-

tért a szobába, és kijelentette, hogy a dobása érvényes, mert írásos megbízást 

adott anyának. Ezen mindhárman jót nevettünk. Anya gyorsan lelépte a hatot, 

majd folytatta a főzést, apa pedig kárpótlásul felajánlotta, hogy nem veszi 



140 

igénybe a jutalomdobást, vagyis én következem. Ötöst dobtam, és most nem 

kerültem el a laphúzós mezőt. Apa nem vette észre, mert a bőröndjébe turkált, 

hogy anya miket rakott bele. Keresett valamit. Kicsit ideges volt, ezért nem 

mondtam el neki, hogy milyen jó lapot húztam. Inkább visszakevertem a pak-

liba, és egy másikat emeltem fel. Kimaradtam a dobásból. Most apa jött két-

szer. Megkérdeztem tőle, hogy dobjak-e helyette, mert valamin éppen vitat-

koztak anyával. Úgy hallottam, igent mondott, ezért kétszer is elhajítottam a 

kockát. Apa utolért, és a kártyás mezőn leütött volna. Ez így nem lett volna 

igazságos, hiszen mégsem ő dobta, ezért egyel előbbre toltam a sárga bábút. 

A szüleim láthatólag már nyugodtabbak voltak, apa kezében egy újsággal tért 

vissza és mosolygott. Na, hogy állunk?- kérdezte. Elmondtam neki, hogy 

majdnem leütött, és ő vezet. Ennek nagyon örült. Végre!- mondta. Csakhogy 

ezután én következtem, és újra hatost dobtam, és megint, és megint, és enyém 

lett a távirányító. Te kis piszok- mondta apa- te verhetetlen vagy! De most 

pakold össze a táblát, a jövő vasárnap kihívlak egy visszavágóra!- süvöltötte 

diadalmasan, mintha ő nyerte volna meg a partit. Csodálom apát! Mindig 

szakít rá időt, hogy játszhasson velem, pedig állandóan veszít. És ennek elle-

nére, megint és megint visszavágót akar. Hát ezért szeretek idehaza. 

Csukárdi Sándor 

 

 

Amikor én még kislány voltam… 

 
„Amikor én még kislány voltam…‖ - kezdte a mesélést dédnagymamám. Bár 

én már nem emlékezhetek rá, mert csak 3 hónapos voltam, amikor az angya-

lok közé költözött. Szerencsére, sok mindent mesélt anyukámnak, aki gyakran 

mesél nekem róla. 

A múlt század 20-as éveiben született egy falusi paraszt családban. Jómó-

dúnak számított a családja, mivel nagy földterületek voltak tulajdonukban. 

Mezőgazdasággal, szőlő-, és dinnyetermesztéssel foglalkoztak. Több tíz falu-

beli napszámost foglalkoztattak. Mint minden jómódú családban, náluk is 

nagyon fontos volt a műveltség. Bátyjai agrármérnöki és építészmérnöki pá-

lyára készültek, míg dédnagymamám titkon kislánykorától orvos szeretett 

volna lenni. Tudta, hogy nem lesz könnyű dolga, mert abban az időben a lá-

nyoknak nem igazán lehetett egyetemeken tanulni. Pici kora óta az „orvoslós‖ 

volt a szeme előtt még a játékában is. Gyakran fogott békát vagy siklót, amit 

felboncolt, mert úgy játszott, hogy műti őket. A betegek, sajnos, nem élték túl 

a műtétet. De mindig abban reménykedett, hogy egyszer majd betegeket fog 

gyógyítani, mint egy igazán jó sebész.  
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Általános iskolába a faluja egyházi iskolájába járt, és nem akarta elhinni, 

amikor a tanítói azt mondták, hogy az orvosi pálya nem lányoknak való. A 

lányoknak teljesen más a hivatás való, esetleg jó tanítók lehetnek belőlük. 

Ezért nem sokkal később zárdába küldték, ahol igazi jómódú nőt kellett 

belőle nevelni. Lázadó lelkének nagyon nehéz lehetett az apácák szigorú ne-

velését kibírni, de a barátok közelsége és a nagyon jó bánásmód erőt adott 

neki, hogy ne szökjön meg a zárdából. Igyekezett hasznosan tölteni az ottani 

időt: színházkörbe járt, részt vett az önkéntes városőrök ellátásában, akik 

gimnazista fiúk voltak. De legjobban a biológia óráknak örült. Egy apáca 

tanította biológiát, aki nemesi származása miatt nem mehetett orvosi egye-

temre, azért inkább zárdába vonult. Már az első óráján érszrevette dédnagy-

mamám érdeklődését a biológia iránt. Későbbi beszélgetésünk során elárulta a 

tanárnőjének, hogy orvosi egyetemre készül. Ennek köszönhetően nagyon sok 

olyan dolgot tanított meg neki, aminek nagy hasznát vehette volna az orvosi 

egyetemen. 

Alig várta, hogy befejezze tanulmányait, és jelentkezhessen az orvosi 

egyetemre. Sajnos, még a tanulmányai alatt kitört a II.világháború. A szülei 

nagyon féltették egyedül a városban, ezért hazarendelték. De mivel még 

,,maradt tanulnivalója―, úgy döntöttek, hogy egy nőnek főleg a háztartást kell 

tudnia vezetni, ezért beiratták egy háztartási iskolába, ahol már nem kollégista 

volt a kialakult helyzet miatt, hanem rokonoknál lakott. 

Egy nagy vastag füzetnyi recepttel tért haza az iskola befejezése után. Ek-

kor már kezdett kicsit kételkedni, de még mindig reménykedett, hogy a hábo-

rú után majdcsak be fog tudni íratkozni az orvosi egyetemre. 

De ekkor már egyre kisebb esélye volt az álma teljesülésének. Napjaik 

nagy részét a birtokuk pincéjében töltötték. A házukban a katonák minden 

mozdíthatót összetörtek és mozdíthatatlant tönkre tettek. Az egyik katonának 

nagyon megtetszett a dédnagymamám. Azért, hogy megvédjék, meg kellett őt 

az egyik éjszaka szöktetni a faluból, hogy ne találjon rá a katona. A védelem 

következő lépése volt, hogy nagyon gyorsan feleségül adták dédnagymamá-

mat dédnagyapámhoz, egy fiatal falubeli fiúhoz, aki már régen érdeklődött 

iránta.  

A házasságkötés jelentette az álmai megvalósításának végét. Sosem járhatott 

egyetemre, és nem lehetett belőle sebész. Amikor megszületett a fia, új álmot 

kezdett dédelgetni. A fia orvos lett, és legalább ez az álma valóra válhatott.  

Dendis Izabella 
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Harcosok 

 

 „Egy történet szívemben él, 

 Ő lelkem húrján szól, s mesél. 

 Hosszú évek könnyes szeme, 

 Borult öröm rengetegbe.” 

 

Sokan hiszik, hogy sorsunk, életünk, végzetünk meg van írva. Hogy már régen 

születésünk előtt eldöntetett, mely utat fogunk bejárni. Kivé, és mivé leszünk. 

Hogy képesek leszünk-e megfelelni az élet kihívásainak, hogy erőnk, jelle-

münk, s a bennünk égő kitartás, remény és szeretet olthatatlan tüze képes lesz-e 

elijeszteni az éjszaka árnyait, beragyogva mindazokat, kiket szívünkbe véstünk. 

Engem mindig is a hit vezérelt, éjszakán és nappalon. De én egy kicsit 

másképp vallom eme dolgokat. Szerintem Isten kijelöli az utunkat, de ahogy a 

kezdetekben is, mi döntjük el, hogy rajta maradunk-e. Hogy kitartunk a hóvi-

harban, a zúgó szélben, vagy villámokkal tarkított nyári zivatarban? Hogyha 

az élet hullámai toronyként nehezednek is ránk, képesek vagyunk-e megka-

paszkodni a legapróbb fényfoszlányban is, vagy hagyjuk, hogy maga alá 

gyűrjön a sötét áradat? Harcosokká leszünk-e vagy tétlen szenvedői önön 

sorsunknak? A döntés a mi kezünkben van, s noha egyik tán kevesebb fáj-

dalmat és megpróbáltatást ígér, mindkettő súlya ugyan akkora. Csak az út 

vége vezet máshova… 

Én úgy érzem, harcosnak születtem, s felesküdtem, hogy harcos is mara-

dok. Míg szívem dobog, s torkomban a szó éget, nem leszek az élet prédája, s 

nem hagyom elveszni azt, ki igámat hordja, s szemében a megpróbáltatás 

lángja lobog. Hallgassátok hát történetem… 

 

Egy kis faluban születtem, s ha más életével mérjük, tán nem is olyan régen. 

Mindig is hajtott az akarat, a hit, egy jobb jövőbe vetett bizalom. Nem voltam 

sem gazdag, sem tehetős, sem átlagos, sem „normális‖. Mindig is hajtott a 

világ megismerésének vágya, a tudás iránti olthatatlan szomjúság, mindig is 

éreztem, én más vagyok.  

S ha valamiért nem így gondoltam, hát éreztették velem. Talán a jó tanulás 

miatt, talán mert nekem volt a leggyengébb fizikumom, talán mert ritkán  

jártam el otthonról, valami biztos megbújt. Valami, amiért nem fogadtak be. 

Valami, ami céltáblává tett. Valami, amiért egy ember sokszor összeszorult 

szívvel, könnyes szemmel nézte a romantikus filmeket, remélve, hogy talán 

egyszer ő is részesülhet mindebben. Hogy talán egyszer megtapasztalhatja, 

milyen valaki szemében elveszni, valaki lelkében megtalálni önnön mivoltát, 
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valakivel a csók édes mámorában egyesülni. Hogy egyszer rá is tekintenek 

majd úgy, mint mindenki másra maga körül.  

Teltek, múltak az évek, változtak az idők. S néha, ha röpke pillanatokra is, 

megtapasztalhattam milyen a szerelem, milyen a forró lángolás. Bár a sors 

iróniája kegyetlen tud lenni, számtalanszor bő kézzel osztja a fájdalmat, a 

csalódást, az emberekben való megbotránkozást. Amikor valakiben megbí-

zunk, amikor bármit megtennénk a másikért, majd kiderül, hogy mindaz, 

aminek gondoltuk, s aminek láttuk, nem több mint puszta ábránd, puszta ár-

mány és gonoszság. 

Ilyenben is volt részem jó néhány, s az iskolai, középiskolai évek alatt, 

csak néhány röpke nap jutott, amikor úgy éreztem, szeretnek, s mikor a szere-

tet, szerelem beteljesülhetett. Engem az egész világ mindig mosolyogni látott, 

mert eldöntöttem, nem adom meg senkinek azt az örömöt, hogy lássa sebei-

met. Hogy sót szórhasson rájuk, hogy oda üthessen, ahol a legjobban fáj. 

Csak páran tudták, ki is vagyok valójában, s hogy lényem egy darabja mindig 

is hiányzott. Az, ami a legtöbbet jelentette volna. Ami megadta volna a rég 

áhított boldogságot. 

De hittem benne. Világ életemben hittem benne, hogy történjen bármi 

rossz is. Hogy történjen a legnagyobb tragédia vagy balsors is, mindennek 

megvan a maga oka, s ha sosem adom fel, ha kitartok, elnyerem majd azt a 

boldogságot, amire mindig is vágytam. Hogy azzá lehetek, akivé mindig is 

lenni akartam. S noha sosem tudtam, hogy ez pontosan mit is jelent majd, 

egyet biztosra tudtam: Ha megtalálom, akkor tudni fogom. Mert ez lesz az, 

ami értelmet ad mindennek. Minden egyes másodpercnek, minden elszenve-

dett sebnek, minden kínnal teli órának. S most már büszkén mondhatom: 

Eljött eme perc. De lássuk. Hogy is kezdődött igazán… 

 

Borús kora reggel köszöntött ránk. Az idő lassacskán körbe font, tudtam, ha 

nem rohanok, le fogom késni. Legbelül ügyetlennek éreztem magam, nagyon 

is. S játszódtam a gondolattal, hogy talán szánt szándékkal lekésem. Ha már a 

nagy buli nem sikerült. 

A Diáknapok. Minden egyetemista álma, ahol végre kikapcsolódhat, új 

embereket ismerhet meg, ahol talán olyan kapcsolatok köttetnek, amik talán 

életre szólnak.  

Őszintén, valahogy nem vonzott ez engem annyira, mint a többi baráto-

mat. De jó lehetőségnek tartottam, hogy végre rátalálhassak valakire. Vagy 

közelebb kerüljek valakihez, aki már régóta a baráti kör részét képezte. Bár-

hogy is, az esemény felpezsdített, hiszen az extrovertált embereknek sokszor 

ez a környezet a paradicsoma. 
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De a sors vicces játékot űzött velem. Nem tarthattam a csapatommal, nem 

versenyezhettem velük. És miért? Mert amikor kellett volna jelentkezni, csak 

a nevemet beírni egy jelentkezési lap alá, én pont lemaradtam. Mert akkor 

buliztam velük egy hétvégi házban. Az okos technika által csak pár gomb-

nyomás lett volna. De én elfelejtettem. Így maradt a másik program. 

A szülő falumba hívtak, hogy szerepeljek a Székely Majálison. Azt is közölték, 

hogy át is kell vegyek valamilyen díjat, de őszintén, valahogy nem foglakoztatott. 

Miközben szaladtam, annak tudatában, hogy a tisztességes megállóig el sem jutok, 

s csak a buszsofőr jóindulatára vagyok bízva, csak az foglalkoztatott, mennyire 

máshogy alakulhatott volna az a nap. Pedig ha tudtam volna… 

Épphogy csak leértem az úthoz, a busz már befordult a kanyarban. Intet-

tem, s reménykedtem, miközben szokásos mosolyomat öltöttem arcomra. 

Szerencsémre, a járat lassítani kezdett, majd megállt mellettem. 

Kinyitottam az ajtót, majd pásztázó tekintettel ültem fel. Mindig előszere-

tettel beszélgettem az utazásaim alatt, hisz annyi érdekes tapasztalatra tehet 

szert ilyenkor az ember. Megannyi élet, megannyi sors, mely egy pillanatra, 

csupán néhány percre, vagy pár röpke órára összefonódik. Csomópontok, 

melyek elhaladnak egymás mellett, hogy utána eltűnjenek a hétmillió másik 

pont között. Legalábbis, akkor ezt hittem… 

Miután átnyújtottam az összeget a sofőrnek, s hátra tekintettem, le sem tudom 

írni, milyen érzés fogott el. Tán legjobban a csodálkozás, meglepettség, és a sze-

retet tudná jellemezni. Mert úgy éreztem, tán önmagamra találtam az egyik utas 

között. Egy sorstársra, egy harcosra, akit megsebzett az élet nehéz bilincse.  

Egy lány ült az egyik székben, ki kezeibe temette arcát. Testtartásán lát-

szott, vállai csupán nemrég törhettek meg a rájuk nehezedő súly alatt. Ahogy 

ujjai között a könnycseppek le-lecseppentek, egyszerre volt szívbe markoló, 

és gyönyörű. Egy harcos angyalt láttam, kinek letörték szárnyait. Egy lelket, 

akit, noha nem is ismerek, nem hagyhatok szenvedni. Nem nézhetem tétlenül, 

elporlad, ahogy fénye, ahogy a benne lévő tűz, végleg kialszik.  

Néma csendben sétáltam hátra, s az ülésével párhuzamos helyet foglaltam 

el. Egy üres ülés, s egy keskeny folyosó választott el minket. Érdekes… Előt-

te minden lányra úgy néztem rá, „tán ő lesz az‖, „tán vele lehetek boldog‖. De 

ő más volt. Meg sem fordult a fejemben, hogy egyáltalán lányból van. Hogy 

egyáltalán kikezdjek vele. Ahogy ránéztem, egyetlen cél lebegett előttem: 

hogy segítsek. Hogy megvigasztaljam. Hogy eloszlassam lelke üvöltő vihar 

fellegeit, hogy kiszabadítsam a sötétség fogságából, mely szívét karmaiban 

tartotta. 

Hosszú percekig gondolkodtam, mitévő is legyek. Hogyan szóljak hozzá, 

hogyan kezdeményezzek, hogyan nyithassam meg önnön ketrecét, hogy ha 

röpke időre is, de vigaszt nyújthassak számára.  
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Végül egy olyan megoldás mellett döntöttem, melyet már alkalmaztam 

néhányszor. Most mégis, annyira félve, annyira rettegve tettem fel a kérdés, 

de ügyeltem rá, hogy hangom, tekintetem mégis nyugalmat és árasszon. 

Finoman, ártatlanul megérintettem a lány vállát, aki egy pillanatra össze-

rezzent. Felemelte fejét, éreztem, pár pillanat múlva elszabadul a pokol, s úgy 

le teremt, hogy tán még a járatról is leszállítanak. De ha ezzel csak egy kicsit 

is csillapodott volna lelke vad vihara, már megérte volna.  

De szerencsére, nem ez történt. Rám nézett, majd éreztem, ahogy haragja 

egyszerre elillan. Az a tengerkék szempár, oly ismerősen köszönt, noha gaz-

dájával még ezidáig nem találkoztam. De mindazt a fájdalmat, megpróbálta-

tást, megaláztatást és szenvedést számtalanszor láttam már, mind más embe-

rek arcán, mint a tükörben. 

Ahogy tekintetében elvesztem, éreztem, ő is egy a Harcosok közül. Azok 

közül, kik oly sokan járnak a világban, s kikre nagyképűségből, gőgből, vagy 

csak kényelemből, nem is figyelünk. Mert hát nem a mi gondunk, igaz?  

Bocsáss meg! – súgtam finoman, kedves mosollyal arcomon. – Meg tud-

nád mondani, ez a busz mikor ér be Makfalvára? – számtalanszor jártam ezen 

az útvonalon, így a választ magam is tudtam. De valamivel nyitni kellett. 

– Negyven öt perc múlva – felelt csendesen, majd fordult volna vissza. 

– Gyakran jársz erre fele? – kérdeztem kedvesen, mire egy halvány 

félmosollyal ajándékozott meg. 

– Hát, igen, eléggé. Minden nap ingázom – ahogy beszélt, éreztem, hangja kezd 

visszatérni, szemeiben láttam, sikerült valamelyest elterelnem a figyelmét. 

– Középiskolás vagy talán? – kérdeztem, mire elmosolyodott. 

– Negyed éves egyetemista vagyok – olyannyira meglepett, gondolataimnak 

nem tudtam határt szabni. – Nem néztelek volna többnek tizenhat évesnél – 

nem csak kedvességnek szántam. Még így, kócosan, könnyektől foltos arccal 

is szemet gyönyörködtető volt. Mintha egy angyal zuhant volna alá az égből. 

Beszélgettünk még pár kérdés erejéig, de éreztem, muszáj erőt vennem 

magamon, s feltennem azt, mire talán félek tudni a választ. Ami talán olyan 

szörnyű, hogy engem is letaglóz, s a porba dönt. Mert láttam a lányon, meny-

nyire erős. Éreztem, számtalan szörnyűségen ment keresztül életében, de most 

valami történt. Valami, ami mindent megváltoztatott. 

– Bocsáss meg, de megkérdezhetem, mi árnyékolta be boldogságod tündöklő 

fényét? – próbáltam annyira tapintatos lenni, amennyire csak lehet. A terem-

tés kedvesen rám nézett, láttam, ahogy ismét könnyek csordulnak szeméből, 

mielőtt kimondta a szavakat, melyek ólom súlyával nehezedtek rám: 

– Meghalt. Meghalt a féltestvérem… – szavai szíven ütöttek, majd, amint 

meghallottam az ifjú nevét, a világ zsugorodni kezdett körülöttem. Másodper-
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cekre minden levegő kiszorult torkomból, nem bírtam megszólalni. Hiszen őt 

én is ismertem! 

Sosem gondolná az ember, mily törékeny az élet. Egy ifjú fiú, aki csak 

most lépett kamasz korba. Akivel én is néha el-elbeszélgettem, akit napról 

napra láttam a régi iskolámban. S azt tudom mondani, tán rajta nem éreztem. 

Rajta nem láttam, nem éreztem a világnak súlyát. Hirtelen annyira, de annyira 

vádoltam magamat.  

Tudni szoktam. Látni. Látni egy tekintetben, érezni egy mosolyból, meg-

mondani egy kézfogásból. De rajta nem láttam… 

Néma csend borult rám, hosszú, hosszú percekig. Az idő egyre telt, én pe-

dig próbáltam felocsúdni, s erőt gyűjteni, hogy újból megszólítsam a lányt. 

Őszintén, már nem is tudom, hogyan vettem fel ismét a beszélgetés fonalát. 

De Istennek hála, ez is megtörtént. 

– Nincs kedved mellém ülni? – szóltam félénken, s nem is tudom, milyen 

válaszra, vagy reakcióra számítottam. Talán arra, hogy azt mondja „köszi, de 

nem‖, vagy arra, hogy „kérlek, hagyj magamra‖, de nem ez történt. 

Amint meghallotta, szeme felragyogott, s egy pillanatra, boldogság járta 

át, ahogy felugrott az ülésről. Örömét noha leplezni próbálta, nem igazán 

sikerült. Melegség öntötte el szívemet, az út hátralévő részében pedig mesél-

tem neki. Meséltem neki az egyetemről, a versenyekről, rendezvényekről, a 

megannyi helyről a számtalan kalandról, melyekben részem lehetett. Lekötöt-

tem, s azzal a lelkesedéssel, azzal a sok vicces történettel, feledtetni tudtam 

vele, ha csak pillanatokra is, a bánat ízét.  

Mindketten tudtuk, mi történt, s mindkettőnkben nyomot hagyott, mégis, 

pillanatokra nem volt más. Csak mi ketten. Az életünk, a történeteink, ahogy 

egy másodpercre, belefagytunk az időbe. Ahogy megállt körülöttünk a világ, 

ahogy megszűnt minden. Csak mi ketten. Két Harcos, akiket össze sodort az 

élet, a sors, az Úr teremtő, és elvevő keze. Mert ő sem kellett volna azon a 

buszon legyen, ahogy én sem. Ha aznap este nem kapja meg a szívszorító hírt, 

ha nem dönt úgy, hogy megtekinti testvérét, ha aznap nem lett volna zárva a 

törvényszéki bonctan, ha számtalan tényező nem játszott volna össze precíz 

pontossággal, sosem lett volna ott. 

Nem hiába mondják, hogy a sors útjai kifürkészhetetlenek. Mert azoknak, 

kik meglátják az e mögött rejlő igazságot, megváltozhat az élete. Mert ha 

hiszed, hogy minden összefügg mindennel, képes vagy erőt meríteni minden-

ből, s ha elhiszed, hogy képes vagy jobbá tenni a világot magad körül, akkor 

az be is következik… 

Olyan gyorsan eltelt az idő, hogy még fel sem fogtuk, s már meg is érkez-

tünk az ő falujába. Hirtelen éreztem, mindkettőnk megrázkódik, hogy vissza 

kell térnünk a lerázhatatlan, tagadhatatlan valóság falai közé. 
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– Átölelhetlek? – kérdeztem, miközben elvesztem tekintete fényében. 

– Igen – mondta csendesen, majd átkaroltuk egymást. Hosszú másodpercekig 

ölelkeztünk, mintha sosem akarnánk elengedni egymást. Mintha a másik je-

lentené az egyetlen kapaszkodót a szakadék mélye fölött. 

– Minden rendben lesz! Ki fogsz tartani! – súgtam, mielőtt elengedtük egy-

mást. Mielőtt leszállt, az ajtóban visszanézett, és rám mosolygott. Éreztem a 

szívemben, hogy nem hagyhatom őt elveszni. Láttam igaz mivoltát, láttam a 

szemében az évek hosszú sorát, de láttam azt a mérhetetlen szeretetet és ked-

vességet is, mely szívében rejlik. Nem hagyhattam, hogy elvesszen, hogy az 

éj martaléka legyen, mint oly sok jó ember. 

Emlékszem, amint haza értem, írtam neki egy vigasztaló verset. Biztosítot-

tam felőle, hogy rám számíthat mindenben, hogy segíteni fogom útján. Mert 

mikor ennyi sötétség van a világban, vigyáznunk kell a fényes csillagokra, 

mert ha kialszanak, magunk maradunk. Magunk a rideg éjszakában. Ő pedig 

egy ezen csillagok közül. Kik megérdemlik a boldog életet, kik megvívták 

már harcaikat, kik jobb sorsra érdemesek.  

Versem olyannyira elnyerte tetszését. S észre sem vettem, hogy napról 

napra egyre többet kezdtünk beszélgetni. Noha a szomszéd faluban lakott, 

fizikálisan nem, csak telefonon tartottuk a kapcsolatot. Kedvessége, bája, 

szeretete valósággal sugárzott. Hogyha írt, vagy beszélgettünk, szívem egy-

szerűen ragyogott. 

Az embernek fel sem tűnnek a lassú változások. Ahogy a víz elporlasztja a 

sziklát, ahogy a fáról egyik nap egy, majd még egy, majd még néhány levél 

leesik. Csak egy hét múlva arra eszmél, hogy csupaszon áll a fa. Nem taga-

dom, én is ebbe a hibába estem. 

Ahogy egyre többet beszélgettünk, ahogy bearanyozta napjaimat, észre 

sem vettem, hogy beleszerettem. Ez csak akkor tudatosult bennem, mikor 

találkozóra hívtam egy környék béli kisvárosba. Mikor rájöttem, mit is érzek, 

szörnyű lelkiismeret-furdalás töltött el. Úgy éreztem, visszaélek a helyzettel. 

Hogy kihasználom. Pedig szívemre teszem a kezem, s úgy mondom, semmi 

ilyen szándék nem vezérelt… 

Találkoztunk a ragyogó napfényben, egy tónak a partján. Még érzem a fák 

illatát, a kezének melegét, ahogy kéz a kézben sétáltunk, beszélgettünk és 

nevettünk. Nem mondtuk ki, de mindketten éreztük: MEGTALÁLTUK. 

Megtaláltuk azt, kivel le akarjuk élni az életünket, ki mellettünk lesz jó-

ban, s rosszban, ki a legsötétebb napokon is más aranyló csillaga lehet, mely 

elkergeti az éjszaka fellegeit.  

Emlékszem, a tó partján pihenve, egy stégre felülve tettem fel a kérdést, 

mely mindkettőnkben érlelődött, ahogy aznap megláttuk egymást: 
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– Megcsókolhatlak? – néztem mélyen a szemébe, miközben arcát lágyan si-

mogattam végig kézfejemmel. Láttam, ahogy arcát elönti a pír és a boldogság, 

majd éreztem, ahogy ajkaink finoman összeérnek, a mézédes csók melegében. 

Azóta megéltünk már annyi mindent, annyi háborút, félelmet, csatát, szen-

vedést. A visszaköszönő múlt tüzes pengéjét, mely annyiszor megtépte már 

szárnyainkat. De mi nem engedjük el egymást. Mert egyetlenek vagyunk 

egymás számára. Azok vagyunk, kik értelmet adnak a másik életének. Ő az 

nekem, kinek hála minden csatám, minden percem, minden fájdalmam vi-

szonzást nyert. Mert ő az a nagyobb jó, kiért minden cseppnyi küzdelem ke-

gyelem számomra. Mert a tudat, hogy egy csodálatos közös jövő vár, hogy 

nap mint nap hozzá térhetek haza, hogy szíve igaz melege fogad majd nap 

mint nap, köszönt az üde reggeleken s csillagfényes éjszakákon, erőt minde-

nek felett. Mert tudom, én arra születtem, hogy megadjam neki azt az életet, 

mire mindig is vágyott. Ő pedig ugyanígy érez irántam. S nincs is ennél cso-

dásabb ajándék a földön. 

Élj úgy, mintha minden napod csoda lenne. Szeress úgy, mintha csak ma, 

csak most szerethetnél. Tarts ki, mert ne feledd, hogy a legnagyobb eső után 

ragyog fel a legfényesebb szivárvány. Melynek tüze begyógyítsa majd sebei-

det, ereje elmossa az éjszaka sötétjét, s értelmet ad mindennek.  

Ha pedig rátaláltál eme nemes ajándékra, hited, kitartásod, szereteted, lel-

ked izzó fénye sose apadjon, s boldog leszel ebben a világban. 

Ez volt a mi történetünk, ezt mesélem most, ezt mesélem majd a gyereke-

inknek, unokáinknak. Egy szerelem története, mely nem itt, e földi síkban 

köttetett, s mely képes legyőzni az idő zord urát, a múlt megannyi démonát, a 

kétely s fájdalom hadát. Mert hol lelkek forrnak össze, ott új élet születik, s 

hol két szív egyként dobog, nincsen, mi lehetetlen! 

 

 „Szeretni nem azt jelenti, hogy két ember egy igát von, 

 Hanem egymást biztatva repülni, át a horizonton.” 

Dénes Csaba Antal 
 

 

Apám hagyatéka 

 

Először a templom magasba szökő tornya tűnik elő, aztán szinte egyszerre kitá-

rulkozik a falu, háztetőinek pirosával tarkítva a gyümölcsfák zöldjét, mint régi 

meséskönyvek illusztrációin. Szülőfalum, Székelyderzs, te elhagyott drága 

világ! Látásod, de megnyugtató, hiányod, annyi idő után is, alig pótolható! 

Akkor is így érkeztem, amikor édesapámat meglátogatni utaztunk „haza‖. 

Ő gyengélkedett, éppen ágyban feküdt. Borostás volt és kicsit távoli. Míg 
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férjem borotválta, én beszéltem hozzá. Majd körbeültük az ágyat, és aggódó 

szemű édesanyám kedélyét vidítgattuk. Meséltünk nekik mindenről, ami 

eszünkbe jutott, duruzsoltunk jóleső együttlétben. Anyám szeme már mosoly-

gott, csak édesapám szundikált véget nem érően. Aztán búcsúzkodtunk és 

indultunk. Anyám elbocsájtó keze marasztalóan simított végig a hátamon. 

Másnap este indultam kisiskolás gyermekcsoportommal egy nyaralótábor-

ba a Fekete-tengerhez. Hosszú volt az út Brassótól a tengerig, elcsigázó is, de 

a rengeteg víz látványa, egyedi illata kiröppintette testünkből a fáradtságot. 

Alig vártuk, hogy megmártózzunk a hűs vízben. Kicsomagolás után meg is 

tettük. Felszabadult visibálásunkat el-elkapta és magasba dobigálta a tenger-

parti enyhe szellő. Remekül indult, csodálatosnak ígérkezett a nyaralás. 

Két nap múlva a telefonhoz hívtak. Férjem riadt hangja szólt belőle: indul-

jak haza, meghalt édesapám. Míg tartottam a telefonkagylót, szívem segély-

kérően verdesett, mint ijedt kismadár a sas kegyetlen karmának szorításában, 

de mire letettem, megkeményedett, kővé vált, talán elhalt egy kicsit. Akár egy 

gép, személytelenül cselekedtem ezután: visszacsomagoltam a nemrég kira-

kott ruhát, kiutaztam a vonatállomásra, megváltottam a jegyet, és némán, 

magamba roskadva vártam a vonat indulását. Barátnőm hol csacsogott, hol 

együttérzően hallgatott körülöttem, aztán féltőn integetett utánam. 

A vonaton kevés utas volt, hisz alig kezdődött az idény, a nyaralók első 

áradata épp csak ízlelgette a tengerpart örömeit. Dehogy utazott volna vissza 

egy is közülük! Az ablakhoz ültem. Száraz szemmel néztem az elrohanó fá-

kat, és tudatosan puhítgatni kezdtem kővé dermedt szívemet. Zaklatott gondo-

lataim lassan abbahagyták a száguldozást, és elpihentek a szülői ház körül. 

Hátradőltem, és lehunytam a szemem.  

Egy fiatalos léptű férfi jelent meg retinámon, amint kifelé kaptat az enyhe 

emelkedőjű kis utcából a főútra. Öblös markában egy kislánykéz bújik meg. 

Ennek tulajdonosa takarosan lépked mellette, azon iparkodva, hogy apró lép-

teit az öles léptekhez igazítsa. A távolodó kapualjban fehérkötényes, szelíd 

mosolyú asszony áll, kezével ellenzőt formál szeme fölé, hogy jobban láthas-

sa szeretteit, akik vasárnapi istentiszteletre indultak az ősi vártemplomba. A 

kislány már alig várja, hogy elkezdődjön a szertartás, s felcsendüljenek a 

zsoltár első hangjai. Ilyenkor büszkén emeli tekintetét a csodás hangú férfira, 

édesapjára. A heti munkában megfáradt ember tenorja, mintha ki akarná sza-

kítani gazdáját a mindennapok rutinjából, acélosan szárnyal az árkádok alatt. 

Otthon ízes vasárnapi ebéd várja őket. Az udvaron álló öreg eperfa alól hí-

vogat a megterített asztal, azt ülik körül. A nagylány a szombatesti mulatság-

ról mesél. A kislány a templomozásról csacsog. A szülők csendben falatoz-

nak, hol egyik, hol másik lányukra figyelve. Az elégedettség derűs fényében 

ragyog az udvar, a ház, a kert. 
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Délután az apa és kislánya ismét elindulnak. Külön útjaik egyikét járják a 

gyümölcsöskertek ösvényein és távolabb, a dombok aljában, ahova mezei 

virágok tarka tömkelege csábítja gyakran a kicsit. Édesapja a nehezen meg-

közelíthető helyeken viruló harangvirágokból is mindig szakít gyermekének. 

Csak amikor készen van a két virágcsokor (az egyik az anyáé), akkor veszik 

az irányt a nagyapó háza felé. A kicsi izgatottan várja a találkozást, de nem-

csak nagyapóval, hanem a gyümölcsfáin incselkedő ízes körtékkel is. Az 

öregember csendes örömmel fogadja az érkezőket. Mosolyog a virágoknak, 

elszöszmötöl velük egy darabig, majd a kertjébe invitálja vendégeit. Mind-

hárman tudják, hogy ott terem a világ legfinomabb körtéje. 

Változik a kép. Most a kislány egyedül lépked a korai napsütésben fürdő 

szénafüvek felé. A dűlőúton halad. Egyik kezében megrakott fonott szatyor, a 

másikban kantáros fazék levessel. Kaszáló édesapjának viszi az ebédet. A 

szatyor húzza véznácska vállát, de még addig a fűzfáig elmegy, ott majd 

megcseréli a terheket, gondolja. Így buzdítgatja kitartásra önmagát (milyen 

nagy szüksége lesz rá később!), mígnem egyszer csak feltűnik a távoli domb-

oldalon egy integetve közeledő alak. Megfáradt férfi jön elé, szemében a ta-

lálkozás örömével. Tüstént elveszi gyermekétől az elemózsiát, aki megszaba-

dulva terhéről, átöleli az apja derekát. 

Együtt falatoznak a terpeszkedő cserefa árnyékában, finom csirkepaprikást 

puliszkával, s azon incselkednek, hogy melyikük látta meg a másikat hama-

rább, melyikük sietett jobban a másik felé. Estig együtt vannak. A férfi a le-

kaszált füvet szárítgatja, a kislány neki- nekibuzdulva villázgat mellette kicsi 

favillájával, de több időt tölt a bokros csalitban málnát, szamócát keresgélve. 

Édesapja többször is segítségére siet. 

Van úgy, hogy nem a kicsi, hanem a nagylány visz elemózsiát a mezőre. 

Ilyenkor az estefelé hazaérkező férfi szalmakalapjának szalagjába tűzve 

mindannyiszor ott piroslik, illatozik a hatalmas szamócacsokor. A kislány 

már várja, és visongva fogadja. Dehogy engedné másnak leemelni édesapja 

fejéről a gazdag kalapot! 

A nyárra ősz jön, az őszre tél s a havas szürkületben ismét együtt vannak 

apa és kislánya. Öreg rokonaikhoz igyekeznek éppen, leginkább azért, hogy a 

kicsi csacsogásával napsugarat lopjon, csaljon azok eseménytelen életébe. 

Hazafelé jövet meg- megállnak, figyelik a hidegen sziporkázó csillagokat. 

Megkeresik szemükkel a két Göncölszekeret és a Vacsoracsillagot. Izgalmas 

játék, de nem időzhetnek sokáig. Nagy a hideg! A kislány balkeze ökölbe 

szorítva melegedik édesapja markának fészkében. Később a jobbkéz is mele-

gedni kívánkozik. Ilyenkor a kesztyű a zsebben szégyenkezik. (A kislány 

felnőttkorában nemegyszer azon kapja magát, hogy ő is így melengeti a 

gyermekkezeket.) 
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Aztán a kislány megnő, elkerül otthonról, hűtlenül messze megy. De ma-

gával viszi, hordozza mindenhová csodákkal teli gyermekkorát. Öregedő 

szülei határtalan szeretete, beléje vetett nyílt bizalma is végig vele van az 

úton. Ez, és falujának szigorú szokásrendje, ősi hagyományai – melyeket 

magába szívott – mélyre nyúló, szilárdan álló gyökerekkel tartják az idegenbe 

elkívánkozottat. 

Kipillantottam a vonatablakon. Ismerős tájak kezdtek előtünedezni. 

Az éjféli fényben derengő brassói vonatállomáson férjem fürkészve figyel-

te arcomat, csodálkozó szeme értetlenségről árulkodott. Hiába kereste fásult 

tekintetemben az ellágyulást. Azzal talán könnyebben megbirkózott volna. A 

vigasztaló szavak mindig kéznél vannak. 

Pirkadt. Szótlanul csomagoltam, apám temetésére készülődtünk 

Székelyderzsbe. A fiókban válogatva a zsebkendők között, ujjam beleakadt 

valamibe. Kihúztam. Egy sima tapintású, csinos szabású, kisméretű, barna 

bőrtárca volt. Benne titokban összekuporgatott pénz. Édesapám (aki cipész-

ként értett a bőrökhöz) bízta rám ki tudja hány éve már, hogy halála után, ha 

édesanyám valamiben szükséget látna, abból adogassak neki, amíg tart belőle. 

Megdobbant a szívem, vadul kezdett verni. Szemem teleszivárogott könnyel. 

Először csak csendesen folydogált két arcomat simogatva, majd eleredt úgy 

istenigazából az eleddig bennrekedt könnyár. Sokáig rázott a mélyről jövő, 

felszabadító zokogás: Édesapám, útmutató fényes csillagom, de sötét van így 

nélküled! 

 

Utószó 

Még 1998-ban (45 éves koromban) született ez az írás. Szükségem volt akkor 

arra, hogy az írásélmény által mélyebbre ássak édesapámmal való kapcsola-

tomban, s e segítséggel elengedjem végre őt. Saját magamnak szántam, meg a 

családomnak, s a megszületendő unokáknak, de most nagyon örülök, hogy 

(esetleg) többeknek is megmutathatom. Szívből köszönöm ezt az egyedi lehe-

tőséget! 

A pénztárcát pedig egy jó ideje használatba vettem. Már nem egy ember 

megkérdezte, hol árulnak ilyen egyedi mestermunkát. Mondtam, hogy ilyent 

már nem árulnak, ilyent csak örökül hagynak. Értetlenül néztek rám, kis saj-

nálattal is lehet, de nem magyarázkodtam. Úgyse értenék! 

Dénes Ida 

  



152 

András napi népszokások 

 

Nálunk a disznóvágás fontos családi esemény volt, és egy hosszadalmas 

munka eredménye. Tavasszal ugyanis a tatám megvette a malacot a vásárban, 

amit egész évben etettek, hogy télen, a disznóvágások idejében, amikor jön a 

hideg, levágják. 

A tatám nagyon szerette ezt, hiszen ekkor együtt volt a család. Jó alkalom 

volt ez az ünneplésre is, mert apu testvérét Andrásnak hívják, és a hagyomány 

szerint Szent András napjától kezdődtek a disznóvágások. Ekkor a nagybá-

tyám névnapját is megünnepeltük. A munkában mindenkinek meg volt a fel-

adata, amiben tudott segített. Napokkal előbb megtörténtek az előkészületek. 

Elővették az üstöt, a nagy edényeket. A hurka – és a kolbásztöltőt gondosan 

megtisztították. Majd kijelölték a disznóvágás napját, hogy mindenkinek 

megfeleljen. Amikor reggel megérkezett a család apraja –nagyja, a felnőttek 

megitták a pálinkát, és kihúzták a disznót az ólból, hogy leszúrják. Gázzal 

megpörkölték, majd sok vízzel tisztára mosták. Az asszonyok addig a kotlá-

ban melegítették a vizet, a vöröshagymát, fokhagymát is megpucolták a sok 

finomsághoz. Majd a tatám kettéhasította a jószágot, és a férfiak elkezdték a 

húst szeletelni. Közben viccelődtek, anekdotáztak. Az üstben, mikor már forrt 

a víz, belerakták a disznó fejét, a sok belsőséget, hiszen abból lesz a finom 

hurka. A mamám közben finom reggelit készített, mert időközben mindenki 

megéhezett. Szalonnát sütött, vért és májat, amely mellé finom házi savanyú-

ság került. A bőséges reggeli után folyt a munka tovább. A felszeletelt hús 

tárolásra került. Régebben felfüstölték vagy lesütötték, később, amikor már 

megjelent a mélyhűtő, abba rakták. Közben az asszonyok kimosták a belet, és 

abba töltötték a hurkát. Ezt jól el kellett végezni, mert ha nem, a bél büdös 

maradt. Közben a konyhából ínycsiklandó illatok terjengtek. Rotyogott a 

disznótoros paprikás, amit már mindenki nagyon várt. Az egész nap sok – sok 

munkával járt, és munkavégeztével mindenki jót evett a frissen készült éte-

lekből. Ekkor már mindenki megnyugodott, és élvezték egymás társaságát. 

Söröztek, boroztak, volt, aki többet a kelleténél, de nem volt baj, mert  

mindenki örült a sok húsnak, hurkának, kolbásznak. A gyerekeknek is több 

szabadság járt, mint máskor. Ilyenkor legtöbbször társasjátékoztak. 

Én ezt csak hallomásból ismerem, mert - amikor én megszülettem -, a ta-

tám és a mamám már nem élt, a szüleim pedig a hentesnél csináltatják a disz-

nóvágást. Biztos szép esemény lehetett, amikor disznóvágáskor együtt volt a 

család. 

Denkovics Máté 
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Ahol a Nap is születik 

 

Titokzatosan susog a nád a faluszéli lápos részben. Jani bácsi mély áhítattal 

nézi a fel-felreppenő rovarokat. Arcából furcsa gúnyt űzött a nyári nap, redői 

feketén virítanak, míg bőrének gyűrődött belső részei látni engedik egykori 

színét. Rongyos inge épp elfedi derekát. Lábszárán is sokkal kurtább a néhai 

tehenének bőréből házilag varrt nadrágja, mint szükségeltetne, alig ér a boká-

jáig. Mindez ugyan mit számít? A napfelkelte varázsa mindent elfeledtet, 

ahogyan kínosan nyögdécsel alant a halványlila ég, mint aki ikreket szülne 

reggelente. Hatalmasra nyurgult szemöldökének szőrszálai sűrű ellenzőkként 

védik megfakult szemét. Úgy néz ki, akár egy koldus, pedig ő a falu egyik 

legtehetősebb embere. Rég belefáradt asszonya megleckéztetésébe. A vénkis-

asszony húgával szenvedik annak a rettenetesen fösvény asszonynak rigolyá-

it. Fiatalabb korában gondolt rá, hogy elviszi valamilyen orvoshoz, talán az 

tudna oldani ebből a borzalomból, csak hát erre felé nem ismerik a 

pszichoterapeutákat. Csak úgy maguk tesznek igazságot egymás között. Mára 

viszont, már megöregedtek mindhárman mostanra már mindegy. Csak a Na-

pot! Hát azt láthassa még párszor, amint kibújik a mindenható vemhéből ott 

alant a rekettyés mögött. Az télen-nyáron különleges látvány, s ő a világ 

semmi kincséért sem mondana le a mindennapi bábáskodásról. Néha felemeli 

kezét, mint aki utána akarna nyúlni, s mint aki el is kapná egy-egy aranyló 

sugarát, úgy követi, simogatja az elérhetetlent.  

– Sikerült? – kérdi kedvesen mögötte egy még nálánál is rongyosabb öregasszony. 

– Jaj, Boris! A frászt hoztad rám! Mi kéne?– fordul meg, de csak úgy vicce-

sen, mert a gorombaság távol áll tőle. Minden szava jóságos döngicsélés. 

Mikor felnéz, lompos fejét nehezen emelve, tekintetéből akár az imént meg-

született fény, úgy árad a jóság. 

– Ki kellene hajtani a marhákat a legelőre – suttogja testvére, majd átöleli a 

kettégörnyedt embert. Kezébe nyomja göcsörtös nyelű botját, kettesben,  

szépen elbicegnek a falu utolsó háza irányába, ami egyben a legkisebb, év-

százados építmény lehet.  

– Mit gondolsz Boris? Megfőzi ma végre azt az öreg tyúkot a kívánságom 

szerint Ida? 

– Á! Nem hinném… már a tegnap is nagyon készült vele a piacra… 

– A fene azt a fösvény lelkét… – morogja, de csak úgy leginkább magának. 

– Miért nem lázadtunk fel ellene sohasem? – kérdi Boriska nagy komolysággal. 

– Miért? A csoda se tudja hallod. Elég nagy marhák voltunk… na, de most 

meg már minek? 
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– Semminek! Se gyerek, se család, az én életem sem alakult semerre sem… 

már csak egymásra kell vigyáznunk hallod, de azt aztán nagyon. 

– Te miért nem mentél hozzá a Gáborhoz, amikor az többször is megkért? Na, 

ha már most idáig jutottunk, elérkezett életünknek igazságosztó pillanata, 

nem gondolod? Már mindegy. A behívót rég megkaptuk, olyan korba értünk, 

amikor bármelyik pillanatban szólíthatnak, s akkor menni kell… 

– Magam sem tudom. Olyan ügyesen tudott lebeszélni róla a te Idád… meg 

anyánk is. Emlékszel? Azt mondta rá, hogy semmi egy ember az. Nincsen se 

kutyája, se macskája, miből tartana el? Pedig annyira szerettem. 

– Ha valamit bánok az elmúlt életemben, az épp te vagy, te lány! Az a nap, 

amikor nem csaptam közétek! Kellett volna, gyenge férfi voltam, az ujja köré 

csavart a szép asszonyom szerelme. Anyámat is rendre kellett volna utasíta-

nom, ő oltotta ebbe a szegény párába a fösvénység magot… Utána bezzeg 

fogta magát és jobblétre szenderült. Így neki nem kellett nélkülöznie. Csak 

próbálta volna ki az asszony mellette legalább pár évig… na, most kimon-

dom, ostoba voltál húgom. Tönkretetted az életedet. Itt szolgáltál engemet 

meg a feleségemet, akár egy nincstelen. Könyöradomány volt minden szelet 

kenyered. Fiatal korában is bolond volt Idusom, vénségére?! – legyint sokat 

mondóan – Szerinted hány ördög lakhat benne? 

Erre ropogósan kacagja el magát az akár árnyéknak is beillő kedves terem-

tés. Majd belekarol újra testvérbátyjába, elkezd neki egy szép régi dalolt dú-

dolni. Hangja, akár egy pacsirtáé, nem érződik meg rajta az idő múlása: „Az 

én babám gesztenyeszín haja, felfésüli fehér a homloka…‖. Mire kedvesen 

beletúr annak loboncos hajába. Erre olyan jó kedvű lesz az öreg, hogy szinte 

kiegyenesedik hátának görbülete. Csettint egyet az ujjával, elkapja a húga 

derekát egy pillanatra. Majd belesajdul a fájdalom, s egyből visszaengedi ge-

rincét abba a megnyugtató pozícióba, amelyben kevésbé érzi ránehezedő súlyá-

nak szorongatását. Boriska még aranyosabban kacag látva idétlenkedését. 

– Na, hallod? Hát már tényleg megöregedtünk. Még pár évvel ezelőtt ölbe is 

kaptál, úgy vittél át a patakon, amikor nem mertem átmenni azon a keskeny 

pallón… 

– Na hiszen… van annak vagy húsz éve… 

– Hogy lenne? – bizonytalanodik el a lány… s még beszélgetnének egymás-

sal, de már közel vannak a házhoz, a kiskapun sorakoznak kifelé a tehenek, 

mögöttük a szürke posztóruhát viselő, fekete kötényes sovány asszonysággal. 

– Még jó, hogy haza esz benneteket a fene! A Marist nem merem kihajtani, 

nem sokára ellik. Azt se tudom mitévő legyek, nem találom a kötelet. Tessék 

már hazafelé szaporázni mihasznák! Boris! Te olyan ügyesen segítetted a 

világra mindig ezeket a nyakigláb idétlenségeket, menj máris, már nagyon 

bőg az a szerencsétlen.  
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Az idős nő nem ellenkezik, ijedten szalad be az udvarra. Szedi görbe lába-

it, kissé kacska himbálózással, a kukorica kórókkal fedett nyári tákolmány 

irányába. Megpaskolja a tehén farát. Megnyugodva veszi tudomásul, hogy 

nem késett el, még nem ellik. Órákat képes az állataival eltölteni, anélkül, 

hogy megmozdulna. Azok jelentik minden örömét. Ez a feladata, övé a sok 

jószág az udvarban. Sógornője nem ért hozzá, csak a kertet matatja egész 

évben. A napjuk egyformán telik. Zsörtölődés a házastársak között a levágni 

való tyúk miatt. Jani bácsi roppant mód ki van éhezve egy igazi bográcsos 

paprikásra, míg Idus a világ egy kincséért sem áldozná fel a kedvencét. Ke-

nyér sincsen minden nap az asztalon. Ahogy öregszik Idus, már a lisztet is 

sajnálja maguktól. Kását főz, leginkább zabból, vagy kölesből. Pedig van 

földjük is bőven. Igaz, megmunkálni már nem bírják. A bérmunkások nagyon 

sokba kerülnek, így az asszony azzal védekezik, hogy odaadja érte az egész 

hasznot, nem marad kenyérnek való. Persze van a boltban minden félefajta, 

csak az pénzbe kerülne. Idus néni a pénzt, talán még a búzánál és tyúkoknál is 

jobban sajnálja, a párnájába varrva tartja. Hát így tengődnek egyre silányabb 

körülmények között. Megtörtént, hogy a község körzeti orvosát kellett szalaj-

tani hozzájuk, mert annyira rosszul volt a testvérpár, majd meghaltak. Kide-

rült, nyers búzát ettek titokban. Azt is elzárja ám előlük. Nagyon megkívánták 

a frissen aratott gabona illatát, hasonlít az a frissen sült kenyérhez. Annyit 

ettek belőle, hogy beléjük dagadt. Már megszokták a faluban, senkinek sem 

tűnik fel a rongyos nép. Az emberek néha megmosolyogják, amúgy nem csú-

folkodnak, inkább sajnálják őket a fösvénység miatt. 

Estére beindul az ellés. Hatalmas szemeivel könyörögve fordítja fejét Bo-

riska irányába a tehén. A borjú szinte vitustáncot lejt annak hasában. Úgy 

hullámzik, akár a faluszéli tócsa a szélben hóolvadáskor. 

– Na, te szegény pára! Majd mindjárt kiszabadulsz… te sem találod az uta-

dat… – ügyesen jár a keze, leveti felső ruháját, megmosakszik, majd a tavalyi 

avas zsírból főtt szappannal alaposan lemossa a tehenet is, főként a farát. Az 

ideiglenes ól is az ellést szolgálja, azért alakították ki, hogy nyugodtan hoz-

hassa borját a világra. Nem szokványos ilyentájt ez a folyamat, valahogyan 

mégis megesett, amúgy leginkább télen ellenek a tehenek. Mire elfolyik a 

magzatvíz, friss fehér gyolcsba öltözve várakozik. Ahogyan elkezdődnek 

méhének összehúzódásai jobb oldalára fekszik a hatalmas állat. Akár egy 

magatehetetlen asszony úgy várja a segítséget gazdájától. Órákon át simogat-

ja, babusgatja, míg végre megjelenik a két láb. Ekkor ügyesen köti az 

elletőkötelet a kilátszó végtagok csüdízületei fölé hurokba, majd a tolófájás-

okkal egy időben, elkezdi óvatosan húzni. A hasprés szünetében a kötelet 

feszesen tartja, nehogy a magzat visszacsússzon. Hatalmas fizikai munka, s ez 

az idős nő, egymaga is boldogul. A két végtagot felváltva húzza, míg végre 
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meg nem jelenik az új jövevény feje. Homlokán ott a csodálatos fehér csillag. 

Áhítattal nézi a kis borjút, míg végre a tehén egy utolsó erőlködéssel kipréseli 

magából. Gyorsan felkapja. Tiszta lepedőbe burkolja és magához öleli. Mint, 

aki a saját melegével akarna életet lehelni belé, úgy szorongatja, puszilgatja 

az amúgy csodálatosan fejlett üszőt. A tehén is megnyugszik, amikor megpil-

lantja legújabb borját. Édesgeti Boriska mindkettőt, olyan szeretettel bánik a 

jószágokkal, mintha csak pótolni akarná saját lemaradását. Még jó négy órába 

telik, mire a tehenet rendbe rakja. Olyan bámulatosan érti, amit csinál, bárme-

lyik állatorvos megirigyelhetné. Jani bácsi is kibátorkodik, követi félve Idus is 

az ideiglenes istállóba. Mindhárman elvarázsolva a látványtól nyugtázzák, 

hogy nem gyerektelen család már az övék, hiszen minden évben van apróság 

bőven a háztájiban. A teremtés csodáját ők annyiszor átélték már, s a világra 

jövetel is sűrű látvány náluk, hogy bár gyermekfióka nem sikeredett az ud-

varba, de állati annál több. Így azok mindenért bőségesen kárpótolták őket. 

Az alig pár órás kis semmiség, hatalmas szempilláival csiklandozza az asszo-

nyok arcát. Nyaldossa, döfködi őket, szopja kézfejüket. Anyja hálásan bőg, s 

csap farkával rendetlen gyermekére, ideje szopni.  

– Ne fejjük le előtte? – kérdi óvatosan Ida. Ehhez ő nem ért, ez sógornője 

szakterülete. 

– Még nem. Majd, ha megízlelte a boci. Szívja csak meg, utána kifejjük telje-

sen, hadd könnyebbüljön meg a gyulladt előtejtől – odatologatja a még mindig 

járni is csak alig tudó jószágot, rávezeti anyja tőgyére. Hirtelen megtalálja az 

életet jelentő forrást, s hatalmas cuppogással elkezdi szívni. A tehén fájdalmá-

ban idegesen jártatja a farát, de türelme határtalan, olyan nagyon tudja máris 

szeretni ezt az apróságot. Elégedetten fekszenek le és fúrják be magukat az 

időközben hatalmasra hordott betegágyas friss alomba. Boriska alaposan beta-

karja az anyja fejéhez gömbölyödő borjút, majd megpuszilja a tehén homlokát. 

Még egy ideig becézgeti a kicsit, majd int a többieknek is, hogy akkor már 

nekik itt nincsen több keresnivalójuk. Hadd pihenje ki magát a tehén. 

– Elfáradtál? – kérdi Jani bácsi. 

– Nehéz ellés volt, alaposan elfáradtam. Egy félórányit pihennem kellene. 

– Ida te! Hát nem kínálsz meg bennünket a szaporulat tiszteletére valami jó 

ágyassal? 

– Talán csak nem inni akarsz? – kérdi az ingerülten. 

– Már hogy ne akarnék? Elvégre áldomást kellene mondani ennek az aprócs-

ka teremtménynek a születésére! Hálát kellene adni Istennek is legalább egy 

koccintásnyira, s elmondani egy miatyánkot rá… 

– A fene a beleteket… morogja, de a két öreg ezen csak kuncog, nem sértőd-

nek meg. Ismerik már jól a szavajárását. Hozza az üveget, olyan két decinyi 
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pálinka lehet benne, a pohár, amibe tölteni készül talán valamelyik szabómű-

helyből való, mert még annak gyűszűje is nagyobb lehet, mint az. 

– Na! Ide azzal az üveggel asszony! – néz rá ritkán mérges tekintetével férje, 

mire az asszony komolyra veszi, s bár kelletlen, de elengedi az üveget, férje 

kezébe adva. 

– Ha még egyszer sajnálni mered tőlünk, ezzel a bottal verem le a derekadat! 

Hát mit akarsz? Mindjárt jön utánad is Belzebub az összes teremtményével 

együtt, és ott fog jókat vigyorogni az üst felett, amiben megfőz! Még mindig 

sajnálod tőlem ezt a kis jót?!  

– Menj a pokolba! – mondja az félvállról, majd inkább bemegy, semmint, 

hogy végig nézze, hogyan ürítik ki az üveg tartalmát. 

– Hogy tud ennyire buta lenni? – kérdi Boris a bátyját. 

– Mit tudom én! Ha ilyen, hát ilyen… na, akkor most kitolunk vele! Megisz-

szuk ezt itt mind. 

– Isten ments, kétfelé fog szaladni a copfom, ha ezzel megkenem a torkomat! 

– Pedig most aztán megtanulja az a fránya Idusom, hogy velünk nem fog 

fösvénykedni többet. Lehet, van még pár napom, na, azokat aztán azért is jól 

élem le! – kacsint rá az igen csak jókedvű Boriskára. Egy korty ide, egy oda 

alapon, benyalogatják az üveg tartalmát. Kisvártatva, alig fejezik be, már jön 

is az asszony kifelé nagy zsörtölődéssel: 

– Képesek voltatok elpocsékolni azt a sok pálinkát?  

– Elég volt ebből! Mától urak vagyunk, megértetted? Mikor azt mondom 

kenyeret eszünk, akkor vagy sütsz szép nagy kenyeret, mint korábban édes-

anyám is szokta, vagy elmész a boltba és veszel. Elegem van a sok máléból, 

meg kása reggeliből. Most aztán menj, és vágd le nekem azt a vacak tyúkot, 

ma paprikást eszünk nokedlivel. Kint főzd meg a bográcsban! Tisztes gazdá-

nál ünnep egy ilyen szép üsző érkezése, ezen túl mifelénk is így lesz! 

– Ugyan te vén bolond – legyint Idus, majd elindul megnézni, hogy a szom-

széd gyerek rendben kihajtotta-e a teheneket a legelőre. 

– Vigyél ki neki egy darab szalonnát, meg paprikát, hadd egyen! 

– Kapott érte egy liter tejet az este. Mit nem adnál még ezeknek a koldusok-

nak? Nem szabad elkényeztetni az efféléket…  

Boriskának alaposan megárt az ágyas, a lépcsőn ülve elalszik. Jani bácsi 

kihoz egy ócska rongyszerű valamit, talán pléd lehetett egykor, betakarja 

vele. Remegő kezével végigkíséri fejének vonalát, nem érinti meg. Megérez-

hette, mert álmában elmosolyodik. Bátyja ölébe hajtja a fejét, és szinte azon-

nal elalszik. Ida a fejét rázza, amikor megpillantja őket. Nem ébreszti fel az 

alvókat, fogja a kis kapáját, kimegy a kertbe, hiszen most ott várja a munka leg-

java, teljesen ellepte a gaz a maghagymát. Épp a delet kongatja a templomtorony 
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nagyharangja, amire befejezi. Férje és sógornője még mindig ott alusszák álmuk 

legjavát a küszöb előtt. Erre igen dühös lesz és belerúg az emberébe. 

– Na, épp eleget lustálkodtatok, irány dolgozni. Jó lenne, ha végre fognád azt 

a kaszát és csapnál vele pár sort, a majorságnak is kellene már a zöld. 

Ijedten ugrik fel, s mikor észleli feleségének barátságtalan tekintetét, 

azonnal felkecmereg, óvatosan ébreszti húgát, majd besegíti a konyhába arra 

a szalmazsákkal vetett ágyba, amin helye van már vagy ötven éve. 

– Jól van, na – simogatja meg a nyöszörgő nőt – jól megártott neked az a kis 

kontyalávaló. Aludj még egy keveset – mondja szelíden, csendre intve az épp 

kiabálni készülő asszonyát. Fejét ingatva szótlanul kimegy, eltűnik az aprójó-

szágokkal teli udvarban. 

Jani bácsi leül az egyik kisszékre a sparhelt mellé, ott alszik tovább kétrét 

görnyedve. Már jócskán besötétedik, mire magához tér. Szólítja Boriskát, de 

az nem felel. 

– Idus! Idám! – hívja párját az idős ember rémülten – Idus gyere gyorsan! 

Menj a doktorért! Boriska nem mozdul! 

Szalad be rögtön, finom illat járja át a helyiséget ruhájától. 

– Mit csinálsz ott kint? Hát nem hallod, hogy hívlak? – méltatlankodik az öreg. 

– Mit? Paprikást nokedlivel a tyúkból. Ott fő a bográcsban, ahogyan rendelted. 

– Még ilyet – ámuldozik az öreg – eddig soha… most meg igen?! – húzgálja 

vállát, miközben megpróbálja felemelni a magatehetetlen testvérét az ágyból. 

Ida, ahogy meglátja Boriskát, rémülten csapja össze kezét: 

– Ide tényleg orvos kell! Atya úr Isten! Mibe fog ez kerül nekem… szaladok a 

doktor úrért, nehogy elejtsd! – s már szalad is ki a konyhából, hallatszik, 

amint becsapja maga mögött a kerti kiskaput. 

Jön is az orvos, nagydarab egészséges ember, kezében míves táskájával, 

sztetoszkópja ott lóg a nyakában, fehér köpenyben, ahogyan a rendelőben is 

szokta, az idős nőn segíteni. 

– Ide mentő kell – mondja, s már üti is be a jól ismert számot a mobiltelefon-

ján, majd vizet kér, mellé tiszta ruhát, és gondosan lemossa a verejtékező 

Boriska arcát.  

– Nem árt most ez a jó kútvíz szegénynek – mondja óvatosan, nehogy meg-

sértse a háziakat.  

A mentősök gyorsan dolgoznak, viszik a beteget azonnal a kórházba. Jani 

bácsi idegesen topog a kapuban. Remegő kezében egy darab rongy, azzal 

törülgeti könnyeit, amint a jármű eltűnik a sarkon túl. 

– Látod asszony? Sajnáltad tőle azt a kis nedűt! Pedig már csak annyival ma-

radt a lelkem… – s úgy zokog, akár egy gyermek. 

– Jóvá akartam tenni mindent –, mondja szelíden – levágtam neki a legna-

gyobb tyúkomat. 
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– A tegnap kellett volna… a tegnap… 

– Hiszen ma született meg a borjú, nem tegnap! 

– Igazad van – törődik bele – most mi lesz velünk Idus? 

– Mi lenne… még vagyunk egymásnak. Élünk. Hát mi a csodának temeted a 

húgodat, hiszen nem halt meg! Meglásd, meg fog gyógyulni, csak egy kicsit 

elfáradt! 

– Meg – nyögdécsel Jani bácsi – hát persze, hogy meg! Egyszer aztán mégis 

csak meg fog halni. Jaj, csak ne előttem, az nem lenne igazságos, hiszen sok-

kal öregebb vagyok!  

– Ne temesd már! Na, hallod? Micsoda egy vészmadár lettél? Akkor most 

bemegyünk, és megesszük azt a fránya tyúkot mind egy szálig! Nehogy po-

csékba menjen az a finom paprikás!  

Az öreg, mint aki rosszul hal, úgy néz rá: 

– Megbolondultál asszony? Van kedved enni ezek után? 

– Már hogy ne lenne, ha egyszer megfőztem? A kedvetekbe akartam járni! – 

Siránkozik. Erre az öreg is magához tér. Elvégre ez az asszony még életében 

sem cselekedett ilyesmit. Elvégre ő itatta le a Boriskát, nem az asszony. 

– Nem vagy te rossz asszony! – mondja, s remegő karjával átölelve kíséri be a 

konyhába – Ugye megbocsátod aggastyán férjed illetlen szavait? – Leheletnyi 

finom csókot nyom annak kendőjére a feje búbján. 

– Te vén szamár! – viszonozza a babusgatást – Meglásd, minden helyre fog 

jönni. Most sok dolgunk van ám! Forralunk vizet, levágom szépen a hajadat, 

megborotvállak, megfürdünk. Reggel bemegyünk a városba meglátogatni 

Boriskát. Nem bánom, még ha minden vagyonunkat is odaadjuk a doktorok-

nak, csak gyógyítsák meg. 

– Te Idus! Én még ilyet tőled ezidáig nem hallottam! – álmélkodik Jani bácsi. 

Idus eközben hátramegy az udvarba, leemeli a bográcsot a kerti tűzhelyről és 

beviszi a konyhába. Tartalmát átönti egy lábasba, majd elővesz két tányért, 

mer belőle jókora adaggal az öregnek. Finom lehet az felettébb, csak úgy 

ontja kellemes zamatát. 

– Hát akkor együnk Idus – mondja, megvakargatva állát, mert étvágya nem-

igen van, de ezt otthagyni nem illene. Leülnek, szótlanul kanalazva az ételt. 

Hiába forgatja Jani bácsi a szájában, nem megy le a torkán, a harmadik ka-

nálnál abbahagyja az evést. 

– Nem ízlik? – kérdi kétségbeesve Ida. 

– Dehogy nem, csak hát a Boriska… – sírja el újra magát. 

– Na, ne búsulj már… – pattan mellé, átöleli férjét – meglásd, megsegít az 

Isten, meggyógyítja hű szolgálóleányát. 

– Hogy te milyen jó is tudsz lenni?!  

– Eddig nem voltam? – veszi pörölősre az asszony. 
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– Az élet megkeményített bennünket. Nem a te hibád. Anyám ültette beléd 

ennek a nyavalyának a csíráját, te csak folytattad, amit rád hagyott örökül. 

– Mától vége – fogadkozik Ida. 

Estére még tiszta ágybelit is húz, kitakarítja a szobát. A kis konyhában le-

vendulaillat terjeng. Alaposan megcsutakolja a frissen nyírt, megborotvált, 

görnyedt testű embert a nagylavórban, majd ő maga is megtisztálkodik. A 

teheneket rábízza a szomszédasszonyra.  

Másnap hajnalban kelnek. Jani bácsi még mielőtt felesége felöltözne, ki-

megy a nap születésénél segédkezni. Azt még a testvére kedvéért sem mulasz-

taná el. Ahogy aznap bújna elő, hirtelen egy bárányfelhő betakarja az eget, s 

szürke foltjaival teríti be a horizontot. 

– Te hálátlan – sziszegi az öreg – még te is ellenem vagy? – Majd magadóan 

hazabiceg. Otthon már várja a tejbekása, gyorsan bekanalazza. Hagyja magá-

ra húzni a frissen keményített inget, lajbit. Az új szövetnadrág kényelmetlen-

nek tetszik, alig bír megmozdulni benne. S nem elég ez a sok flanc, még a 

csizmát is rá akarja kényszeríteni az asszony, pedig azt csak madzagon viselte 

ezidáig a vállára vetve, ha épp vásárba mentek. Azt is csak azért, hogy lássák, 

van neki, csak nem koptatja el a talpát egy ilyen alkalom miatt. Sokszor 

megmosolyogták a népek, a faluban ez már megszokott látvány, ott észre sem 

veszik az ilyesmit. Úgy kopog a Jani bácsi sarka télen-nyáron, hogy azt még 

ez a valódi bőrcsizma is megirigyelhetné, mert utánozni nem bírná! Alaposan 

megkérgesedett nyolcvan év használata során, jobb hasznát veszi, mint az 

efféle kényes dolgoknak. Csuda furcsán érzi magát a hatalmas csizmában, 

olyan fényesre kefélte a felesége, hogy a légy egészen biztos elcsúszna rajta. 

– Mi a csodának már vén csődörre ilyen cifra kantár… – méltatlankodik, de 

Idus összevont szemöldöke visszatartja a további zsörtölődéstől. Nem morog-

hat, lekésik a buszt. Ő is szépen kiöltözik. Kontyba fonja hosszú, ősz haját. 

Még az anyja csatos fésűjét sem dobta el, azzal tűzi fel a frizuráját. Pepita szö-

vetruhája, sarkas cipője igazi módos, falusi asszony kinézetet kölcsönöz neki. 

Nyoma sincsen a rongyoknak, szépen felöltözve, iparkodnak elérni az első 

járatot. A sok mezőre igyekvő falusi ember mind megfordul utánuk, nem akar-

nak hinni a szemüknek. Az öreg kajszol*, kuzbol** a hatalmas bokszcsizmá-

ban. Nem engedelmeskedik a láb, hiába nógatja, sehogyan sem akar az hallgat-

ni gazdájára, egyik a másikba akaszkodva biceg hol jobbra, hol balra bukdá-

csolva. Csak elérnek valahogyan a buszváróig, felszállnak a szinte azonnal 

érkező járatra. Az öreg nem rest, ahogy leülnek, nyomban rátapos egyik lábával 

a másiknak sarkára, lehúzza a kényelmetlen lábbelit. Asszonya csúnyán nézi, 

ám ő rá sem hederít, míg be nem érnek a városba. Ott aztán újra rácibálja Ida, 

nincsen pardon, nem kopácsolhatja végig az aszfaltot kérges sarkaival. Miután 

csak nincsen haladása az öregnek, leint egy taxit, beviteti magukat a kórházba. 
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A portán elmondják jövetelük célját. Tisztességgel útbaigazítják őket, hogy arra 

jobbra menjenek, a földszinten van az intenzív osztály, ott érdeklődjenek. Ha-

marosan meg is találják. Addig ácsorognak szótlanul az osztály ajtaja előtt, míg 

végre észreveszi őket egy ápoló. A bácsi előadja idejövetelük célját, a nővér 

türelmesen végighallgatja, majd megkéri, hogy várjanak, a főorvos úr még 

vizitet tart. Pár perccel később kijön egy soványka, sápadt ember. Torkát sűrűn 

köszörülve kezdi el mondandóját. Jani bácsi körül elkezd forogni a világ, oly 

hatalmas súllyal éri a hallottak nyomása, hogy térdre esik. Az orvos a segítségé-

re sietve felemeli az öreget, majd széket hozat, s leülteti a megaggott embert. 

– Jobban van? – kérdi aggodalmas hangon. 

– Semmi baj doktor úr – válaszolja, majd keserves zokogásba kezd. 

Ida is csak néz maga elé mereven, mint aki fel sem fogja a hallottakat. 

– Pedig levágtam a tyúkot is…  

Dezső Ilona Anna 

 

 

Anya és mama büszkesége 

 

Édesanyám három éves volt, mikor húsvétkor az anyukája furcsa, de szép 

ruhát adott rá. Nem igazán értette, hogy miért. Aztán kézen fogta a nővérével, 

Hajnival együtt és elsétáltak a falu végére. Ott már várt rájuk a sok-sok 

vigántpetendi lány, nagyobbak és kisebbek egyaránt. Mindenki szép ruhába 

volt öltözve. Aztán sorba álltak, megfogták egymás kezét és elindultak. A 

nagyobbak énekeltek. Anyáék nem tudták, mi történik, úgy érezték, hogy 

csak húzzák őket jobbra-balra. Aztán mikor vége lett, látták nagymamám 

csillogó szemeit. Érezték, büszke rájuk Ez így zajlott az elkövetkezendő 17 

évben. Idővel megértette, hogy ez egy több száz évre visszanyúló Vigántpe-

tenden kezdődő hagyomány, a hajliliomozás, amit már nagymamám is csinált. 

Az ő idejében az eladó sorban lévő lányok férjhez adása volt a cél. 

Ez a hagyomány a mai napig él, négy kapus és a köztük álló lányok máig 

folytatják, bár már sajnos egyre kevesebb résztvevővel. Kapusnak lenni min-

dig kiváltságos helyzet volt. Ők kezdik az éneket egy párbeszéddel, majd a 

köztük álló sor, közös énekkel folytatja és így bújnak át a kapusok felemelt 

kezei között, melyben mindig friss tavaszi zöldág van.  

 

 Itthon vagy e hidas mester? 

 Itthon vagyok , csak most jöttem! 

 Eressz átol a hídadon! 

 Nem eresztlek, mert leszakad! 

 Ha leszakad, megragasztom. 
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 Mivel tudnád megragasztni? 

 Úri gyönggyel, gyöngyvirággal! 

 Hol vennéd az úri gyöngyöt? 

 Isten adná szent markából! 

 

Aztán mindenki közösen énekel: 

Búj, búj, zöld ág zöld levelecske nyitva van, az aranykapu csak bújjatok rajta. 

Má vagyon, má vagyon piros húsvét napja, holnap lészen holnap lészen a 

második napja… 

 

A következő párbeszéd más, de minden lány tudja, hogy mi után mi követke-

zik. 2009 óta már anyukám szeme csillog, a mamáéval együtt, mikor látja a 

kislányát, ill. az unokáját énekelni csodás ruhában, szépen fonott hajjal. Idén 

húsvétkor igazán büszke volt rám, hiszen én lehettem az egyik kapus. 

Anya számára ez a gyerekkori élmény a mai napig meghatározó emlék. 

2018 nyarán a Művészetek Völgye fesztiválzáró napján felkérték őket,  

„öregeket‖, hogy toborozzunk össze néhány lányt és járják végig az utcát. Úgy 

gondolta, méltó lezárása volt részéről ennek a hagyománynak. Sok- sok év 

eltelte után, újra kapus lehetett, immár felnőtt nőként, anyaként, úgy, hogy a 

kislánya fogta a kezét. Csodás érzés lehetett! A mai napig izgalommal várja a 

húsvét vasárnapot, hogy segíthessen nekem felvenni a most már nem furcsa, de 

még mindig csodaszép ruhát, és elkísérhessen a vigántpetendi falu végére.  

Dubics Dorka 

 

 

Az apáról fiúra szálló mesterség 

 

A nagypapám, miután az 1956-os forradalomból megérkezett Budapestről 

Nagyvázsonyba, elkezdte tanulni az ácsmesterséget, Karfner Vendelnél. Így 

tanulta ki a szakmát. Három évig kisinasként dolgozott. 

Eleinte gyalog, később biciklivel, majd motorral mentek dolgozni. A kör-

nyékbeli helyeken vállaltak munkákat: Barnagon, Vöröstón, Mencshelyen, de 

ezen kívül még sok szép településen dolgoztak együtt. Reggel 7 órakor kezdő-

dött és napnyugtáig tartott a munkaidő. Nagyon sokféle épületen dolgoztak, 

még templomtetőt is csináltak. Abban az időben csak kézi szerszámokat hasz-

náltak: kisfűrészt, ácsfejszét, szekercét, bárdot. A cserepeket csiga segítségével 

húzták fel a tető szintjére. Komoly fizikai munkára volt szükség mindennap.  

1965-ig dolgozott Vendellel, később saját inassal építették az új tetőket. 

1980 után egy baleset miatt abba kellett hagynia a tanult szakmáját, és sofőr-

ként dolgozott 15 évig.1995-ben miután apa is felnőtt lett, újrakezdték az 
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ácsmunkákat, alapítottak egy céget, és innentől együtt dolgoztak. Miután a 

papa elment nyugdíjba, azóta apa készíti kis létszámú csapatával a tetőket. 

Nemcsak újakat terveznek, hanem régi tetőket is felújítanak. Napjainkban 

már sok elektromos szerszám és gép létezik, ami megkönnyíti a munkát, de 

ennek ellenére az tetőszerkezetet még mindig kézi erővel kell összeállítani. 

Valószínűleg a jövőben ezt még robotok segítségével sem tudják kiváltani. 

Ha én nagykorú leszek, lehet, hogy én is ezt a nehéz, de szép szakmát vá-

lasztom, aminek a papám valószínűleg nagyon örülne. Amikor apa és a papa 

mennek a közeli településeken, megismerik azokat a házakat, amelyeken ők 

dolgoztak. Ezt jó látni, mert kellemes érzéssel, és emlékekkel tölti el őket. 

Ebele Dániel 

 

 

Múlt, jelen, jövő 

 

Mint minden márciusban, anyukámmal a temetőbe indultunk a tavasz hírnö-

keivel a kezünkben, pici szomorúsággal a szívünkben Sándor nevű nagytatám 

és József nevű dédtatám sírjaihoz. 

Az úton anyukám elmesélte, hogy amikor ő gyermek volt a család együtt 

ünnepelte a két névnapot. Azokban a békebeli időkben nagy számban jöttek 

az emberek köszönteni az ünnepelteket, a családok bőséges vacsorát adtak és 

élő muzsikaszó mellett együtt mulattak. „Még most is szinte a fülembe cseng 

Tarzan, a cigány hegedűjének lágy hangja, ahogy nagyapád kedvencét, az 

Akácos utat húzza…‖ mondta anyu picit könnybe lábadt szemmel. Sajnos, ma 

már nincs senki a családban, akik megünnepelhetnénk.  

A sírok közé érve az 1944-ben kivégzett magyar honvédek emlékműve 

mellett megyünk el minden alkalommal, amit mi egymás közt a Hősök sírjnak 

nevezünk. Itt minden alkalommal megállunk egy percre, elolvasom a honvé-

dek neveit, és visszaemlékezem arra a pillanatra is, amikor minden évben a 

Tancsim elhozz bennünket a március 15-i nemzeti ünnepen, mesél a régmúltról, 

a hősök helytállásáról azért, hogy mi a jelenben magyar iskolába járjunk, és 

remélhetőleg magyarul beszélhessünk a jövendőben is. Eszembe jut az is, hogy 

halottak napján ide is teszünk egy anyukám által készített csokrot, éppúgy, mint 

a Jézus szoborhoz. Mert ő is így tett gyermekkorában, és gyertyát gyújtunk 

ilyenkor, mert őt is így tanította az édesanyja, s így tanít engem is. Mi, én és a 

bátyám legalább tudjuk, hol nyugszanak családtagjaink, sokan nem. 

Ez a két családi szokás nemzedékről nemzedékre szállt, s így fogok majd 

én is tenni, hogy ezen szép és megható szokások ne merüljenek feledésbe. 

Erdei Balogh Anita Erika 
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Nők egymás közt 

 

Anya 

 

Fábián Krisztina, Ő az anyukám. Amióta megszülettem, Ő a példaképem.  

Nem sok emlékem van kiskoromból, de amikre emlékszem, az javarészt 

vidám és anyuhoz köthető. Emlékszem arra, hogy régebben nagyon sok időt 

töltöttünk együtt, nagyon sokat nevettünk. Mai napig csináljuk ezeket, csak 

többnyire akkor, amikor történelmet tanulunk. Pár nappal ezelőtt voltunk az 

iskolával hangversenyen nézőként. Anyukám kísérőként jött el, mert felkérte 

őt az egyik tanárom. Amikor a színpadon az énekes elkezdett énekelni egy 

ismerős dalt, egyből összenéztem anyuval. Elkezdtünk nevetni, hiszen ezt 

akkor énekelte nekem, amikor nagyon nem ment a tanulás, és meg szeretett 

volna mosolyogtatni. Nagyon szeretem édesanyámat, nagyon büszke vagyok 

rá. Büszke vagyok rá, mert annak ellenére, hogy rengeteg dolga van, még 

mindig itt van nekem és segít. Köszönöm szépen neki a rengeteg támogatást 

és szeretetet.  

Áy Krisztina 

 

 

Krisztike 

 

Hét héttel korábban érkezett a vártnál, emiatt a születése utáni időszak igen 

izgalmasnak ígérkezett. Akkor még nem tudtam, hogy a folytatás hasonlóan 

izgalmas és kalandokkal teli lesz. 

A legelső emlékem vele kapcsolatban, amikor először megpillantottam a 

kórház koraszülött intenzív osztályán. Az inkubátor plexijén túl egy törékeny, 

de gyönyörű kislány feküdt biztonságban, ám anyja ölelő karjaitól megfosztva. 

Törékeny volt, aki az első nehéz hónapokat követően hamar megerősödött. 

Féléves korától fél éven át DSGM terápiára hordtuk mozgásproblémái miatt. 

Később aztán sem a mozgás, sem a beszéd területén nem voltak fejlődésbeli 

problémái. Az első lépéseit még óvatosan tette meg, majd első éveiben már 

szinte mindig csak futva közlekedett. Az első szavak kiejtése után már ritkán 

volt csönd mellette. Fel is jegyeztem az összes gyerekszájtörténeteit, melyet 

ma már ő is szívesen olvas. Szerette a vele egykorúak társaságát, a beszokást 

követően vidáman ment a bölcsődébe. Óvodásként minden szereplési lehető-

séget kipróbált. Büszke iskolásként évről évre bizonyította ügyességét, szor-

galmát, kitartását. Nagyon sok időt töltöttünk együtt; játszottunk, olvastunk, 

kirándultunk, kreatívkodtunk. Beszélgettünk, vagy éppen csak együtt voltunk.  
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Kedves, szeretetreméltó, érzékeny tizennégy éves lett. A kamaszkor kissé 

kisajátította, időnként szótlan és dacol. Sokszor megölel, néha eltol magától. 

Magabiztos, de olykor önbizalomhiányos. Már kevesebbet játszunk, de ha 

kéri, mellé ülök, amikor tanul. Általában vidám, alkalmanként szomorú; 

ilyenkor igyekszem felvidítani. Néha a tanácsomat kéri, esetenként elég, ha 

meghallgatom. Nyolcadikos, aki elhagyni készül a fészket, ami mindig haza-

várja. Nagylány, akit néha még mindig olyan törékeny kislánynak látok, aki 

egykor az inkubátorban feküdt, távol anya ölelő karjaitól. 

Fábián Krisztina 

 

 

Mindig mozgásban 

 

Elegánsan felveszi a kezdő pózt és minden érzékszervével a teremben hama-

rosan felcsendülő, ismerős dallamra vár. A színpadot betölti mosolyával, ami 

a mozgás öröméből fakad. Táncol a zenének, a közönségnek, de leginkább 

saját magának. Le sem tagadhatná, hogy élvez minden taktust, megél minden 

mozdulatot.  

Két héttel ezelőtt, a családi kirándulás alkalmával izgatottan várta, hogy 

újra megpróbálhassa. Néhány éve is megkísérelte, de akkor nem járt sikerrel. 

Most elszántan lépett fel a trambulinra és engedte, hogy a biztosítást testére 

rögzítsék. A több, kisebb bemelegítő ugrás után magabiztosan elrugaszkodott 

a rugalmas felületről és a magasban határozottan hátravetette magát. Megvan! 

Sikerült megcsinálnia, amire vágyott, sikerült szaltóznia a magasban! Immár 

a győztesek örömével és önbizalmával ismételte meg a produkciót számtalan 

alkalommal. 

Hét évvel ezelőtt elhatározta: megtanul pótkerék nélkül kerékpározni. 

Nem sikerült egyik napról a másikra, a bicikli sokszor megtréfálta kezdetben. 

Kitartó volt, eszébe se jutott feladni; egyszer vidáman, máskor mérgesen vagy 

dacosan – de fáradhatatlanul gyakorolt. Próbálkozásait hamarosan siker koro-

názta. 

Néhány héttel később már az egy kilométerre lévő teniszpályához bringá-

zott és boldogan, de fegyelmezetten leste edzője minden mozdulatát, figyel-

mesen végighallgatva utasításait. Ütései pontosak és szabályosak voltak, az 

edzés után kissé fáradtan, ugyanakkor elégedetten tekert haza. Nyaranta úszni 

is tanult, bár úgy tűnt, az alapok már sokkal korábban megvoltak neki; a me-

dencét rövid gyakorlás után gond nélkül átúszta a víz alatt.  

Nyolc évvel ezelőtt pillanatok alatt belebújt hófehér edzőruhájába, szak-

szerűen megkötötte övét, majd tekintetét az edzőre szegezte. Mindig izgatot-



166 

tan, mégis türelmesen várta a kyokushin karate edzéseket. A táncot is ebben 

az időben kezdte, ami mellett el is köteleződött. Talán egész életére. 

Kilenc – tíz – tizenegy évvel ezelőtt a mozgás minden irányát és formáját 

ki akarta próbálni. Nem számított, ha túl magasra vagy túl meredek lejtőn 

kellett araszolni, ha túl gyors volt a hinta, túl nagy a ló, vagy túl mély a víz. 

Semmire sem akadályként tekintett, sokkal inkább kihívásként vagy lehető-

ségként. Mindenféle mozgásformát meg akart tapasztalni.  

Tizenkét és fél évvel ezelőtt gyakran már a hatvan kilométeres autóút ele-

jén sírva fakadt. Érezhette, hogy megint az a dolog következik, ami ellen 

hiábavalónak bizonyult tiltakozása; az izom- és mozgásproblémák kezelésére 

előírt DSGM-terápia jótékony és életre szóló hatásairól, életkorából adódóan, 

még fogalma sem lehetett.  

Tizenhárom évvel ezelőtt egy szép áprilisi hajnalon jelezte érkezését e vi-

lágra. Hirtelen, váratlanul – és korán. Korábban, mint vártuk. Az anyaméh 

nyugalmát csupán harminchárom héten át élvezte. Nem tudhattuk, mit hoz a 

holnap – eleinte még azt sem, lesz-e holnap –, de az már a koraszülött inten-

zív osztály biztonságot nyújtó inkubátorán keresztül is világosan látszott: egy 

elszánt, küzdő lányka érkezett közénk, amit ő tizenhárom éve az élet minden 

területén bizonyítani igyekszik. 

Fábián Krisztina  

 

 

Munkából hobbi, avagy: a csipke és én 

 

1935-ben születtem Abádszalókon, szüleim második lánygyermekeként. Utá-

nam még három fiú – mintegy 20 év alatt tehát öt gyermek - született a csalá-

dunkba. 

Anyai és apai nagyapáim kőművesek voltak, úgy mondták akkor a roko-

nok, hogy a két nagypapám „építette fel a fél falut‖. A nagyszülők jól ismer-

ték egymást s eldöntötték, hogy gyermekeiket (édesanyámat és édesapámat) 

összeházasítják. Akkor még nem a fiatalok döntöttek arról, ki lesz életük pár-

ja, hanem meghajoltak szüleik akarata előtt. 

Hat éves koromban költözött a családunk saját házba, addig albérletben éltünk.  

1941-ben kezdtem el az általános iskolát, együtt a nővéremmel. A lányok 

iskolába járását annak idején nem nagyon szorgalmazták a szülők, ez inkább a 

fiúk privilégiuma volt. Én nagyon szerettem iskolába járni, különösen a ma-

tematikát kedveltem. A tanulás mellett, természetesen, korán – már hat éves 

korunktól - be lettünk fogva a ház körüli és mezőgazdasági munkákba. Míg 
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édesapám kőművesként dolgozott, édesanyám harmados krumplit, kukoricát 

vállalt, ezt művelte s ebbe nekünk, gyerekeknek is be kellett segíteni. 

1944-ben nem járhattunk iskolába a háború miatt. Egy nap éppen a földe-

ken dolgoztunk, amikor településünkre hullott egy bomba. Szaladtunk haza, 

hiszen a kilenc hónapos öcsémre egy szomszédasszony vigyázott és nagyon 

megijedtünk, nem történt-e katasztrófa otthon. Amikor hazaértünk, láttuk, 

hogy a néni a kisbabával a karjában az udvaron álló fa alá menekült. Hallotta 

a bombázást és attól tartott, ha a házat éri, rájuk omlik. Szerencsére mindany-

nyian ép bőrrel megúsztuk a bombázást. 

A háború befejezése után újra járhattunk iskolába; 9 vagy 10 évesen kezd-

tem a negyedik osztályt. Ezt még végigjártam, de az ötödik osztályt már nem 

tudtam a többiekkel végezni, mert beállt a hideg idő s nekünk nem volt ci-

pőnk. Később  az 5. és 6. osztály anyagát külön órákon sajátítottam el egy 

társammal együtt, majd a két év anyagából vizsgát tettünk. Szüleim nagyon 

megörültek a sikeres vizsgának; annyira, hogy az udvaron kapirgáló tyúkok 

közül megfogtak kettőt és elküldték velem a tanító néninek, aki foglalkozott 

velünk. Ennek azért óriási a jelentősége, mert édesanyám nem tartotta nagyra 

a tanulást; „Úgysem lesz belőled postás kisasszony, minek az iskola?‖ -  

hallottam gyakran tőle. Ehhez képest feláldozott egy pár tyúkot – ami nagyon 

jó érzéssel töltött el akkor. A hetedik osztályt már a többiekkel kezdhettük. 

11-12 éves lehettem, amikor elkezdtem tanulni a csipkeverést. A faluban 

élő Rozi néni összegyűjtött 12 kislányt, akiknek megmutatta a csipkeverés 

fortélyait. A lányok közül én voltam a legfiatalabb, de úgy tűnt, én tanulok a 

leggyorsabban. A tanítás célja az volt, hogy a lányok mielőbb képesek legye-

nek az önálló munkára s úgynevezett bedolgozást vállaljanak. Amikor már 

megtanultuk a csipkeverést, Rozi néni kiadta a feladatot, mi elkészítettük, 

majd a néni összegyűjtötte és postán elküldte a megrendelőnek. Természete-

sen számomra sosem volt idegen a csipke készítése, ugyanis édesanyám is 

verte a csipkét otthon. Ha hibát követtünk el a feladat elvégzése során, azért 

pontlevonás járt. Büszke voltam rá, hogy én szinte sose hibáztam. 

17 éves koromig folytattam a csipkeverést, de természetesen emellett nap-

számosságot is vállaltam; fát ültettem, mezőn dolgoztam, krumplit vetettem, 

markot szedtem. Voltam törekkaparó, majd később kévevágó is. A csipkeverés 

inkább téli munka volt, hiszen a többi évszakban volt elég munka a földeken. 

1949 és 1952 között megalakult a Gépállomás. Ehhez begyűjtötték a falu-

ban található cséplőgépeket, körmös traktorokat, traktorokat. 1952-től alkal-

maztak ott engem, adminisztrátorként. Nagyon szerettem azt a munkát, 

ugyanis a számokat, a számolást mindig imádtam! Abban az időben még haza 

kellett adnunk a fizetésünket szüleinknek, de én gondoltam egy nagyot és a 

második fizetésemből vettem egy néprádiót. Először édesanyám nem örült 
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neki, de később az egész család élvezte a rádióadásokat. Egyik évben még 

jutalmat is kaptam a munkahelyemen – úgy gondoltam, ezt a nem várt külön 

pénzt magamra költöm: egy nejlonharisnyát vásároltam belőle. 

Húsz éves voltam, amikor férjhez mentem egy traktoros fiúhoz. Három 

gyermekünk született, kettő fiú és egy lány. Amikor a gyerekek születése után 

otthon maradtam velük, mindig előkerült a csipke. Abban az időben anyagilag 

sokat jelentett a bedolgozás lehetősége. 

1962-ben képesített könyvelő lettem, miután kettős könyvelést tanultam. 

1964-ben visszamentem dolgozni a helyi téeszbe. A munkahelyemen statisz-

tikusként, SZTK ügyintézőként, könyvelőként dolgoztam. Hozzám tartozott a 

traktorosok elszámolása is. 1968-ban a két helyi termelőszövetkezet egyesült; 

az új téeszben is alkalmaztak: előbb elszámolást készítettem, később könyvel-

tem is. Kezdetben csupán kézzel, később az un. ASZKÓTA géppel végeztük 

a könyvelést. Ez lehetett a mai számítógép egyik elődje.  

A legnagyobb gyermekem 3. - 4. osztályos lehetett, amikor rájöttem, hogy 

már nem tudok neki segíteni a tanulásban, leckeírásban. Elhatároztam, hogy 

beíratkozom a kunhegyesi középiskolába. Előbb nem maga az érettségi volt a 

cél, hanem csak az, hogy elvégezzem az első osztályt, aztán majd meglátjuk. 

Mivel jól ment a tanulás, mind a négy évet elvégeztem – péntekenként kellett 

menni iskolába – és 1968-ban leérettségiztem. 

1964-től folyamatosan dolgoztam 1990-ig, amikor is 55 évesen nyugdíjba 

mentem. Nyugdíjas éveimben sem unatkoztam soha: nyaranta a konyhakert-

ben megtermelt zöldségeket vittem a piacra árulni, télen pedig mindig előke-

rült a csipke. A csipkeverés egyre inkább a hobbimmá vált.  

2003-ban egy pályázat segítségével megvalósíthattam álmomat: egy  

csipkeverő (bemutató) helyet alakítottunk ki a házunkban. A következő évben 

már az Abádszalóki Nyár programfüzetébe is bekerült a bemutatóhelyünk s 

ezután egyre több helyre hívtak, hogy mutassam meg a nagyközönségnek, 

hogyan készül a csipke. Részt vettem utazási kiállításokon, megnyitókon, 

bemutatókon. Még a Várban is megmutathattam hobbimat, sőt, még Olaszor-

szágba is eljutottam a csipkéimmel!  

Az évek során egyre jobban belemerültem a csipkeverésbe. Többen java-

solták, hogy zsűriztessem be a csipkéimet. Első alkalommal hét darabot  

vittem zsűri elé, amelyeket - egy kivétellel - mindet bezsűrizték. 2006 – 2008 

között elkészült egy nagy munkám: egy hatalmas, kör alakú terítő, mely  

„A‖ (1. osztályú) minősítést kapott, s később Vajdahunyad Várában és a  

Hagyományok Házában kiállításra is került. 

2010-ben Nagykátán elkészült a Tájház, ahol szerettek volna egy hagyomány-

teremtéssel, hagyományőrzéssel kapcsolatos kiállítást szervezni. Meghívást kap-

tam a csipkéimmel. A kiállítás nagy tetszést aratott, ráadásul 6-7 jelentkező is 
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akadt, aki szerette volna elsajátítani a csipkeverést. Így rendszeres vendég lettem 

Nagykátán, ahol az érdeklődőknek tanítom ezt a szép hagyományt. Időközben a 

tanítványok száma itthon is szaporodott; nem csupán helyből, de az ország több 

városából jönnek hozzám a lelkes tanulni vágyók. 

2011-ben a Hagyományok Háza népi iparművészeti tevékenységemet elbírál-

va CSIPKEKÉSZÍTŐ foglalkozási ágban NÉPI IPARMŰVÉSZNEK ismert el.  

S hogy mit csináltam még szívesen a csipkeverésen túl? A kézimunkák 

közül közel állt hozzám a kötés és a horgolás; az egész családot elláttam saját 

kézzel készített pulóverekkel, sapkákkal, mellényekkel. Igazából a másik 

kedvencemről, a matematikáról sem mondtam le, ugyanis több éven át bese-

gítettem egy helyi üdülő elszámolásainak elkészítésébe. 

Korom ellenére az új dolgokra nyitott vagyok; néhány éve számítógépet és 

nyomtatót vásároltunk, Internet szolgáltatásra is előfizettünk. A családomért, a 

barátaimért szívesen megtettem mindent, igyekeztem tőlem telhetően segíteni 

őket. Egyik unokám néhány éve manikűr - műköröm-építő tanfolyamon vett 

részt. Mivel az egyik elővizsgához modellre volt szüksége, szívesen felajánlot-

tam, leszek én a modellje. A vizsgáztatók először kicsit meglepődtek, amikor 

megpillantották, hogy tanítványuk egy 77 éves nőnek készül műkörmöt építeni, 

azonban a következő vizsga után unokám lelkesen mesélte, hogy a későbbi 

vizsgára már két másik tanuló is nagymamáját vitte magával modellként. 

Visszatérve a csipkeverésre: szeretnék vele foglalkozni, ameddig csak 

egészségem engedi. A mai napig örömmel tölt el, ha hozzájutok egy újabb 

mintához és kihívásnak érzem elkészítését. Szeretném minél több embernek 

továbbadni a csipkeveréssel kapcsolatos tudásomat; minél több emberrel 

megszerettetni ezt a szép hagyományt, hogy velük együtt alkotva minél  

tovább megőrizzük az utókornak.  

Elmesélte: Simon Istvánné, Eszterke, született 1935-ben.  

Lejegyezte: Fábián Krisztina (49 éves) 

 

 

(Képzeletbeli) Túlvilági különleges chatprogram 

 

[A chat (ejtsd: cset, magyarul: csevegés) olyan társalgási forma, amely 2 vagy 

több ember között online (leggyakrabban az interneten keresztül) történik. ) 

(Wikipédia)] 

 

REKLÁM – (képzeletbeli) 

ÚJ! ÚJ! Az TVKCH az egyik legnépszerűbb csevegő és üzenetküldő  

program, segítségével azonnal értesülhetünk arról, ha egy barátunk, ismerő-

sünk fellép a túlvilági netre, küldhetünk neki üzenetet, chat-elhetünk vele, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
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cserélhetünk fájlokat egymás között, stb. A TVKCH 11.0 Build 93831. axe 

egy klasszikus szöveges megoldás, egyszerű igazán szórakoztató alkalmazás, 

amit fejlesztőink arra találtak ki, hogy elhunyt szeretteinkkel beszélhessünk, 

oldjuk fájó földi hiányukat. Sima regisztráció után egy hétig ingyen lehet 

használni! Tegyél egy próbát!  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.- 

 

  Bejelentkezés a Messengeren: 

 Nagymamám  

Kincsem, örül a szívem! A bútorasztalos jó munkát végzett, szinte újjászüle-

tett ez sublót az ügyes keze nyomán. Őrt áll most az étkezőtökben… Nem 

gondoltam, hogy épen megússza a 200 km-es távolságú költözést! Vigyázz 

erre a komódra, mert az egyik hátsó lába kopottabb a többinél, billeg! 1931-

ben, az ónodi tavaszi vásárban előlegeztük Nagyapáddal, - éppen 10 éves 

házasok voltunk akkor… Szép, meggyes színe tetszett, politúrja hibátlannak 

látszott. Írtunk róla egy papírt, s a maradék 30 korona adósságot tízesével 

letörlesztettük. Hogy hogyan? Minden hónap első csütörtökjén volt a vásár, 

akkor megtaláltuk ezt a bútorasztalost a szokott helyen, a sátra alatt. A vásár-

ban mindig volt vagy eladnivaló, (kukorica, pár tyúk,) vagy vennivaló: tök-

gyalu, berlinerkendő. Egy füst alatt elintéztük ezeket. Nagyon boldog voltam, 

amikor a sifon mellé beállítottam a tisztaszobába. Előtte való télen horgoltam 

rá terítőt, s gyűjtögettem a tetejét díszítő üvegpoharakból a metszetteket, a 

porcelán csészéket, tudod, a gyöngyvirágos, amit kedvelsz, az is ott állt pár-

ban, s néhány hollóházi darab is, és az a hosszúnyakú, karcsú metszettüveg-

váza is, amiben most a nőnapi rózsaszál mosolyog a világra, éppen ott áll 

talán, ahol az „én időmben‖. Látom, becsben tartod ezeket a relikviákat..  S 

veletek váltott lakhelyet a „Nana-láda‖ is? Az a bútormatuzsálem az én anyó-

som kelengyeládája volt, amikor 1892-ben, özvegyasszonyként 2 pici fiúcs-

kával férjhez jött arra a portára, ahol te is felnőttél. Jó asszony volt. Amikor a 

nagyapád engem elvett feleségül, önként átadta nekünk, fiataloknak, a na-

gyobbik szobát, s a hátsó, kisebb szobába hurcolkodott. (Igaz, már ekkor ő 

ismét özvegy volt.) Tudod, milyen jó ágyneműtartó válhat ebből a közel 130 

éves bútordarabból? Nem untatlak, ezzel régi-régi családtörténet-töredékkel?  

 

SZE 08:28. 

 Édesanyám 

Nos, a múltkor arról ábrándoztál, hogy vajon hogyan éltem meg az öregedés 

problémáját? Egy mondattal is válaszolhatnék, azzal, amit Nagymamádtól te is 

gyakran hallottál gyerekkorodban, amikor a tükör előtt „biggyeszkedtetek‖ a 

húgoddal: - „Legnagyobb szépség a jóság.‖ De a válasz ettől összetettebb. Tu-
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dod, amikor 41 évesen özvegyen maradtam, vállamon két kislány felnevelésé-

nek felelősségével, s az öreg Édesanyám istápolásának feladatával, minden 

segítség nélkül, - nem volt „szociális háló‖; - akkor egy gondolatnyi energiám 

sem maradt erre a témára. Munkahelyet kerestem, kenyérkeresetet, mert apa-

anya lettem hirtelen egy személyben. Képzettség híján nem válogathattam. 

Három műszakban dolgoztam a közeli nagyváros egyik gyárában. Közben itt-

hon várt a nagy területű kert, a házi munka. Szerencsére kaptam munkaruhát, - 

ez a gond is lement a vállamról. Legnehezebb volt az esti műszak. Két ok miatt 

is: az egyik, féltem „egyedül hagyni‖ éjszakára a csonka családomat, rettegtem 

attól, hogy valami trauma éri az éjjelre magára hagyott árváimat, másik: egész 

nap dolgoztam itthon: mosás, vasalás, kapálás, befőzés, stb… Nagyon kivette 

belőlem az energiát a fizikai munka. A gyár 10 órakor „dudált‖, jelet adva mű-

szakváltásra, de a munkásvonat, amelyik a dolgozók százait szállította a város 

mögötti ipari vágányon a sichtára, már 21.15-kor indult a városi pályaudvarról. 

Oda busszal mentem, amire 8.45-kor szálltam fel. De sokszor elbóbiskoltam! 

Hiszen az indulásig rengeteget elvégeztem, néha remegtem már a fáradtságtól. 

Így ezek az évek nem a szépségápolásról szóltak! Igaz, „fitt‖ voltam: vékony és 

rugalmas, - a testemet karban tartotta a falusi életmód, s nem a szoláriumtól (-

ha akkor lett volna,- ) barnultam le. Első lépés a külsőm megváltoztatásában a 

hajam levágatása volt. Városi frizurám lett. Kézkrémet, sampont használtam, - 

ti is. (Addig Flóra szappannal mostunk hajat.) Megkerestem régi, lánykori var-

rónőmet, Rózsika nénit. Ha sikerült valamilyen megfelelő méterárut venni, azaz 

ha tellett rá, ő megvarrta. A férfiak? Egy jó ideig észre sem vettem, hogy a vi-

lágon vannak. Bánatom elfojtotta bennem a „nőt‖, az asszonyt. Később akadtak 

volna „partik‖, de mindenkit az Édesapádhoz hasonlítottam, s a végeredmény 

az volt, hogy a „jelentkezők‖ nyomába’ sem érnek… Hamar megőszült vilá-

gosbarna hajam, egyre erősebb szemüveget viseltem, s immár váltogatni is 

kellett a távoli és közeli célpontok szerint. A ráncaimmal is megbarátkoztam. 

Ha fölös időm akadt esetleg, - inkább télen, - olvastam. Emlékszem, te gimna-

zistaként adtad a kezembe először a Mikszáth novelláskötetet, később másféle 

szépirodalmat is. Nem a női oldal dominált a személyiségemben, elsősorban a 

gondoskodó anyai, majd nagymamai. Nem bánom. 

 

SZO 19:37 

 Édesapám 

Honnan vettem a pozitív világlátást, és az élet humoros oldala hogyan akadt 

mindig a szemem elé? Igazán szólva, ezen soha nem gondolkodtam. Valószí-

nű, hogy a szülői házból plántálódott belém ez az attitűd, talán az Anyám 

oldaláról. Egyrészt ő felnevelt szép szóval, de szigorral 8 gyermeket, és soha 

nem láttam mélyen aggódni, pedig Apám rabbiátus, szigorú ember volt. Egy 
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eldugott kis faluban éltünk, csak a föld adott munkát, de a 4 fiú+4 lány felál-

lás ennyi munkáskezet is jelentett. Amikor megnősültem, „egyke‖ lányt vet-

tem feleségül, aki bár nem volt gazdag, de értelemszerűen kizárólagos örökö-

se a szerény háznak és egyéb javaknak. A humor valahogy adódik: szinte 

mindig láttam valami vidítót a szituációkban, mint ahogy a felhők mögött 

mindig süt a nap,- az emberek hálásak voltak érte. (Egy csöpp mézzel több 

legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.- mondta nagymamád.) Hamar fel-

találtam magam ebben „az új életben‖, s kerestem és találtam közösségeket, 

amelyek befogadtak, megbecsültek. 29 évesen a falu második emberévé vá-

lasztottak. Sokat tapasztaltam, számos helyzetben segítettem, de ez nagyon 

nehéz történelmi időszak volt: 1949-1952. Váltottam. Később a közeli me-

gyeszékhelyen találtam meg a számításomat. Hívő emberként a Gondviselőre 

hagytam a problémák megoldását, s a saját fiatal erőmmel, képességeimmel 

odatettem magam minden jó ügy mellé. Miért is lettem volna pesszimista? A 

betegség? Utolsó percig bíztam a gyógyulásomban! 

 

V 20:18 

 Barátnőm 

Hiányzol! Sokszor felidézem a hangodat, a ragaszkodásodat. Mennyit beszél-

gettünk, titkokat cseréltünk! Közös tanulás címén sokszor délutáni órákba 

nyúlóan vitattuk meg életünk fontos kérdéseit. Hálás vagyok érte, hogy elfo-

gadtál engem, és szeretted a hozzám közelállókat. Nem sodort messze minket 

egymástól az igazi felnőttkor sem. Emlékszel? Jöttél hozzánk, (a szomszéd 

faluba), kerékpárral a búcsúba. Teljesen új helyzet volt számodra, soha nem 

voltál ilyen vendégségben,- református lévén. Az ünnepi menüsor felét is alig 

bírtad megkóstolni, s Édesapám tréfásan megjegyezte:-„Legalább annyit 

szedjél belőle Babám, hogy a tányért kend össze!‖ Viszont megcsodáltad a 

kora nyári, júliusi csemegeszőlőt, - ami az ünnepi asztalon az ebéd lezárását 

jelentette, - édesapám büszkesége volt, s szakértelme csúcsosodott ki benne,- 

ezzel a szívébe loptad magad örökre. Tudod mi a legkedvesebb emlékem? A 

30 éves érettségi találkozónk. Nálatok volt a szállásom, s régi szokásunkat 

felelevenítve, késő éjszakáig beszélgettünk. Meghíztam, de te nyugtatgattál, 

hogy nem is vagyok kövér, csak formásan telt, meg hogy az arcom még min-

dig milyen szép… Nagyon jól esett ez a gesztus. 

 

H: 20:48 

 Hibaüzenet:0x89231806 

A hálózati beállításai letiltják a parti-csevegést! 

Megjelent a piros háromszög, középen fehér felkiáltó jel= hálózati probléma! 

A kapcsolat megszakadt idő-túllépés miatt! Próbálja újra! 
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H: 21:52 

ÚJ hiba-üzenet: a túlvilági-szoftver cégünk új fejlesztése, egészen személyre 

szabott és különleges chatprogram, - még tökéletesítésre szorul! Erről a köz-

pontban már tudnak, és rajta vannak a hiba elhárításán. Dolgozunk az ügyön! 

 

H: 22:01 

Kár, hogy hiába csörgetem meg Őket a Messengeren, hanghívás nem indítha-

tó. Lokáció opción is csak ők tudják, hogy én merre járok… 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Naptár bejegyzés:  

KEDD: VIRÁGVÁSÁRLÁS! TEMETŐ LÁTOGATÁS! 

Ferencné Pásztor Ilona 

 

 

Zilahtól Mencshelyig 

 

Édesapám Zilahon született, ez a város Románia területén található. Erdélyi 

magyarként nehéz volt a családjuk élete, mivel a románok a magyar anya-

nyelvük miatt kinézték őket. 

Szilágyfőkeresztúr, ahol ők éltek, kizárólag magyarlakta falu volt, és a mai 

napig is az. A gyerekek tanítását a faluban oldották meg a tiszteletes úr segít-

ségével. Déd- és nagyszüleimnek az állami földeken és a közeli gyárakban 

kellett dolgozniuk termények fejében. A területek után a Ceausescu-

rendszerben a termés nagy részét be kellett szolgáltatni az államnak. Amit 

nem termeltek meg, azt fejkvótában kapták meg, melyet be kellett osztani, 

hogy elég legyen a család számára. Nagypapám testvére Irakba ment dolgoz-

ni, hogy támogatni tudja a család megélhetését. Nagypapám lakatosmunkát 

vállalt éjszakára, hogy az életük könnyebb legyen. 

Rendszerváltáskor a könnyebb megélhetés reményében nagyszüleim úgy 

döntöttek, hogy két gyermekükkel Magyarországra költöznek. Édesapám a 4. 

osztályt kezdte meg ekkor Nagyvázsonyban. A szülők nem akarták, hogy 

románul folytassa tanulmányait. Azonban az itteni beilleszkedés sem ment 

egyszerűen, mert a magyarok románnak tekintették őket. 

Apukám ma is sokat mesél a nélkülözésről. Tudja, hogy sok munkával jó 

életünk lehet. Minket is arra tanít, hogy tanuljunk meg dolgozni, ne kelljen 

nélkülöznünk az életben. A családunk neve Fazakas, mely apa származása 
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miatt szokatlan itt Magyarországon. Nevemet én is édesapámtól örököltem 5. 

generáció óta, mint Fazakas András. 

Fazakas András 

 

 

Édesapám mesélte 

 

Édesapám sosem mesélt gyermekkoráról, talán mert oly nehéz korban volt 

gyermek, talán a rossz emlékek miatt, nem tudhatom, de egyszer, amikor 

Budapesten voltunk egy hétig nagyszüleimnél és meglátogattuk nővérét Irén 

nénit, ebéd közben előkerült egy történet a háborús időkről, amit akkor nevet-

ve meséltek el nekünk. 

Édesapám Faddon született második gyerekként és mivel fiú volt, bizony 

hamar fel kellett nőnie. Bár a Faddi időszak békességben telt, mivel nagyszü-

lei is ott éltek és még igen aprócska volt, és így őt csak ritkán fogták be a kerti 

munkába, annál inkább nővérét Irénkét. Édesapja fodrász volt, édesanyja, 

mint sok házi asszony akkoriban, nem dolgozott, így nem volt annak idején 

szükség bölcsődékre, no meg a nővérek azért voltak, hogy ha kellett vigyáz-

zanak a kicsikre. De ezek az évek gyorsan teltek és édesapja egyik napról a 

másikra úgy határozott, hogy Budapesten borbélyként egy üzletet nyit. Fogta 

a családját és szekérre rakták a holmijukat, s irány Pest, ahol már várta őket 

egy kis házikó a Vőlegény utcában. Nem messze volt tőle a borbély üzlet, 

amit kibérelt nagyapám. 

Szép csendesen éldegéltek a kertes házban, volt udvar itt is, ahová ki lehe-

tett engedni a gyerekeket. Közben megszületett öccse, a kis Sanyika. Hat 

évesen már neki kellett a négyéves öccsére vigyáznia, és sokszor csavarogtak 

el a közeli grundra, ahol a hasonszőrű gyerekekkel játszottak, futballoztak, és 

bújócskáztak. A nagy fiúk nem sokat törődtek velük, de azért néha-néha rájuk 

néztek, mert abban az időben ez volt a szokás. Ám ekkor elkezdődött a II. 

világháború. Eleinte nem érzékeltek belőle semmit, de nekik meg lett mond-

va, hogy, ha hallanak repülő zúgást, vagy más egyéb hangosabb ismeretlen 

zajt, azonnal bújjanak el a pincébe. Igaz nem sok repülőt láttak még akkor 

életükben, de mikor először elment a fejük felett, egy életre megjegyezték a 

hangját. Visszatérve a pincére, minden háznál volt, mivel kertvárosban laktak. 

Bárkihez be lehetett menni ilyen esetben, sőt, a felnőttek sokszor be is terelték 

az utcán csellengő gyerekeket, ha légi riadó volt. Mint mondtam kertvárosban 

laktak, ezért sokszor hosszabb kirándulást tettek a környező hegyekbe, és 

ilyenkor nővérük is elkísérte őket. 
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Sajnos élelem a városban egyre kevesebb volt, így sokszor elmentek por-

tyázni a közeli földekre és volt mikor egész nap oda voltak. Egyik alkalom-

mal, mikor épp egy malomhoz értek, - mert a földekhez közel volt egy malom 

is - repülőgépek zúgását hallották. Édesapáék hirtelen nem is tudták, hogy 

hová is bújjanak, hisz a malomban, ami épp nem is működött, nem volt pince.  

Igaz tele volt zöldborsóval, mert ugyan betakarították, de közben a háború 

miatt ott is maradt, mert elvitték a dolgozókat katonának. Édesapa nagy fejtö-

rés után egyszer csak megszólalt: 

- Tudjátok mit, bújjunk el a borsóhegyekbe, hátha az is megvéd minket. - 

Mire öccse rákérdezett: 

- Te, ha belebújunk, hogy kapunk levegőt? Itt fulladunk meg benne. Akkor 

meg kapunk édestől. Én ugyan bele nem bújok. - Édesapa rövid gondolkodás 

után kibökte: 

- Most szedtél nádszárat, annak üreges a belseje, hisz furulyát akarsz belőle 

majd csinálni, nem? Hát vágunk magunknak belőle és összerakjuk, aztán azon 

vesszük a levegőt. 

Tudva levő, hogy a fiúk akkoriban el sem indultak bugylibicska nélkül 

kódorogni, így ezt nem volt nehéz kivitelezni, igaz a szárakat utána már nem 

lehetett furulyaként használni, de levegőzni jól lehetett rajta és gyorsan négy-

kézláb beásták magukat a borsóhegy mélyére, addig, amíg elért a nád. Még a 

fejük búbja sem látszott ki belőle. Sokáig várakoztak így, még el is szunnyad-

tak a meleg kupacban. Mikor a hosszú csendre felébredtek, bizony már bees-

teledett. El kezdtek tanakodni, hogy mi legyen, mert jó másfélórányira voltak 

a házuktól. Nővére kijelentette: 

- Én biztos nem megyek haza, mert apánk agyonver, amiért hagytalak benne-

teket elkószálni ilyen messzire. - Öccse is elnyafogta magát: 

- Igaza van Irénkének, én sem szeretnék kikapni, amiért elcsatangoltunk ilyen 

messzire és ilyen sokáig elmaradtunk. - Mire édesapa megszólalt: 

- Aki jön-jön, aki nem-nem, én megyek, mert inkább vállalom a verést, mint, 

hogy azt higgyék valamilyen bajunk esett, mert azt édes biztos nem élné túl. 

Pakoljunk fel egy-egy zsák borsót és vigyük haza. Szerintem még örülni is 

fognak neki és hátha kisebb lesz a büntetés. 

Így is lett, megraktak három zsákot borsóval és elindultak hazafelé. Nagy 

szerencséjük volt, mivel épp telihold volt és az égen még egy cseppnyi fel-

hőcske sem volt, így megvilágította nekik az utat. Sanyika a legkisebb egész 

úton csendben panaszkodott, hogy ő már nem bírja, de édesapa csak biztatta: 

- Aki bátor csavarogni, legyen bátor hazamenni. Különben is, ha meglátják, 

mennyi borsót cipelsz, nekünk már senki nem fog köszönetet mondani, mert 

te a legkisebb, te is ugyan olyan nagy zsákot cipelsz, mint mi nagyok, tehát 

téged fognak agyon dicsérni az erődért.  
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Ami igaz is volt. Igaz, hogy a végén Sanyika már csak vonszolta magát és 

néha besegített Irénke neki. Az is igaz, hogy sokszor kellett megállniuk az 

úton, és a másfél órás utat három óra alatt tették meg, de csak haza értek. 

Otthon közben már mindenki őket kereste. Kétségbe esetten járták a szom-

szédokat, hogy nem-e látták a három gyereket. Már azt is elképzelték, hogy 

valahova beszorultak, mivel közben a városban bizony bombázások voltak. 

Az egész környék már őket kereste. Eleinte az apjuk csak azt hajtogatta: 

- Agyoncsapom ezeket a kölköket, ha nem kerülnek elő. - Ám mikor már 

sokáig keresve sem találták őket megváltozott a szava járása: 

- Na jó, Uram , segíts, hogy megkerüljön ez a három haszontalan, mert édes 

abba belehalna ha a gyerekek eltűnnének, vagy valami rossz történne velük.  

Talán az Úr megszánta nagyapát, mert egyszer csak előtűntek mind a hár-

man fáradtan, mocskosan, de egészségesen. Mikor nagyapa meglátta őket, 

nyugalmat erőltetett magára és elcserdítette magát: 

- Ej, a Teremtőjét, ilyet soha többé ne tegyetek, mert mindnyájatokat agyon 

csapom. Édes majdnem itt halt szörnyet, amiért ti eltüntetek. - Majd megölel-

te meg mind a három lurkót. Persze láttuk mi rajta, hogy hogy száll le a vállá-

ról a riadalom ördöge, és hogy örül, hogy meglettünk. Még a családokat érte-

sítették, hogy végül meg lett a három csavargó, mehetnek ők is aludni.  

Aznap a zsákokat ki sem nyitva kinn maradtak a kertben. Lett is másnap, 

csodálkozás és nagy öröm. A borsóból jutott aztán a szomszédoknak is és 

aztán a felnőttek kiskocsival még az éj leple alatt elhoztak még sok-sok zsák-

nyit, így a környező családoknak jó pár hétig volt mit főzniük. Abban az idő-

ben, mivel kevés élelem volt és az ételt már nem pénzért adták, hanem más 

egyéb dologra cserélték, így jó csere lehetősége lett a családoknak. Lehetett a 

vidékről feljövő paraszt néniktől érte minden féle más zöldséget, gyümölcsöt 

csereberélni, mert akkor így volt. Áruért árut. 

Na meg aztán, mint ahogy édesapa megmondta, öccsét agyondicsérték a 

szomszédok előtt, hogy olyan csepp létére milyen ügyesen hozta haza azt a 

nehéz zsákot. Sanyika ezek után mindig azt csinálta, amit édesapa. Édesapa 

autószerelő lett, az lett öccse is. Édesapát népgazdasági érdekből lehelyezték 

Ózdra, ment vele az öccse is. Persze sose bánták meg, hogy elkerültek Buda-

pestről, mert Ózdon találták meg párjukat, és itt születtek meg gyermekeik, és 

így mesélhette ezt el nekem. 

Fazekasné Szabján Erika 
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Földre szállt egy kis lélek 

Boldog gyermekévek emlékei 

 

Amikor a nyiladozó gyermeki értelem már lehetővé teszi az emlékek megőr-

zését a visszaemlékezést elősegítve. 

Gyermekkoromat a nagyszüleimnél töltöttem. Emlékszem rá, hogy a 

nyugdíjas éveiket békében és szeretetben élték meg. Amíg édesanyám dolgo-

zott, ők vigyázták minden léptemet, segítettek eligazodni a gyermeki életem-

ben elő-előbukkanó kisebb, nagyobb rejtelmekben. A kertes ház, ahol éltünk 

a faluszélén lévő utolsó utcában volt. Az utca végén hatalmas tölgyfák álltak, 

ezek szegélyezték a mögöttük kezdődő erdős részt. Az utca közepe táján még 

két új házsor épült egészen a Vágóhíd hátsó kerítéséig. A szabadsággal teli 

gyermekéveimet itt éltem meg. Játszhattam az udvaron, a ház előtt és az erdő 

szélén is. 

Nagyapával hetente többször is elsétáltunk az erdőben lévő forráshoz, ahol 

kedvemre pancsolhattam. Mind a ketten nagyon szerettük ezeket a kirándulá-

sokat. Amíg nagyapám leheveredett a fűbe és mosolyogva pödörgette a baju-

szát, addig én mindenféle ötletet kitalálva birtokba vettem a forrás környékét. 

Meglátogattam a vadalma-, és a vadkörtefáimat, szemlét tartottam a bokrok és 

a vadvirágok között. Tudtam, hogy mindezek felett a Jóisten rendelkezik, de 

azt is éreztem, hogy valami kis közöm nekem is van hozzájuk. A tejeskanná-

val - amiben mindig vittünk haza tiszta, friss forrásvizet - juttattam a forrás-

vízből a tövükhöz egy keveset és akkor azt is megbeszéltem velük, hogy ha-

marosan ismét találkozunk. 

Ismertem a réten nyíló kamillavirágot, a kakukkfüvet, a kis százszorszépe-

ket, és amikor ott jártam mindig szedtem belőlük egy-egy csokorral az ott-

honmaradt nagymamámnak. Már alig vártam, hogy a pipacs a szirmát bontsa, 

mert akkor a két kezem kis körmeire ráragasztottam azokat, önmagam gyö-

nyörűségére. A kék harangvirágokból kötött koszorúval a fejemen, amikor 

hazaérkeztem, a nagyi két kezét összecsapva dicsérte meg az ügyességemet és 

a szépségemet. Nagyot nőtt az önbizalmam. 

A nyáresti sétákat szerettem a legjobban, mert akkor a bokrokon megannyi 

csillogó-villogó csillagként százával röpködtek a kis Szent János bogarak. 

Nem tudtam betelni ezzel a csodálatos természeti jelenséggel. Azt hittem, 

hogy azok az erdei tündérek kis lámpásai, és amikor elmeséltem édesanyám-

nak, ő meghagyott ebben a hitemben. Akkor még nem volt mesekönyvem, így 

a meséket magam találtam ki. 

Gyakran más elfoglaltságot kerestem, ilyenkor útnak indultam a másik ut-

cán. Nézegettem a portákat, illedelmesen köszöntöttem az udvaron látott em-
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bereket. Némelyik meg is szólított engem. Akkor egy kicsit elidőztem annál a 

háznál. Nem voltam dicsekvő, de amit kérdeztek tőlem, arra gyermeki őszin-

teséggel válaszoltam. 

Többször elértem az utca másik végére. Csodálkozva láttam legelőször, 

hogy négy vagy öt földbe ásott kunyhóban emberek élnek. Amikor elmesél-

tem otthon, akkor édesanyám megmagyarázta, hogy nekik az, az otthonuk és 

cigányoknak hívják őket. Azt is mondta, hogy nem kell félni tőlük, de kérte, 

hogy ne menjek oda túl gyakran. Nem volt ez tiltás, de arra elég volt, hogy a 

kíváncsiságom felébredjen. 

Egyik alkalommal olyankor értem oda, amikor egy kunyhó előtt már ült 

valaki. Idős asszony volt, ősz rakoncátlan haját rózsás fejkendővel kötötte 

hátra, a szájában pipa volt és törökülésbe helyezkedve főzött valamit a sza-

badtűzön. Előkerült a kunyhó mögül a velem egyidős fiúcska is, aki megle-

pődött a látogatásomon. Én illedelmesen köszöntem, de a fiú nagyanyja csak 

mordult egyet és félreérthetetlen kézmozdulattal jelezte, hogy menjek onnan. 

Futva értem haza. Nem értettem a barátságtalan megnyilvánulását, de ott-

hon nem szóltam a kirándulásomról. Végiggondoltam magamban a történte-

ket és felmerült bennem egy kérdés. Vajon miért nem fésülködött meg az idős 

asszony? Az én nagymamám minden reggel ágya szélén ülve a csontfésűjével 

jól kifésülte a haját, befonta és végül két kis fésűvel kontyba tűzte. Gondola-

taimnak végső következtetése az lett, hogy talán nincs is fésűje. 

Elhatároztam, hogy a nagymamám fésűjét elviszem neki másnap. Ki is 

vettem a fésűtartóból és elrejtettem a piros pöttyös kötényem alá. A furfangos 

szándékomat azonban megakadályozta, hogy a mamám időt talált arra, hogy a 

fésűt kitisztogassa. Keresni kezdte azt, és tőlem is megkérdezte, nem láttam-e 

hová tette reggel. Nem akartam hazudós lenni, ezért inkább nem válaszoltam, 

úgy tettem, mintha nem is hallottam volna a kérdését. Egy óvatlan pillanatban 

azonban visszatettem a helyére. 

Nagyapa vette csak észre ezt a kis huncutságomat, de a kapcsolatunk vé-

delmében nem hozta szóba se akkor, se később. A nagymamát kedélyesen 

arra biztatta, hogy nézze meg még egyszer a tartót, hátha lecsúszott az aljára. 

Engem pedig az ölébe ültetett és tréfálkozva faggatni kezdett a kirándulásaim-

ról. Hálából elmeséltem neki, hogy hol jártam és mit láttam. Az idős asszony 

unokáját is megemlítettem, akinek az orra folyton csillogott, amit időnként az 

ingujjába törölt. 

- Neveld meg a fiút, ha az öreganyja erre nem figyel. Mond meg neki, hogy 

csak akkor játszol vele, ha rendesen megtörli az orrát, amikor ott vagy – okta-

tott szelíden. Ebben megegyeztünk. 

Engem azonban nem hagyott nyugton az elhatározásom. Másnap elővet-

tem a kifli vásárlásra kapott pénzemet. Minden nap a nagyi adott nekem 40 
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fillért, hogy az iskolába menet a péknél vegyek kiflit az almám mellé. Ezek-

ből sikerült nekem hatszor félretenni takarékbélyeg gyűjtésre, vagy a Pajtás 

újság megvásárlására. Fogtam a pénzt és iskolából hazafelé bementem a fű-

szereshez. Megkérdeztem, hogy milyen fésűket árul. A fűszeres látva a ko-

moly érdeklődésemet rákérdezett, hogy mennyi pénzem van. Megmutattam és 

izgatottan vártam, hogy vajon elegendő-e a megtakarításom. A fűszeres jól 

ismerte a családomat és csak két forintot kért el tőlem. Cserébe egy sötétbarna 

bakelit fésűt csomagolt be a számomra. Elégedetten indultam haza, mert még 

egy kiflire való pénzem is megmaradt. 

Hazaérkezve, sietve ettem meg a kedvenc ebédemet, amit ma reggel is 

megrendelhettem. A nagyszüleim látták ugyan a sietős és izgatott viselkedé-

semet, de nem szóltak semmit. Amikor elszaladtam otthonról azon tanakod-

hattak, hogy vajon mit eszelt ki már megint a kis unokájuk. Nagyapa meg-

nyugtatta a párját, hogy hamarosan úgyis megbeszéljük majd az újabban tör-

ténteket és kiderül minden. 

Én pedig izgatottan igyekeztem a fésűvel a putrikhoz. Szerencsémre az 

idős asszony kinn ült és pipázott. Amikor odaértem kissé félénken, de biztató 

tekintetemet az asszonyra függesztve odanyújtottam a becsomagolt fésűt. 

Csak annyit tudtam kimondani, hogy ajándék és máris sarkon fordultam és 

elfutottam. Hamar hazaértem, és mint aki jól végezte a dolgát, hozzákezdtem 

a másnapi lecke megírásához. Láttam, hogy a nagyszüleim is megnyugodtak. 

Másnap a fűszerestől megtudták a fésűvásárlásomat. Rögtön kitalálták, 

hogy hol jártam. Bölcsen úgy döntöttek, hogy nem hozzák szóba és a titkot 

meghagyják nekem. Segítettek abban, hogy az ajándékozás örömét tiszta 

szívvel megélhessem, élvezhessem. Ebéd után megengedték, hogy ismét ki-

kapcsolódjak a lecke megírása előtt. Láttam, hogy nagyapa a kapuban állva 

nézte, hogy én ismét bekanyarodok a szomszéd utcába. Az izgatottságtól se 

nem láttam, se nem hallottam, mert annyira igyekeztem az utca másik végére. 

Reméltem, hogy a találkozás nem marad el. 

Az idős asszony valóban a putri előtt ült, de a haja már nem volt kendőbe 

rejtve. Szépen megfésülte. Az unokája mondta el, hogy Rafanéne, a nagyany-

ja örül a fésűnek. Nagy meglepetésemre felém intett, de az most hívó és nem 

elutasító intés volt. 

Közelebb mentem. Megmutatta nekem, hogy a vágóhídról kapott pacalból 

főz pörköltet. Rafanéne elmesélte azt is, hogy a henteslegények között van, 

aki a pacal alá odarejt mindig más belsőségeket és egy kis húst is. Így tudnak 

hetente legalább kétszer jót enni. A körülötte tébláboló unokájára közben 

többször is rászólt, hogy a tőle kapott rongyba törölje már meg az orrát. Ez 

tetszett nekem. 
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Elköszöntem. Visszaúton, a lelkembe békés nyugalom költözött. Elégedett 

voltam, mert amit elhatároztam, sikerült megtenni. Úgy döntöttem, hogy most 

már elmesélem otthon is a néne fésűjének történetét, vállalva azt, hogy eset-

leg megdorgálnak érte. Édesanyámmal együtt érkeztünk haza. Ő munkából 

jött és megkérdezte tőlem, hogy merre jártam. Kis sóhaj kíséretében kezdtem 

hozzá a beszámolóhoz. 

A nagyszüleim az édesanyámmal együtt csodálkozva hallgatták a kezdet-

ben bűnbánó, később egyre lelkesebbé váló mesélésemet a velem történtekről. 

Meglepetésemre a segítőszándékért édesanyámtól dicséretet kaptam. Nagy-

mamának viszont nem tetszett a kiflikre adott pénzének ilyen furfangos fel-

használása. Nagyapám nagy bölcsen a takarékosságom elismerését kérte tőle. 

Lelkeink megbékéltek még az est beállta előtt. 

A történtek után többé már nem vonzott a putrik világa. Aziránt kezdtem 

érdeklődni, ami a házunk környékén történt, ugyanis némelyik esemény újabb 

felfedezésre adott okot. Szerencsére nagyon fogékony voltam az általam még 

nem ismert új dolgok iránt. Addig nem nyugodtam, amíg a végére nem jártam 

annak, ami felkeltette az érdeklődésemet. 

Kíváncsiságomat a nagyszüleim azzal is fokozták, hogy folyton folyvást 

igyekeztek bevonni a környezetünkben zajló élet minden mozzanatába. Hagy-

ták, hogy boldogan éljem meg a gyermekkori létem minden örömét, minél 

többet lássak és tanuljak tőlük, amíg csak lehet. 

Tudták, hogy a sok mindenre való rácsodálkozásaim, az ő egyetlen unoká-

juk értelmi szintjét emelik és segítik. Érezték azt is, hogy a gyermekévekben 

megszerzett tapasztalások és a dolgok minél jobb megismerése csak a szülői 

szereteten keresztül vezethet a helyes felismerésekhez. Bölcsen támogattak 

engem a mindennapi élet és a természet apró csodáinak felfedezésében. 

A nagyszüleim által ismertem meg az évszakok váltakozását és az azokhoz 

tartozó boldog pillanatokat. Korán észrevettem, hogy érdemes figyelni a ter-

mészetben zajló sokféle mozzanatot. Gyakran rákérdeztem arra, amit láttam 

és észleltem, mert a lényegre is kíváncsi voltam, és bővebb magyarázatot 

vártam. Később, az évek múlása során rájöttem, hogy mindenben a termé-

szetben uralkodó rendet, az általam felfedezett összefüggéseket keresem, 

főként a számomra fontosnak tűnő kérdésekben. 

Nagymamám kapcsolatain keresztül ismertem meg több olyan emberi tu-

lajdonságot, ami később hasznos lett a számomra. A szomszédokon kívül volt 

egy asszony, aki időnként megjelent a kapunkban. Már kora reggel nagy-

anyámmal megbeszélték, hogy az erdőből hazafelé jövet betér hozzánk. A 

karján lévő nagy, fonott kosárban gombát hozott. 

Jozefa Lengyelországban ismerte meg az első világháború idején a jóképű 

magyar katonát. Sándor szíve akkorát dobbant, amikor meglátta a szőke, kék 
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szemű és halk szavú lengyel lányt, hogy feleségnek hazahozta Magyarország-

ra. Nagy boldogságban éltek, de csak néhány évig. A férjét a háborúban szer-

zett betegsége hamarosan ledöntötte a lábáról. Jozefa kétségbeesve, hűsége-

sen ápolta, de mindhiába. Sándort a Jóisten magához szólította. Gyakran ki-

járt a sírjához, megbeszélte vele, hogyan telik az élete. 

Becsületesen ápolta az anyósát, aki az első pillanattól kezdve befogadta a 

házába. Jozefa eltemette őt is és végül egyedül maradt a kis házban. Nem 

született gyermeke. A visszaköltözésre sem gondolt. Özvegyi nyugdíja mellé 

alkalmi munkával, - mosással, takarítással - szerzett magának annyi jövedel-

met, hogy szűkösen ugyan, de megélt. 

Amikor a gombaszedés ideje elérkezett, akkor hajnalhasadáskor felkelt és 

az erdőbe indult. Ismerte a lelőhelyeket, ezért gyorsan megtelt a kosara. Sze-

rette az erdőt, mert olyankor lélekben otthon járt. Mazuria erdeiben bőven és 

sokféle gomba termett. Ott ismerte meg az ehető gombafajtákat, mert a szülei 

őt mindig magukkal vitték. A szedett gomba nagy részét már hazafelé elad-

ták, de jutott belőle bőven a család asztalára is. 

A nagymamám évek óta tőle vette a friss erdei gombát, amelyből nagyon íz-

letes ebédet készített. Minden alkalommal behívta Jozefát egy teára, vagy kávé-

ra és egy kis beszélgetésre. Ilyenkor én tágra nyílt szemmel hallgattam őt. 

Jozefa emlékei között még élénken élt a „Mazuri tavak‖ vidéke, ahol a 

családja élt és gazdálkodott.  

… A hazájához való kötődése és szeretete nem csökkent a több évtizedes 

távolléte alatt sem. Az otthoni eseményekről a levelekből értesült. Keservesen 

elsiratta a szüleit, a testvéreit. Nagy alázattal elfogadta a maga által választott és 

megélt életét. Azzal vigasztalta magát, hogy ez a sors volt számára kiszabva, 

ami ellen nincs mit tenni. Elfáradt kissé, a szenvedő szíve csak a végső dobba-

násra vár. Ezt minden beszélgetés végén újra és újra elismételte, mint aki tü-

relmesen, de hitében meggyőződve mielőbbi kegyelmet és megváltást vár. 

Megköszönte a vendégséget, és mint mindig most is megsimogatta a feje-

met. Tekintetéből melegség és szeretet áradt. Sajátos mozdulattal lesimította a 

kötényét, amikor felállt és indulni készült. Karjára vette a kosarát és az emlé-

keit hű szívvel őrizve folytatta az útját. 

Elérkezett az idő, amikor az őszi hónapok Jozefa nélkül múltak el. Kez-

detben aggódva vártuk csoszogó lépteit, de mindhiába. Nagyanyám elcsende-

sedve vette ezt tudomásul és többé már nem hozta szóba lengyel ismerősét, 

barátnőjét. Mindenszentek napján tudatta csak velem, hogy Jozefa már nem 

látogat el hozzánk, mert végleg hazaköltözött. Gyertyát gyújtottunk az ő lelki 

nyugalmáért is, emlékezve a szerény, de mégis emberi méltósággal viselt és 

bátran megélt asszonyi sorsáról. 

Fekete Ferencné  
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A lehetőség… 

 
Amikor még a levegő is tisztább volt, amikor a búzakalásszal teli mezőn reg-

gelente a Nap derűsen legeltette sugarait, amikor a széna jellegzetes illata 

árasztotta még el a környéket a kipufogók szaga helyett, amikor minden va-

sárnap reggel a kemencében frissen sült házikenyér illata töltötte meg az ud-

vart…amikor napfelkeltekor a tehenek kolompolásának hallatára szökött ki az 

álom a helyiek szeméből… Szóval, ahogy elképzeltem ilyen lehetett az az 

időszak, amikor az  anyukám hallhatta a „Nagytatám és a nagy lehetőség‖ 

avagy „Tanulni,tanulni…‖ történetét. Bizonyosan bajusztej ivás közben, 

ugyanis valóságos versenyt jelentett a gyerekek körében, hogy mégis kinek 

lesz a lehető legnagyobb bajsza a sétárba frissen fejt tej elkortyolgatása köz-

ben. Persze anya szerint mindig ő volt a győztes, de járjon utána, aki kíván-

csi… Akkoriban hallotta azt is elégszer, hogy az egyetemen való tanulás lehe-

tőségéért bizony keményen meg kellett dolgozni és az csakis a kitartó tanulás 

eredménye tudott lenni.  

A nagytatám idejében nem volt olyan természetes, mint napjainkban, hogy 

érettségi után egyetem a következő lépés, csak azt kell eldönteni, hogy mit is 

szeretnénk. Nagyon sokan nyolc osztállyal is be kellett, hogy érjék, hiszen 

sok volt a munka a ház körül, a mezőn. Főként a sok gyerekes családoknál. 

Kicsit furán hangzik ma, de, mint azt a pincében pihenő ódon szekrény ajtajá-

ra cikornyás betűkkel, nyálazós tintaceruzával felrótt statisztika is bizonyítja- 

évszámok és nevek (bizony ismétlődők is)- nagytatámék 11-en voltak testvé-

rek. Mindenkinek feladata volt a családban és bizony annyi éhes gyerekszájat 

valahogy el is kellett látni. Hogy hogynem nagytatám lett végül az egyetlen, 

akinek sikerült az érettségi után továbbtanulnia. Nem igazán derült ki, hogy a 

saját vagy a testvérek álmát váltotta valóra, ugyanis teljes mértékben a testvé-

rei önzetlen szeretetének és támogatásának köszönhette a lehetőséget. Akko-

riban a testvérek többsége már dolgozott, volt olyan is, aki könyvelőként, 

esetleg ápolóként, de a legtöbben mégis a ház körül, a mezőn tevékenykedtek. 

Nagytatám Kolozsváron az agrármérnöki-növénytermesztési szakot választot-

ta, mivel az utcabeli két legjobb barátjával megegyeztek, megpróbálnak 

ugyanoda felvételizni, hogy együtt maradhassanak a hatalmas nagyvárosban 

is. Mai szemmel kicsit fura, de a felvételihez szükség volt egy alkalomhoz illő 

öltönyre is, ami nem igazán akadt otthon… Pedig hát semmiképp sem mehe-

tett Kolozsvárra a testvérei által kinőtt mezőn elkopott, szénaforgató ruhájá-

ban. Az egyik testvére, az összekuporgatott pénzéből egy alkalomhoz illő 

öltönyt vásárolt és azzal lepte meg a fiatal egyetemre készülő testvérét. Egy 

másik testvére a cipővel ajándékozta meg. Megvolt már az alkalomhoz illő 
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öltözet, csakhogy a felvételire valahogy oda is kellett jutni… Keresztúrtól 

Segesvárig váltották meg a jegyet, majd ott átszállással tudott Kolozsvárig 

utazni, miután testvérei jegyével, a fejében elraktározott tudással és a család 

jókívánságaival felszerelkezve útnak indult a nagytatám, akárcsak a népme-

sékben a szerencsét próbáló legkisebb testvér. Nagytatám tisztában volt vele, 

hogy a nagyon jól kell teljesítenie, mert, ha nem részesül ösztöndíjban le is 

mondhat az egyetemről, ugyanis másképpen nem fogják tudni kifizetni. A 

felvételire rengeteget készült, tanult, rendszerint éjszaka, mivel napközben ő 

sem volt kivétel a munka alól. Nem akarta eljátszani a lehetőséget, amit test-

vérei megteremtettek neki. Akkoriban az egyetlen út, ami az egyetemre veze-

tett az csupán a tényleges tudás volt. Nagytatám igyekezetének meglett a 

gyümölcse, ugyanis sikeresen felvételizett és még az ösztöndíjat is elnyerte. 

Az ösztöndíj tartalmazta a bentlakás költségeit, ételjegyet illetve 30 lej költő-

pénzt egy hónapra. A két barátjával együtt egy tervet dolgoztak ki, hogy a 

lehető legjobb életkörülményeket biztosítsák maguknak az egyetem idejére… 

Már amennyire lehetett ezt jónak nevezni! Egyikük ételjegyét minden alka-

lommal eladták, hogy annyival is több pénzhez juthassanak és így felváltva 

járt a három  barát a két darab ételjeggyel étkezni.  

Annak ellenére, hogy ő volt az egyetlen egyetemen tanuló gyerek a csa-

ládban, ő sem bújhatott ki a munka alól, ugyanis a vakációk ideje alatt ugyan-

olyan keményen dolgozott a mezőn, akárcsak a testvérei. Sőt talán még ke-

ményebben is, mivel úgy érezte óriási hálával tartozik a családjának, amiért 

lehetővé tették neki, hogy tanulhasson. Látva a testvéreivel való találkozásait 

úgy gondolom, hogy a mai napig sem felejtette el, hogy mit köszönhet nekik. 

Mostanában, valahányszor együtt a mezőn járunk, élvezettel hallgatom a 

nagytatám és az anyukám közt lezajló vidám szócsatákat, melyben minden 

alkalommal megbújik ez a történet, ezek a gondolatok, a sors… Nagytatám 

ellentmondást nem tűrően mutat rá egy-egy növényre és követeli anyától an-

nak latin megfelelőjét, így hát most már én is tudom, hogy a teafűnek gyűjtött 

hypericum perforatum, az orbáncfű és még sok mást is.  

Nagytatám azok a szerencsések közé tartozott, akiknek abban az időben 

volt esélyük egyetemen tanulni. Nem mondhatni, hogy egyenes út vezetett el 

odáig, de mindenképp megérte. Ma már közel sem ennyire bonyolult egy 

egyetemi diploma megszerzése, de akkoriban nagy értéke volt és bizony min-

denhol megbecsülték az ott tanult embereket. 

Én meg azt hiszem, hogy tanulságként ott lebeghet számomra, hogy a ki-

tartó, tudatos munka meghozza a gyümölcsét. Na és a testvéri szeretet útjába 

nem állhatnak legyőzhetetlen akadályok! Most is csengenek fülemben nagyta-

tám tanulásra buzdító mondatai, azt hiszem, érdemes megfogadni…  

Feleki Hanna  
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Huncutságaim 

 

Amikor egy éves és két hónapos voltam, apa, anya, mama és tata munkában 

voltak, ezért egy néni vigyázott rám otthon napközben, amíg a testvéreim 

oviban voltak. A dadám volt, akit Rózsika néninek hívtak. Egy szép őszi dél-

előttön fontos dolgom volt, ugyanis az új Legomat próbáltam kirakni (több- 

kevesebb sikerrel). Rózsika néni kihívott a konyhába, hogy adjon nekem egy 

kis kekszet, így én kitotyogtam a konyhába. Míg én jóízűen majszoltam a 

kekszet, Rózsika néninek csipogott a mosógép, hogy lejárt, ezért kiment, 

hogy kiteregesse a ruhákat a teraszra. Én nagyon megijedtem, hogy egyedül 

vagyok a házban, és még a testvéreim is oviban meg iskolában voltak, gon-

doltam, hogy biztonságom érdekében bezárom a hátsó ajtót (merthogy a 

konyhából is ajtó nyílott az udvarra). Így a számomra nagyon érdekes kilin-

cset megragadtam, és elfordítottam és bezártam az ajtót. Ezt követően visz-

szamásztam a nappaliba. És azért nem totyogtam, mert már az ajtó bezárása is 

egy nagyon megerőltető dolog volt a számomra. Tovább kezdtem rakni a 

Legot. Mindeközben Rózsika néni is befejezte a ruhák kiteregetését, és be 

szeretett volna jönni a házba. De mivel a hátsó ajtót is bezártam, az elsőt pe-

dig még ő, szegény nem tudott bejönni semmiképp. Kiabált nekem, hogy 

„Áronka, Áronka!!!!‖, de én bár meghallottam, mégsem tudtam felfogni, 

hogy mit kellene tegyek. Mivel anyukám munkahelye közel volt, úgy döntött, 

hogy elsétál oda, és kér egy kulcsot, amivel majd valahogyan bejut a házba. 

Amint a szüleim mesélték, Rózsika néni rövidujjú blúzban és papucsban sé-

tált a városban és a járókelők furcsán is néztek rá. Anya is nagyon meglepő-

dött amikor megtekintette a dadusomat, de hamar megnyugodott, amint kide-

rült a látogatás oka. Odaadta a kulcsot és Rózsika néni is szerencsésen beju-

tott a házba. Én pedig, mint egy jó kisgyerek elfoglaltam magam egyedül. 

Teltek- múltak a hetek, hónapok, és 5 évesre cseperedtem. Egy délután 

vendégek érkeztek. Annak érdekében, hogy valahogy elüssük az időt, el kezd-

tünk Römizni. Én nem ismertem a játékot, de anya ölében láttam, hogy ne-

künk nem úgy jöttek a kövek, mint ahogy szerettem volna és mindig vesztet-

tünk, ezért mérgemben rajzoltam egy jolyt, mert láttam, hogy ez mindenre jó, 

és rátettem az anya táblájára. Mindenki sokat nevetett ravasz tettemen. Anyu-

kám le is fényképezte, amit még mindig a telefonjában őriz.  

Fülöp Áron 
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Mamuka 

 

Gyerekként gyakran töltöttem a nyarakat nagyanyáméknál. A szüleim iskola 

végeztével levittek hozzájuk falura, és sokszor iskolakezdésre tértem csak haza. 

Már az odaút is remek volt. Vonattal utaztunk, a vagonokat pedig gőzmozdony 

húzta. Élveztem azt, amikor kihajoltam az ablakon, és a szél belekapott a ha-

jamba, és azt is, amikor megcsapott a gőzmozdony füstös, pakurás szaga. Azt 

meg aztán különösen kedveltem, hogy mielőtt befutott volna az állomásra han-

gosan dudálással jelezte: „Vigyázat a sínek mellett! Vonat érkezik!‖ 

Mesebeli kis borsodi falucska volt, ahol Mamuka és a Tatus élt. Édes-

anyám hívta így a szüleit. Furcsa volt ezt hallani: Mamuka, meg Tatus. Aztán, 

hamar megszoktam e megszólításokat, és egyre többször hívtam én is így a 

nagyszüleimet. Aprócska, mesébe illő házacskájuk ablakában, nyaranta ott 

díszelegtek a szebbnél szebb piros és rózsaszínű muskátlik. Úgy gondoltam, 

miattam virítanak ilyen pompás színekben, ezzel is engem köszöntve.  

 

Hamar összebarátkoztam az utcabeli gyerekkel. Velük töltöttem az időm nagy 

részét. Déli harangszóra hazafutottunk, majd ebéd után újra a ház előtt, vagy a 

kukoricásban múlattuk az időt. Olyan jókat tudtak kitalálni a falusi gyerekek! 

Az árokfogótól kezdve a csutkababa készítésig, mindent megtanultam tőlük. 

Nekik nem voltak flancos babáik, autóik. Maguknak készítettek jobbnál-jobb 

játékokat. Én pedig szívtam magamba azt a tudást, amivel ők rendelkeztek, 

mert valóban, jobb volt játszadozni az általunk elkészített kukorica-

kisassszonnyal, vagy kukoricacsutka-lóval. 

 

A nagyszüleim sokat dolgoztak. A nagypapa a malomban szorgoskodott reg-

geltől-estig. A nagymama otthon főzött, mosott, rendezte az állatokat és a 

kertet. Néha én is segítettem neki. Tőle is sok hasznos ismeretet kaptam a 

kertben lévő növénykékről, és a háziállatokról. Persze, alig vártam, hogy ezt 

mondja nekem Mamuka: 

- No, menj kis csillagom! Látom, már alig várod, hogy játszódhass a pajtása-

iddal. Na, nem kellett kétszer mondani, már nyargaltam is ki az utcára.  

Katóka! Uzsonnára itthon légy! – kiáltott még utánam.  

Ki nem hagytam volna! Hisz a sok ugrabugrálástól, mindig farkas éhes 

voltam. Ilyenkor jól esett a csupor aludttej, finom, puha kenyérkével. Aztán 

usgyé! Újra ki a játszópajtásaimhoz. Folytattuk a kergetőzést, bújócskázást. 

Kedves barátnőm, a szomszédék kerek arcú Ilonkája volt. Szőke, hosszú haját 

mindig befonva hordta, arcán szeplők virítottak. A fiúk néha undokoskodtak 

vele, ezt kiabálták:  
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 „Fecskét várok, szeplős Ilonkát látok, 

 arca, mint a pulykatojás, 

 pittyes-pettyes, jaj, de vicces!” 

 

Aztán már szaladtak is, mi meg utánuk. Akit elcsíptünk, letepertük a fölre, és 

jól megcsiklandoztuk. 

Az esti harangszóra otthon kellett lennem. Vacsora után, nagyanyám ölébe 

hajtottam a fejem:  

Mamuka! Mesélj valami szépet! – kértem. 

Mamuka pedig mondta a szebbnél szebb történeteket. Este nem telt el úgy, 

hogy ne mesélt volna nekem. Gyakran énekelt, verselt is. Így szerettem meg 

Petőfi Sándor, József Attila, Arany János verseit, és a szépséges népdalokat. 

Máig fülembe cseng a hangja, ahogy énekelte Petőfi versét:  

 „Éj van, csend és nyúgalomnak éje, 

 a magas menny holdas, csillagos…” 

 

Ilyenkor mindig megjegyezte:  

Tudod, kincsem ezt, dalt, még az anyukámtól tanultam. 

Ámulva hallgattam a gyönyörű mesécskéket, amik varázslatos tájakra re-

pítettek. Imádtam a csodás történeteket a királylánykákról, sárkányokról, 

Csutkababa-kisasszonyról, vásott gyerekekről. Azt kedveltem bennük, 

hogy mindig minden jóra fordult, és a jók elnyerték jutalmukat, a rosszak 

pedig a méltó büntetésüket.  

Mesélés közben Mamuka simogatta a hajamat, így aztán hamar álomba 

szenderültem.  

 

Már akkor is szerettem a képzeletvilágába kalandozni. Gyakran csak ültem a 

tornácon és álmodoztam. Történeteket találtam ki a fura formájú felhőkről, és 

soroltam mit látok az éppen felém úszó fellegekben.  

Mamuka! Gyere gyorsan! Nézd! Az ott egy bari! Az meg ott egy kutya! 

Mamuka ilyenkor mosolyogva nézett rám és ezt mondta: 

- No, neked se kell a szomszédba menni egy kis fantáziáért! Annyi mindent 

belelátsz ezekbe a felhőcskékbe! 

Igen – feleltem -, de anyáék szerint, túl sokat fantáziálok, álmodozok.  

Tudod Katóka, azok szegények, akik soha semmiről nem álmodoznak. Az 

meg külön jó, hogy ilyen színes fantáziád van! Az iskolában is tudod majd ezt 

kamatoztatni. Még író lesz belőled, meglásd! 

Ha olyan igazi író nem is lett belőlem, mint a példaképeim, de igyekszem 

papírra vetni a fejemből kipattanó meséket, történeteket, és a múltat. Mert 
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fontos, hogy a gyermekeim, unokáim is megismerjék, milyen is volt régen a 

szülők, nagyszülők, gyerekek élete. 

Most is meghatódva gondolok vissza azokra a meghitt pillanatokra, amit 

Mamukával tölthettem. Felidézem arcát, s azt, ahogyan reggelente ott ült az 

ágya szélén, az ősz haját fésülve, amit aztán gondosan kontyba tekert. Vagy 

azt, amikor este a mesélés előtt, az ágyba hozta a langyos, mézes tejecskémet 

a pillangós kisbögrémben, megcirógatott, és így szólt:  

- Ettől hamarabb elalszol, nyugodt álmod lesz. Meglásd, a pillék elrepítenek 

messze, a Mesék földjére! 

Bizony, ez legtöbbször így volt. Nem is álmodtam én rosszakat, de hát 

hogy is álmodhattam volna, amikor a tejecske után halkan, édes dalocskát 

énekelt, utána meg következett a mese. Mindig ezzel kezdte: 

 

 „Aludj, aludj, tente, tente, a kis szemed hunyjad csak le.  

 Álmodj szépet, édeseket, nagyanyókád mesél néked.  

 Katóka, Katica, kicsiny kis bogárka.” 

 

Csak ő becézett így. Édesanyám nemigen mesélt vagy dalolt nekem.Ilyen 

csodát nem mindenki kap az életben, mint amit én kaptam Mamukámtól. 

Felnőttként értettem meg, hogy Mamuka mire is gondolt akkor, amikor ar-

ról mesélt nekem, hogy majd egyszer, én is találkozom egy királyfival, aki 

eljön értem. Akkor csak nevettem ezen. Én és a királyfi! No hiszen!  

Aztán mikor találkoztam a Mihállyal, aki később a férjem lett, megértet-

tem Mamuka akkori kijelentését. Mindenki a saját történetében lehet király-

lány vagy királyfi.  

Igen. A mi életünk is olyan, akár egy mese, csak ez igazi, az élet meséje. 

Sajnos, a valóságban nem csak jó dolgok történnek velünk, és bizony, nem 

mindig fordul minden jóra úgy, mint a mesékben.  

Már régóta nincs velünk Mamuka. Elhatároztam, hogy én is olyan szülő, 

nagymama leszek, mint amilyen ő volt. 

Esténként dallal, mesével nyugtattam meg gyermekeimet. A mese előtt, 

mindig azt a dalt énekeltem nekik, amit Mamukától tanultam, remélve, hogy 

ők is ezt a dalocskát énekelik majd egyszer csemetéiknek. Talán, akkor, egy 

pillanatra majd én is az eszükbe jutok… 

 

 „Éj van csend és nyugalomnak éje,  

 A magas mennybolt holdas, csillagos;  

 Szőke gyermek, kékszemű kökényfa,  

 Drágagyöngyöm! Mit, csinálsz te most?  
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 Engem édes álmok környekeznek,  

 de nem alszom, ébren álmodom.  

 Minden álmam egy fényes királyság,  

 s koronája te vagy, angyalom!” 

 

Aztán megsimogatják majd a gyermekük fejecskéjét, s ezt mondják: 

Tudod, kicsim ezt, dalt, még az anyukámtól tanultam. 

G. Joó Katalin 

 

 

Góbé meséje  

Góbé a komondor 

 

Góbét, szép göndör szőrű, fehér bundájú komondornak teremtette a Jóisten. 

Öregedő gazdájával és Tisza pulival, a nyájat őrizgetve, terelgetve, hosszú 

évek óta járta a hegyeket, völgyeket. Ismerte az egész vidéket, nem csak a 

kövér füvű legelőt, hanem mindent, ami a falka területéhez tartozott, a hegy-

oldalakat, de az ösvényeket és vadcsapásokat is. Hűséges társa volt a gazdá-

nak, nappal a nyájat követte, éjjel pedig virrasztva őrizte. Ő ezért jött a világ-

ra, életének feladata a védelem és az őrzés. Mert mindennek helye van a föl-

dön, a minden féle és fajta embernek, állatnak meg kutyának is. Azért nem 

egyformák! Mert ha a Jóisten úgy akarta volna kutyából is csak egyet teremt, 

olyat például, mint Tisza a puli, ugatós, nagyszájú, szépnek is szép, még okos 

is. Azt is be kell látni ám, hogy a farkas, a tolvaj, a rosszakaratú ember ellen 

kevés! Na, hát ezért rendelte a világra a komondort! Minden kutyák legneme-

sebbikét! És, hogy a magyarok mellé adta annak is megvolt az oka, az biztos! 

Megesett, hogy ha úgy látta a gazda meg Tisza is a közelben vannak és 

elég éberek, olyankor nyugodtan rájuk hagyta a legelésző juhokat. Elcsatan-

golt, na, de nem csak úgy! Fél füllel mindig a kolompokat vigyázta, leste, ha 

netalán nyugtalanságot vett észre a juhok mozgásában, azon nyomban vissza-

tért helyére, a nyáj mellé. Ám csendes, békés időben, végigjárta a vadcsapá-

sokat, megszagolta, kifürkészte, milyen jelek, nyomok maradtak a bokrok 

alján, fák tövében? Medve vagy farkas nem ólálkodik-e a vidéken, mire ké-

szüljön, melyik irányból várható veszély? Mert ő igazi védője, őrizője volt, a 

rábízott területnek és mindennek, ami a falka tulajdonához tartozott! Nyáron 

az esztena s a legelő, a lankák, erdők, patakfolyások és hegygerincek voltak a 

felügyelete alatt, télen a gazda falusi háza és a nem messze lévő akol s annak 

környéke. Senki idegen észrevétlenül nem közelíthetett a területéhez. Féltek 

tőle, nem csak az idegen emberek, még a vadállatok nagy része is. Joggal 

vagy jogtalanul, még a gazda ismerősei is, de a felesége meg igazán, vadnak, 
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veszedelmesnek tartotta. Olyannak, akit soha nem lehet megszelídíteni, házia-

sításról nem is beszélve! Szidta is nagy mérgesen, ha útjába került, nagy rit-

kán: - marattá vóna Ázsiába, hagy ne haztak vóna errefelé suha! Hagy ne 

láttad vóna meg suha ezt a vidíket! 

Sosem volt melege, de nem is fázott, még a legnagyobb hidegben sem, 

vastag hófehér bundája mindentől megvédte! Még a farkas harapástól, medve 

körmétől és idegen betolakodó vad kutyák marásaitól is. Jól ismerte saját 

képességeit, ki tudja milyen régi ősöktől örökölt tulajdonságait. Önismerete, 

büszke tartásra, erős öntudatra, önérzetre jogosította! Úgy is viselkedett, hogy 

mozgása, tartása tükrözze komondor mivoltát. 

Ha estére megtértek a legeltetésből, hogy a fejésnél már nem volt dolga, 

lefeküdt az egyik kedvenc helyére, a nagy öreg fenyő alá és onnan figyelte 

gazdája minden mozdulatát és nézegette Tisza puli boldog, hangos tereléseit. 

Azt soha nem tudta megérteni, hogy Tisza, mint tud annyira lelkesedni, örö-

mét közhírré tenni, boldogan ugatva a gazda dicséretét, elismerését kikérni, 

kikövetelni. Na, jó nem vagyunk egyformák, ismerte el, jól végzi a dolgát és 

jó pajtás is. Még az őrzésbe is besegít, de nem bír magával, mindenbe bele-

ugat, nem tudja tartani a száját. Jó, hogy a nyájat ugatással tereli, de néha még 

akkor is ugatni kezd, amikor csak egy számára idegen hangú holló krákogja el 

magát. Nem volt mit tenni bele kellett nyugodni, ilyen a vére! Ám azt is be 

kellett látni, most, hogy a gazda egy ideje meggyengült, igazán sokat segít. 

Tereli, hajtja a juhokat, még mondani, mutatni sem kell neki, tudja mikor, 

minek van az ideje. Nem csoda, hiszen amióta hárman együtt vannak, min-

dent megtanulhattak egymásról. Nemhogy szóból, szemvillanásból is értettek! 

Tették hát a dolgukat, nem csak megszokásból, kötelességtudatból, mindin-

kább a gazda, a falkatárs iránti tiszteletből, szeretetből is. 

Észrevették ők mindketten, hogy a gazda egy idő óta, már lehet több éve, 

de különösképpen az utóbbi időben, bajban van, látni, érezni lehetett, elég 

volt csak ránézni, körbe szaglászni. Lábai megroggyantak, a dereka sem volt 

már egyenes, domború mellkasa is beesett és napbarnított, széltől cserzett 

arcáról is eltűnt a pirospozsgás derű. Pedig még nem is annyira régen, milyen 

délcegen érces tartása volt. Nem nagy csontos termetű, inkább nyúlánk, mint 

általában a hegyi emberek, vékonycsontú, szívós, inas, fürgemozgású. Mindig 

borostás arcát egészségesre barnította a nap és a hegyi szél. Kicsit széles szája 

mintha mindig mosolyogna, persze a lassan a sas csőréhez hasonlító óra alól 

nem hiányozhatott a jól karbantartott bajusz. Ha a szakállát nem is vágta le 

minden héten, de arra nagyon vigyázott, hogy a bajsza sose csüngjön a szájá-

ba. - Mee ha bajussza van a zembernek, akka tarcsa rendbe, szokta mondani! 

Mint senki emberfia, aki a földre született, ő sem kerülhette el a sorsát! 

Ahogy teltek a hónapok, az évek, a gazda úgy öregedett. Hiába jött el tavasz-



190 

szal a nagy öröm, az új, a szép, a megelégedettség érzése, hogy újra kikerül-

nek a hegyekbe. Nem lelkesedett, mint azelőtt, hogy mennyire szemet gyö-

nyörködtető a kizöldült legelő, az üdén zöld erdő! Mint egykoron, nem is 

olyan régen, most már a hangját sem vízhangozták a környező sziklák. Meg-

kopott, rekedtes lett, néha csak sípolt, mint bőrdudából kiengedett levegő. 

Hiába itta a fenyőrügyes pálinkát, az sem segített, csak szédített.   

Igaz, hogy ők sem a régiek, látásuk kicsit romlott, ugatásuk sem annyira 

élénk, de a kötelesség, az kötelesség. Nem hagyhatták magukat! Hiába is telt 

az idő! Figyelmük, akaratuk még acélosabb lett, a gazda hiányosságait nekik 

kellett valamiképpen pótolni! Hallották nehéz légzését, zihálását, nagy sóha-

jait, amikor mintha nekik, társainak mondta volna el fájó panaszszavait. Más-

nak nem igen volt kinek, meg az is igaz, hogy nem igen nyitotta meg mások 

előtt a száját, a szívét meg még úgysem! Életének nagy részét magányosan 

élte, kint a legelőn a hegyek között. Felesége van, de csak a nevében az. Nem 

sokat ad az urára, csak a pénze kell. Ha ősszel hazatereli a faluba a nyájat, 

másnap már alig várja, hogy újra jöjjön a tavasz és tűnjön a gazda hazulról, 

kutyástól, juhostól. Igaz van egy fia is, aki néha napján ellátogat, kijön a 

hegyre. Nem az apjához, csak úgy szórakozni, mulatni. Hosszú mese! Az idei 

évben is többször jött szedett-vedett förtelmes szagú hangos, bolondul visel-

kedő idegenekkel. Persze, hogy nem ilyen emberekhez voltak szokva. Csahol-

tak, ugattak rájuk, tiltották, ellenezték a közeledésüket, de a gazda szava min-

dent elintézett, mégiscsak ő a falkavezér! Mérgesen morogva bár, a vackukra 

tértek. Onnan figyelték a hegy tiszta és értelmes törvényeiből, ordibálva, vi-

songva, bömbölve csúfot űző társaságot. Nem értették a gazdát, miért tűri, 

hagyja, hogy idegenek, jövevények így viselkedjenek a csendes fenyőerdők, 

csobogó patakok társaságában?! Miért engedi, hogy csapkodják a kunyhója 

ajtaját, a zöld fűre mindenféle büdös szemetet szórjanak?! Látták rajta, hogy 

nagyon ellenére van annak, ami történik, nem szereti, és mégsem kergeti el a 

szemtelen betolakodókat. Mi több, rájuk szól, az övéire, csitítólag, leinti mér-

ges ugatásukat. Nem értették, de öregségükre kezdték megszokni, tudomásul 

venni, hogy az emberek sokszor nagyon furcsán viselkednek. A gazda tűrte a 

fiát, mert hát csak az övé volt, termetre inkább reá hasonlít, mint a feleségére. 

Szomorúan vette tudomásul, hogy egyelőre, sem tartásában, sem pedig visel-

kedésben nem üt az apjához. Száján idegen volt a szó, akikkel jött azok is 

mind idegenek. Hümmögött, dohogott az öreg nemtetszően, de nem engedte, 

parancsot nem adott, hogy elzavarják az oda nem illőket. Vastag juhbundájá-

ba burkolózva inkább ő is kijött az öreg kalyiba előtti nagy öreg fenyő alá, 

éjszakázni. Néha rájuk szólt, nyugtatgatta őket, hagyják csak, ne morogjanak, 

kitombolják magukat a jövevények, aztán elmennek, nem maradnak azok 

sokáig. Igaz, hogy végül csak elmentek, de a sok szemetet minden alkalom-
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mal otthagyták, a bűzös piszkukat még egy hét múlva is érezni lehetett. Va-

lami különös nem helyi szagokkal telt meg a kalyiba és környéke is. Fintorog-

tatták is, sokáig prüszkölve az orrukat. Végül az üde nyári zápor, az erdő, a 

hegy és a legelő virágai, a zöld fű illata mégis győztek, lassan minden újra a 

helyére került. A természetnek gondja van magára, mindent elintéz, csak idő 

kérdése. Helyére kerül a világ, úgy, ahogyan annak lennie kell! 

Nagyon sokáig, évekig, a rendes kerékvágásba mentek a dolgok, ám egy 

ideje már nem. Változások elé néztek, mert a gazda egyre gyengébb lett. 

Érezték, hogy nagy bajokat hozhat, a nem is annyira messzi jövő. Igaz, a nyá-

jat már nem kellett fejni, a bárányok felnőttek, a sajtkészítés ideje lejárt. Még 

nem volt ősz, de a gyérülő, ritka elkopott fű, a párás reggelek és az ormok felé 

emelkedő ökörnyálak már jelezték, hogy a nyár lassan, de biztosan a végéhez 

közeledik. A nyáj sem bújt már össze délben a nagy meleg miatt, legelhetett 

kedvére egész nap. Ám a tőgyekből elapadt a tej, már nem lett volna mit fejni. 

Amúgy sem bírta volna a gazda a nehéz munkát. Reggelente kiengedte hát a 

nyájat, erőtlenül cibálva, rángatva a karám ajtaját. Napközben pedig, mint a 

beteg jószág, összekuporodva ült egykedvűen egy nagy fenyő tuskóján, amit 

még talán a szépapja vágott ki valamikor. Góbé azt sem tudta a nyájra vagy a 

gazdára vigyázzon. Tisza szegény meg körbeugatta a már alig ember gazdát, 

mintha bíztatná, ne hagyja el magát, hiszen szükség van még rá! Ő és Góbé 

nem elegek a nyájhoz! 

És eljött, amit nem lehetett elkerülni. Egyik reggel aztán egy autó állt meg, 

fent az úton a kalyiba felett. A gazda fia jött, többedmagával. Megugatták 

őket, nekik mentek. Ám lassan, nyikorogva, mintha öregségét siratta volna, 

kinyílt a faház ajtaja és a gazda szólt rájuk, parancsolta vissza őket, gyenge, 

de mégis határozott hangján. Még így is tisztelték, félrevonultak hát, de nem 

messze, hogy szemmel tudják tartani a jövevényeket, a történéseket. Kis idő 

múlva a gazda topogott ki az ajtón, két oldalán támogatva. A kalyiba előtt 

megálltak, széket hoztak neki, leültették. Hívta, nevükön szólította őket. So-

vány, gyenge kezével megsimogatta a fejüket, persze, hogy Tisza nem bírt 

magával és a fejét szomorúan a gazda lábára hajtotta. Az igazsághoz tartozik, 

hogy ő is érezte, tudta, hogy valami nagyon szomorú dolog történik, de azért 

uralkodott magán. Egy mélyről jövő morgást csak nem tudott visszafojtani. 

Elfordította a fejét, a gazda is. A sötétzöld fenyők mintha integettek volna. 

Égre törő karcsú törzsükben, ágaikban évtizedes ismeretség lapult. Csak hát 

ők mind fentebb törtek, magasra, el a földtől, fel a fény, az ég irányába, de a 

sokszor hozzájuk támaszkodó, árnyékukba pihenő juhász pedig egyre lentebb 

ereszkedett, a föld felé, ahogy teltek az évei. És ott volt, délcegen, büszkén 

állt az öreg évszázados fenyő, a gazda kedvence. Góbé a szeme sarkából látta, 

mennyire furcsa lett a gazda arca, akkor volt még ehhez hasonló, amikor ked-
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venc racka kosa veszett oda egy szakadékba. Úgy nézte a fenyőt és azon túl a 

legelőt, messzebb a sziklafalat, a hegyeket, mint aki soha többé ezt a képet 

nem láthatja. De nem búcsú volt a szemében, mint ősszel szokott, hanem 

végtelen fájdalom. 

Nem, az apja nem így ment el, a nagyapja és annak az apja sem így hagyta 

itt a legelőt! Nem, nem így! Azok után maradt utód, örököse a nyájnak, a 

legelőnek, gazdája a kutyáknak. Hogy ezután mi lesz? Mindig kemény volt, 

az élettel és önmagával szemben is, ám most mégis nedves lett az arca. Letö-

rölni, hogy senki se lássa, nem volt ereje. Igaz, beismerte, egy ideje már nem 

az, aki kellene, legyen. Őt soha senki nem látta sírni, ügyelt arra, hogy befele 

follyanak a könnyei. Sokszor volt miért! Nem méltó utóda, elődjeinek! A 

kutyái, azok igen! Röviden, ernyedten újra intett a kutyáinak, akik ott ültek 

előtte, mint mindig figyelve, szavára várva. Most elég volt az erőtlen jel is, 

hogy közelebb jöjjenek, még Góbé is egészen közel, pedig neki igazán nem 

volt a vérében a hízelgés, de most talán az is megérezte hova álljon, hol a 

helye, még pár pillanatig. Megsimogatta őket, valamiféle köszönés is elhagyta 

a száját. A körülállók, szótlanul bambán figyelték a történéseket. Álltak kerí-

téskaróként, mint akiknek semmi közük, ami most és itt történik. Ám mégis, a 

gazda fia lehajtotta a fejét és valami baj lehetett vele, mert elfordulva több-

ször is a szeméhez tette a kezét.  

Elvitték, feltámogatták az úthoz. A két kutya is velük jött, már nem mér-

geskedtek, morogtak senkire, minden figyelmük a gazdáé volt. Tisza gyorsan 

még a kezét is megnyalta búcsúzóul. Nézték, mint szalad el az autó az ő öreg 

gazdájukkal. Ketten maradtak, és a juhhodályba maradt türelmetlenül bégető 

nyáj. Körülöttük nagyon üres puszta lett egyszerre minden. Bámultak az autó 

után, ami gyorsan eltűnt az egyik kanyarban, már csak a berregését lehetett 

hallani. Nagyon egyedül maradtak. Egymásra néztek s aztán csak úgy el a 

nagy semmibe és nagyon elhagyatottnak érezték magukat. Vakkantás, morgás 

nélkül ereszkedtek le az esztenához és feküdtek közel egymáshoz, a nagy 

fenyő mellé. Várták mi fog történi, hogy jó nem, abban biztosak voltak! 

Akkornap kora délután, érthetetlen szavú, durvahangú, idegenek jöttek, a 

gazda feleségével, nagy botokkal, fejszékkel egy egész falka vad bozontos 

kutyával. A habzó szájú kutyákat nekik engedték, kettejükre, még rá is segí-

tettek botjaikkal, fejszéikkel. Hogy nem hátráltak, ütötték, vágták őket vad 

ordításokkal bíztatva kutyáikat. Mindenképpen agyonverésükre törekedtek! 

Habzó nyáluk összekeveredett a kifröccsenő vérrel. Tartották magukat, har-

coltak ameddig lehetett, de megtépve, összeharapdálva, az ütésektől, vágások-

tól fájó tört, összezúzott csontokkal, vérző sebekkel, vissza kellett húzódja-

nak. Lépésről, lépésre a legelőn keresztül. Góbé, az alig vánszorgó Tiszát 

védve még vissza-visszacsapott az őket követőkre, akik végül feladták üldö-
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zésüket. Az emberek velük végeztek, más dolguk volt, amiért feljöttek a 

hegyre. Őket a nyáj érdekelte. Hagyták, hogy kutyáik fejezzék be az őrzők 

leverését. Azok még csaholtak, rájuk csaptak, aztán egyenként lemaradoztak. 

Sántítva, alig vánszorogva, összetört csontjaikat vonszolva, meg, megállva 

felhúzódtak a hegyoldalba az áfonyabokrok közé. Oda már nem mertek utá-

nuk menni, lehet nem is akartak, elérték, amiért jöttek! Szegény Tisza, nyö-

szörögve minden lépésnél, épp csak vonszolni tudta magát. Kicsi volt a nagy 

hegyi kutyákhoz, de míg tudott kitartott Góbé mellett. Véres nyomot hagyott 

maga után a bokrokon, a fehér mészkősziklákon. Egy bemélyedésben, fiatal 

fenyők sűrű ágai alatt húzták meg magukat. Még hallották, hogy a nyáj ko-

lompjai, a juhok bégetése egyre távolodik. Messze, nagyon messze túl a he-

gyek mögé terelik őket. Kimerülten, erőtlenül, egymás mellé fekve nyalogat-

ták mély, vérző sebeiket. Szegény Tiszának még arra sem volt ereje egy idő 

után, annyira vérzett. Góbé is többet pihent, csak azért emelte fel néha a fejét, 

hogy körbe hallgatózzon, nem keresik-e őket? Így jött el nagy nehezen az este 

és az éjszaka életük legrosszabb napja után. 

Tisza már csak alig emelte fel, mozdította meg a fejét, csak feküdt halkan 

szűkölve, nyüszítve egyre ritkábban lélegezve. Nehezen telt az éjszaka, ám 

hajnalra Tisza elcsendesedett, már nem nyöszörgött. Napkeltkor Góbénak 

többszöri próbálkozás után, nagy nehezen sikerült lábra állnia. Minden moz-

dulat fájdalmak, kínok özönét zúdította összekaszabolt, összetört testére, ám 

mégis lassan körbejárta, megszaglászta öreg pajtását. Már nem élt, kihűlt, 

hideg volt a teste. 

Másnap sem mozdult el mellőle, nem is tudott volna, nem volt hova. A 

gazdát elvitték, a nyájat elhajtották, Tisza is odaveszett. Alig tudott mozdulni, 

feküdt hát, sebeit nyalogatva maradt, kimúlt társa mellett. Csak harmadik nap, 

reggel érzett magába annyi erőt, hogy felálljon és leereszkedjen a patakig, 

szomját enyhíteni. A tiszta, hideg víz mintha enyhítette volna fájdalmát. Egy-

kedvűen nézte összemarcangolt, alvad véres fejét a víz tükrében. Nem magát 

sajnálta, a gazdát, Tiszát és az elhajtott nyájat! Lassan felemelte fejét és az 

áfonyás felé egy nagyot szagolt a levegőbe. Már amennyire engedték össze-

tört oldalbordái. Ott volt még a Tisza nyoma, de már alig érezhetően, szaga 

kihűlt, beleveszett a reggeli párába.  Úgy döntött visszamegy az esztenához. 

Különös, idegen zajok jöttek onnan, egész idő alatt, hogy kiverték őket. Meg, 

megállva, fájó lábait pihentetve, elindult. A benne pislákoló remény és 

élniakarás nem engedte, hogy feladja mindazt, ami eladdig élete része volt. 

Amennyire tudta meggyorsította lépteit, hátha a gazda jött vissza, lehet utá-

nuk, talán jön a nyáj is. Még remélt, még hitte, hogy őt, Góbét, a komondort, 

a terület és a nyáj őrzőjét, egy életre fogadta a falkavezér ember, maga mellé. 

Csalatkozott! Ahogy közelebb ért, favágófűrész püfögése és alig pár pillanat után 
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a bűze is betüremkedett az ösvényre. Hát ez hallatszott a múlt napokba! Úrrá lett 

rajta a fájdalom és a felismerés szomorúsága. Fáradtan, lihegve lefeküdt. Tudta 

nincs már miért és kihez siessen. Egy idő után csak erőt vett a fájdalmakon, elin-

dult, tudni akarta mi történik a hellyel, ahol annyi évet töltött a gazdával és Tiszá-

val. Nagy robaj, reccsenés, lélekbemaró zuhanás állította meg. Sejtette mi történt. 

Kiért a tisztás szélére, szembe az esztenával. A nagy öreg fenyő a földre volt 

döntve, idegenek hangos, büdös szagú fűrésszel vágták, csonkolták terebélyes 

ágait. Csattogtak a fejszék, sürögtek, forogtak az emberek, mint akiknek nagyon 

sietős munkájuk van. Szegény gazda, ha látná, mit művelnek kedvenc fenyőjé-

vel?! Hányszor pihentek alatta, nyári forróság, vagy hirtelen jött zápor idején. 

Mennyi oltalmat, védelmet adott, az is velük élt, korosodott, de nem öregedett 

meg. Ahogy telt az idő, vonultak fent az égen a fellegek, egyre szebb, méltóság-

teljesebb lett. Most vége, földre döntve! 

Bebújt egy a kalyibához közeli borókabokor sűrű ágai alá, onnan nézte a 

hangos, kártékony idegeneket. Alig pár nap alatt nagyon megváltozott min-

den. Elbontották, szétszedték a karám kerítését, jöhetnek a farkasok, a juhok 

már nincsenek benne. Kidobtak a faházból mindent, nagy máglyát raktak, este 

és éjjel annak fényénél mulattak. Ha látná a gazda?! Ha itt lenne, és Tisza is, 

most már biztosan engedné, hogy elzavarják ezeket a semmirekellőket. De 

csak egyedül van, összetört fájó csontokkal, mély zúzódásokkal, vágott se-

bekkel egész testén. Meghúzta hát magát, mást már nem tehetett, hallgatott, 

nézte, figyelte mi történik régi otthonukkal. Az egész éjjelt ott töltötte. Reggel 

nagy nehezen újra elment a patakig vizet inni. Lázas nagy fájdalmában csak a 

vizet kívánta, enni nem tudott volna, nem is lett volna mit. Visszafeküdt hát a 

bokor ágai alá. A jövevények egész nap jöttek, mentek, ütöttek, vágtak, úgy, 

olyan sietősen, hogy délutánra már be lett kerítve az újnak tűnő kalyiba. Min-

dent felújítottak, mintha el akarták volna takarni, semmissé, felismerhetetlen-

né tenni a múltat. Nem fért a fejébe mi történhet, miért viselkednek néha úgy 

az emberek, ahogyan! Kell nekik a másé, elfoglalják azt, ami nem az övék! 

Csak mert erősek és sokan vannak, ők a falkavezérek mindenhol! És annyi 

minden rosszul csinálnak! Gondolkodott, ne menjen e hozzájuk, hátha a gaz-

dát is meglátja valahol közöttük, bár akármennyit is szimatolt a levegőbe, a 

szagát nem érezte. Csodálkozott volna, ha ott van! Ha nincs itt a gazda, lehet 

máshol kell keresse. Meglehet lent a faluban, de most nem lenne rá képes, 

nincs annyi ereje, hogy a hosszú utat megtegye. Ősi ösztöne súgta maradjon a 

helyén, ahol van, semmi keresnivalója az idegenek között, segítséget nem kap 

tőlük. Egyszer aztán, megszűnt a nagy mozgolódás, az emberek fogták a szer-

számaikat és elmentek. 

Másnap a felkelő nap, ott virradt rá a földig lekonyuló bokor ágai alatt. 

Csontsoványan, égő gyomorral, lázasan újra leoldalgott a patakig, hogy szom-
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ját oltsa. Hiába nézett széjjel, csak a kihalt, üres, sivárnak, elhagyatottnak 

tűnő legelőt látta. Hogy semmi sem jutott eszébe, mihez kezdjen magával, 

újra visszament és elbújt a bokor ágai alá. Itt még a végét is kivárhatja, gon-

dolta, ennél jobb helyet úgysem találna magának. Rálát a legelőre és az esztena 

helyére, meg a kalyibára. Vigyázva letette a fejét, hogy amennyire lehet, ne 

okozzon magának fájdalmat és hagyta, hogy elnyomja a gyengeség álma.  

Már jóval túljárt a delelőn a nap, amikor egy autó püfögése ébresztette. 

Valamiféle remény kényszerítette, hogy figyeljen, hátha, mégis… A kalyiba 

felett állt le a motor, de alig hallt el az autó zaja, az ajtók csapkodása, olyan 

éktelen zsivaj kerekedett, hogy a sziklafalak nem győzték visszhangozni! 

Visongás, ordibálás, csújjogatás valami idegen érthetetlen nyelven, amit mind 

sűrűbben hallott, amióta a gazda fia többedmagával járt ki a hegyre. Most is a 

gazda fia, egy fiatal férfi és két fiatalasszony ereszkedett le az út és az ide-

genné tett kalyiba között és két fehér alig törpe, amolyan nyifi-nyafi öleb. 

Még így legyengülve is érezte orrfacsaró a bűzüket. Lehet azok is kiszimatol-

ták alvad vértől átitatott bundájának szagát, mert éktelen nyafogásba, nyüszí-

tésbe kezdtek. Talán csak nem ez a két semmirevaló vakarcs fogja elfoglalni 

az ő helyüket?! Az övét és a Tiszáét?! Ezek a kényeskedő, nyekergő szőrpa-

macsok?! Erőt vett rajta az ősi ösztön, és a veleszületett önbecsülés. Kikec-

mergett az ágak alól, felegyenesedett, kihúzta magát amennyire a kínzó fájda-

lom engedte és teljesen kijőve a takarásból, elindult régi tanyája irányába. 

Még egyszer megmutatja ki itt az úr, kié ez a terület! Néhol meginogva, de 

eltökélten, makacsul kitartott célja mellett. Zúgott, hasogatott lelógó a feje, de 

nem hagyta magát! Ment, mint egy másvilágról visszatért, sose látott szörny. 

Lett nagy ribillió, amint észrevették, miért nyüszít a két zsebpiszok. Azok 

szüntelenül vonyítottak, azt sem tudva hova bújjanak félelmükbe. Az idegen 

férfi és a két nő érthetetlen nyelven kiabáltak, aztán már ordítottak, ahogy 

közeledett feléjük kővel, fadarabbal próbálták hajigálni a feléjük közeledő 

látomást. Nem tágított, nem tért ki, csontjainak, testének már nem számított, 

pár ütéssel több vagy kevesebb. Még egyszer megmutatja, ő Góbé, a komon-

dor! Az övé ez a terület, ő az őrzője! Mire elérte az új kerítést, azok már mind 

berohantak a házba. Nem akart utánuk menni, nem lett volna ereje átugorni a 

léceket, meg nem is volt kiért, a nyáj elhajtva, a gazda nagyon messze, Tisza már 

nincs ezen a világon. Volt idő, hogy a fogaival szedte, tépte volna széjjel, a tá-

kolmányt, de most nem! Már nem volt semmi értelme. Most még egyszer meg-

mutatja, még a helyén van, ő Góbé, a komondor! Lefeküdt a kerítés ajtója elé. 

Csak ennyit akart, még egyszer közel lenni, minél közelebb a helyhez, 

ahol annyi évet élt, az öreg gazda, Tisza, a pajkos puli és ő, Góbé, a komon-

dor. Fejét a két első lábára fektette, szembe a kalyiba ajtójával. Mintha őszi 

párán keresztül látta volna még a mozdulatlanul, mereven álló, őt bámuló 
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gazda fiát. Aztán lassan az is eltűnt szemei elől, elment, behúzódott a kalibába, 

vagy csak a szemei csukódtak le azért nem látja? Nem tudta eldönteni, nem is 

akarta, már nem volt hozzá ereje. Csend, nagy és mély sötét csend ereszkedett 

le. Valahonnan nagyon messziről, az eget súroló magas hegyek tetejéről jöhe-

tett nesztelenül, észrevétlenül. Úgy beborított mindent, mint őszi avar az erdő 

földjét. Már nem érzett semmi fájdalmat, mintha egy láthatatlan, jóságos köny-

nyű kéz szabadította volna meg minden kíntól. Kis idő után képek rohanták 

meg, színesek, élénkek. Álmodik vagy igazán újra éli, érzi minden zsigerében a 

múltat, a nyáj körüli életét? Jólesően, andalítóan szép volt, még egy vakkantás 

is kibukott belőle. A gazda, Tisza és ő, fiatalon, boldogan, egészségesen… 

Gábor Ferenc 

 

 

Nagyszüleink története 

 

82 esztendő. Ennyi idős az én nagymamám. Ennyi idő alatt rengeteg mindent 

megélt, így rengeteg történetet mesélt nekem, amit mindig szívesen hallgat-

tam. Néha csodálkozva, néha még irigykedve is – persze a szó jobbik értel-

mében – hallgatom őket, mivel az ő gyerekkora, fiatalsága olyan regényes, 

kalandos volt, melyet mi, mostani fiatalok talán nem élhetünk át.  

A mai modern világban az embernek rengeteg lehetősége van, nagyobb 

szabadságot kaptunk, amit sokszor nem jól használunk ki. 

Jelenleg nagymamámmal élek, immár hetedik éve. Amint leérettségiztem 

hazaköltöztem hozzá, hiszen az én otthonom mindig itt volt, a kicsiny falum-

ban, ahol gyermekkoromat töltöttem, nagyszüleim féltő szeretete közepette.  

Az én drága nagymamám a második világháború idején született, amikor 

német megszállás alatt volt a falu.  

A három gyermekes családban ő volt a legidősebb, így sokat vigyázott a 

két kistestvérére, akiket nagyon szeretett. Jól emlékszik a világháborús idők-

re, amikor bombák süvítettek, puskák ropogása törte meg a kicsiny falu 

csendjét. Ők a pincébe menekülve, rettegve várták, vajon mikor találja el egy 

ágyúgolyó a házukat, és oltja ki fiatal életüket. 

A megszállók lányok után kutatva járták a falut, a lányok, asszonyok úgy 

próbáltak megmenekülni, hogy szurokkal kenték be arcukat, így csúnyák lettek. 

Nagymamám elmondta, hogy volt a faluban egy öreg bácsi, aki dacolva a ve-

széllyel, kiállt a kapuba, és azt kiáltozta, hogy nincsenek lányok, asszonyok. 

Amikor iskolás korba lépett, minden reggel majdnem három kilométert 

gyalogolt az iskoláig. Ez talán nem tűnik nagy dolognak, de akkoriban bizony 



197 

farkasok garázdálkodtak a kicsiny sikátorokban, és az emberek féltek kora 

hajnalban és késő este az utcán járkálni. 

Hét osztályt végzett, akkor ennyi iskolai év volt kötelező. Mivel jó tanuló 

volt, a tanító bácsi megkérte a szüleit, hagyják tovább tanulni ezt a kislányt. 

Végül az otthont választotta, mivel szerette a mezei munkát. Mindig azt 

mondta nekem, hogy ő akkor érezte igazán jól magát, amikor a gyönyörű, 

dombokkal körülvett mezőn dolgozhatott, a ragyogó napsütésben, a tiszta, 

friss levegőn. 

Sokat mesélt nekem a házassága történetéről is, amely igazán érdekes történet. 

18 évesen ment először férjhez, ám ez a házasság csupán rövid ideig tartott.  

Nekünk, mai fiataloknak, megadatott a lehetőség, hogy a szívünket követve, 

az legyen életünk párja, akit igazán szeretünk. Ám ez nem volt mindig így. 

Amikor nagymama lány volt, szép, üde, kedves teremtés volt, akin sok le-

génynek megakadt a szeme. Udvaroltak is neki, ám az udvarlás is másként 

zajlott akkoriban. A legények szombaton este mentek udvarolni a lányoknak. 

Általában összeverődtek  három-négy fős csoportokba, így mentek a lányok-

hoz. A szülők is jelen voltak, megelőzve az esetleges „eltévelyedést‖. Beszél-

gettek, viccelődtek, a lányok közben fonókerékkel fontak, vagy hímeztek. Tíz 

órakor azonban minden legény illően elköszönt, és hazamentek. 

Ha a szülők megengedték, a lány kikísérhette a legényeket, és amelyik le-

gény leghátul maradt, azzal még válthattak pár szót, innen tudta a leány, hogy 

melyik legény szemelte őt ki babájának. 

Nagymamám első házassága egy olyan férfival köttetett, akit nem szere-

tett. Akkoriban ez a jelenség mindennapos volt, általában a szülőknek volt 

nagyobb befolyása gyermekeik házasságkötésébe. Vele sem történt ez más-

képpen. Hozzá kellett mennie egy férfihez, akit kiválasztottak neki, hiszen 

akkoriban a gyermekek jobban hallgattak a szüleikre, és nem volt szabad 

lázadniuk, vagy ellentmondani nekik.  

Az esküvőjük napján, amikor a templomból kijöttek, éppen szembe ment a 

nászmenettel egy biciklis férfi. Megállt, nézte a menyasszonyt, a nászmenetet, 

majd amikor azok elvonultak, hazaindult. Ez a férfi az én nagytatám volt. 

Akkor még mit sem sejtve mentek tovább az életük útján. Nem tudták, hogy a 

jövő mit tartogat a számukra. 

Mivel szerelemről szó sem volt, mama első házassága nyolc hónap után 

véget ért. Hazaköltözvén a szüleihez, azok nem voltak elragadtatva, mivel a 

válás akkor nem volt olyan gyakori, ahogyan sajnos manapság. Féltek, hogy 

mit szól majd a falu, hiszen sokat adtak mások véleményére. Mama, hogy 

megkímélje a szüleit a tehertől, elment szolgálólánynak Marosvásárhelyre. 

Egy nagyon kedves párnál talált helyet, akiknek két gyereke volt. Rájuk vi-
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gyázott, főzött, mosott, takarított, mivel a nő doktornő volt, a férfi pedig ügy-

véd, és elég sokat voltak távol.  

Nagyon megszerette a várost, és a gazdáit is (ő így nevezi őket). Négy év 

alatt, amit ott töltött, sokmindent megtanult. Finomabbnál finomabb ételeket 

főzni, az én nagy örömömre, hiszen ezt a tudást ma is kamatoztatja és engem 

is ő tanított meg főzni. 

Elmesélt egy vicces történetet. Falusi lány lévén, soha nem látott köröm-

lakkot, rúzst. Egyik nap, amikor a doktornő nem volt otthon, elhatározta, 

hogy kirúzsozza a száját, és amire a doktornő hazajön, letörli. Igen ám, de 

nem tudta megkülönböztetni a rúzst a körömlakktól, így körömlakkal festette 

ki a száját. Amikor rájött, hogy valami nincs rendben ezzel a „rúzzsal‖ már 

késő volt. Rászáradt az ajkára. Kétsébeesetten próbálta letörülni, lemosni, de 

sehogyan sem sikerült. Körömkefével és súrolóporral is próbálta, végül felad-

ta. Mindennek a tetejébe el kellett vinnie a gyerekeket sétálni és hogy, 

hogynem pont egy faluja béli emberrel találkozott. Szégyellte is magát nagyon, 

hiszen a falusi emberek nem rúzsozták a szájukat. Attól tartott, hogy a férfi 

hazaérvén egyből elmeséli mindenkinek, higy ő festett szájjal jár az utcán. 

De ha ez még nem lett volna elég, tartott tőle, hogy mit szól majd a dok-

tornő, amikor hazaér, hogy mama az ő dolgaihoz nyúlt. Volt nagy nevetés, 

amikor a doktornő meglátta mama körömlakkal kifestett ajkait. Rögtön hozta 

a körömlakk lemosót és eltávolították mama „sminkjét‖.  

Ugyanígy járt a magassarkú cipővel, igaz, a doktornő felügyelete alatt. 

Meg kellett fogózkodnia, és nem tudott egyet sem lépni benne (ezt a vonását 

jómagam is örököltem). Nagyot nevettek a doktornővel rajta. 

Négy év után azonban nagymamám édesanyja felkereste őt, és arra kérte, 

térjen haza, hiszen az ő otthona a faluja, és az sem ártana, ha újra férjhez 

menne. Ezek után mama hazatért a szülőfalujába.  

Azonban ott nem érezte túlságosan jól magát, hiszen elvált asszonyként a 

lányok már nem keresték a társaságát, a bálokban már nem őt táncoltatta a 

sok legény, azok már a lányoknak csapták a szelet. 

Egy este otthon ültek, beszélgettek, ahogy szoktak, amikor valaki kopogta-

tott az ajtón. A biciklis férfi volt, az én nagyapám, aki az esküvője napján épp 

szembe ment a nászmenettel. 

Csodálkozóba esett mama, de a férfi attól kezdve minden szombaton hoz-

zájuk járt udvarolni. Mama eleinte nem vette komolyan az udvarlását, hiszen 

az első, rosszul sikerült házassága után nem akart többé férjhez menni. De a 

férfi nem tágított, csakis oda járt. 

Egy idő után aztán mama is belátta, hogy mégis derék ember ez a férfi, és 

megszerették egymást. 
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Nagytatám mama édesapjától kérte meg mama kezét, aki jámboran annyit 

mondott, hogyha ők szeretik egymást, ő bizony nem áll az utukba. Az eskü-

vőjük utáni vacsorát otthon, szerény körülmények között tartották, hiszen 

akkor nem volt illendő, hogy elvált asszony fehér menyasszonyi ruhában, 

fátyollal a fején vonuljon a templomba. 

Ez a házasság kiállta az idő próbáját. 42 évet éltek együtt, amíg egy áprili-

si délután, rajongásig szeretett nagytatámat elragadta tőlünk a kegyetlen halál. 

Mint minden házasságban, náluk is volt veszekedés, ám soha nem felejtem 

el tatám szavait, amelyeket csak nekem szánt a halálos ágyán: „Kisunokám, 

én az életemben csak egy dolgot csináltam jól, azt, hogy mamádat vettem 

feleségül‖ 

Borzasztó csapás volt mindannyiunk számára, de megfogadtam, hogy 

örökké kitartok nagymama mellett, hiszen mindenemet, amim csak van, az én 

drága nagyszüleimnek köszönhetek. 

Hálával tartozom nagymamának azért a feltétel nélküli, határtalan szerete-

tért, amellyel körbevett, vigasztalt, támogatott, és teszi ezt a mai napig. 

Azért a sok hajnalban kelésért, hogy amikor iskolába jártam, készen le-

gyen a reggelim, mégpedig olyan, amit csak a számon kiszóltam. 

Hálával tartozom neki, az édesanyámért, akit becsületre, erkölcsre és sze-

retetre nevelt, hogy aztán ezt a szeretetet átadhassa nekem. 

Mama élete nem volt könnyű élet, sok munka, robotolás, erőfeszítés töltöt-

te ki a fiatal éveit. Ő mégsem panaszkodik soha, hanem tűri alázattal, csende-

sen amit az élet rá mért. Az én szememben ő egy igazi angyal, én pedig a 

legszerencsésebb unoka. 

Minden este imára kulcsolom a kezem, és azt kérem Istentől, hogy  

tartsa meg őt nekem még nagyon sokáig, egészségben, hogy érezhessem az ő 

végtelen szeretetét. 

Az én szememben ő maga a jóság és szeretet hiszen ahogy Pál apostol a 

Korintusiakhoz írt első levelében ezt mondja: 

 

 „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, 

 A szeretet nem féltékeny, 

 Nem kérkedik, nem gőgösködik 

 Nem tapintatlan, nem keresi a magáét, 

 Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, 

 Nem örül a gonoszságnak, 

 De együtt örül az igazsággal. 

 Mindent eltűr, mindent elhisz, 

 Mindent remél, mindent elvisel.  

 A szeretet soha el nem múlik.” 

Gagyi Imola  



200 

Keszegér-parti búvóhely 

 
… Csornán van egy kis patak, amit Keszegérnek neveznek a helyiek. Anya 

pici gyerekként sokat járt oda, amikor szeretett volna sírni, vagy épp egyedül-

létre vágyott. Fűzfák szegélyezték a partot, el lehetett bújni alattuk. Mivel 

anyukája nem sokat törődött vele, fel sem tűnt neki, hogy az akkor még kis-

lány hol van. Épp ezért anya jól ismerte a helyet. Nem is gondolt arra, hogy 

mekkora bajt csinál azzal, ha megmutatja titkos búvóhelyét unokatestvérének 

is. Csakhogy a kislányok nem szóltak senkinek sem, hogy hova mennek. Egy 

idő után feltűnt a nagyszülőknek, hogy nagy a csend, de a lányokat sehol sem 

találták. Keresni, kerestetni kezdték őket. Kun mama kétségbeesésében már a 

rendőrséget is hívta. Az idő repült, a gyerekek észre sem vették, hogy rájuk 

esteledett. Mikor alaposan kijátszották magukat, hazamentek. Az egész család 

ott volt, és megijedve, de nagyon dühösen fogadták őket. Az a nap jól végző-

dött, a megérdemelt leszidás sem maradt el, de persze újra körülöttük forgott 

a világ. Előtérbe helyeződött a játék a papával, a jól bevált marokkó. Ezt min-

dig nevetve mesélik, mert akárhányszor látogatóba megyünk a dédihez, ez a 

történet mindig előkerül. Ez csak egy volt a sok közül. 

Ami számomra még csodás, hogy egy este sem maradhatott el náluk közös 

versmondás nélkül, hogy együtt ne mondják el Az öreg néne őzikéje című 

versikét. Ez már hagyománnyá vált. Anya mai napig emlékszik a csodás es-

tékre és az éjjeli puszira. Egy olyan puszira, amiben minden szeretet benne 

volt, amire minden gyereknek nagy szüksége van. 

Ha valahol meghallja anya ezt a versikét, egyből a nagyszüleivel töltött 

napok, esték jutnak eszébe. Mindig azt mondja, hiába a nagy távolság, az 

emlékek, amiket kapott, örökre összekötik őket, legyenek bárhol.  

A gyerekkori nehézségek elmúltak, de nem felejthetők. Akárhányszor 

anya a múltjáról beszél, sok fájdalmat és csalódást érzek szavaiban. Nem volt 

igazi gyerekkora, csak az a pár lopott szünidő, amit Csornán tölthetett. Örü-

lök, hogy Ő az anyukám! Nekem és az öcsémnek teljesen más életünk van, 

mint neki volt. És talán bennünk is lesz annyi erő, mint benne volt.  

Giesz Barbara 
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Egy jó pofa történet a gyermekkorom élményeiből 

Micsoda éjszaka volt 

 

Magdus néni a szemközti szomszédasszonyunk kissé késői nászéjszakáján, 

olyan dolog történt a padlásukon, ami megrengette a világot! Annyi szent, 

nem földrengés ingatta meg a ház falait, amit mi gyerkőcök a lakodalmas 

néppel együtt annak véltünk. Sokkal pajzánabb dolgok miatt hullott a vakolat 

a mennyezetről. Metronómként himbálózott a csillár, és majdhogy nem pánik 

tört ki amiatt, hogy az ifjú házasok alatt leszakad a mennyezet. 

Játszótársunk Jolánka anyukája tíz évvel ezelőtt a helyi sütödében dolgozott, 

mint kézilány. Ott a lisztes zsák megemelése közben elesett, és egy segítségére 

siető pék legénytől véletlenül megesett. Mivel nem munkahelyi „balesetnek‖ 

minősült a teherbe esés, ezért eltanácsolták gondatlansága miatt. Így született 

meg az apa nélkül is felcseperedő leányka, Jolánka. Magdus néne fölöttébb 

unta a férj-nélküli életet. A banánt is unta volna, de ilyen déligyümölcshöz, 

akkoriban csak a majmok jutottak az Állatkertben. A rubensi alkatú ifjúasz-

szonynak volt egy jó akarója, a házsártos Teca. Ő kommendált neki egy férjnek 

való, kalácsképű vasutast. Annak idején egy MÁV alkalmazott főnyeremény-

nek számított, hisz havi fixszel, könnyen viccelt. Ám szándékai komolyra for-

dultak, hisz egymást meglátni, és megszeretni pusztán egy, vagy két pillanat 

műve volt csupán. Ferencnek harmadik nekifutásra sikerült átkarolnia mátkáját. 

Gyorsan kitűzték a lakodalom napját, nehogy idő előtt felszálljon a rózsaszín 

köd, vagy örömében felszedjen még pár kilót a mennyasszony! 

A leendő nej, talpig hófehérben várta a vőlegényt, visszafogott lélegzettel. A 

férjnek való, meglátta a szűz-színben viruló babáját, és rögtön azt érezte, hogy 

nem zsákbamacskát vesz feleségül. A jámbor lelkű, de kellemesen lassú moz-

gású vőlegény, matt-fehér pamut zoknija, izgalmasan villant ki a vasutas egyen-

ruhája pantallójának szárából. A hirtelen-kék színű nadrágja, kicsit hamarabb 

fejeződtek be, mint maga a vőlegény földig érő lába. A MÁV divat szerinti 

öltözete, valamint rejtélyes tekintete, mindenkit levett lábairól. Főleg, mikor az 

arájával egyetemben, emelt fővel ballagott az oltár elé! – Megható volt, hogy 

akik szemüket rajtuk felejtették, azok mind sírva fakadtak. Akik előre ittak a 

vőlegény által hozott „Kocsis Irma‖ borból, ők egyre vígabban kacarásztak. 

Persze csak addig, amíg folyékony formában ki nem buggyant belőlük a jó-

nedv! A nagy eskü letétele után a hosszú menet legelején, egy előre megfoga-

dott rezesbanda hívta fel a lakosság figyelmét a nevezetes alkalomra! A fiatal 

koszorús lányok, menyecskék aprósüteményt szórtak a sorfalat álló tömeg kö-

zé! Akiket a mézes kalács eltalált, azok kissé meginogtak, de gyorsan össze-
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szedték egymást. A vőfély-és társai, lyukas kétfilléreseket hintettek a nép lábai 

elé. Gazdagság, jó kedv, pompa! Mi kell még egy jó lakodalomhoz? 

Miután Hatalmas eszem-iszom, dinóm-dánom közepette folyt a lakoma. A 

sok koma, a sokkos kóma beálltáig énekelte a tutit, miszerint: „Lakodalom 

van a mi utcánkba'…!‖ – Mivel ez az eset tényleg a mi utcánkban történt, így 

mi is részesei voltunk ennek az össznépi banzájnak! 

A vacsoránál a héttagú cigánybanda húzta a talpalávalót! – Ám a végel-

számoláskor kiderült, hogy a zenekarból csak négyen tudtak zenélni. A kama-

rai létszámmal bíró zenészek fele, csak azért volt a banda tagja, hogy egy jót 

tudjanak enni, inni, mulatni. 

A csigatésztás tyúkhúsleves íze, a birkapörkölt zamata, a házi kenyér illata, 

a savanyú uborka aromája, a végtelen sok aprósütemény, torták kavalkádja, 

grillázs birkák égetett-cukros íze… Istenem, de jó is volt? Ha e menüre gondo-

lok, ma is rám tör a súlygyarapodás vágya, ami később tényként realizálódott. 

Repeta után a rezes banda kezdett el újból játszani, - az idegeinkkel. Frédi 

bá' a rézorrú trombitás, egy slágergyanús mozgalmi indulóba kezdett. Áradt a 

zene, a szövege arra buzdított, hogy „Fel, fel vitézek a csatára…‖ Ekkor jött 

el a mi időnk. A limonádénkból kihalásztuk a citromszeleteket. A fúvósok 

előtt nyalogatni kezdtük a cikkelyeket. Ezzel, mint egy megálljt parancsol-

tunk a nyáladzó zenészeknek!  „Éjfélkor eladó lett a menyasszony!‖ Elkezdő-

dött a hagyományőrző, folklorisztikus része a táncestnek. A vőfély segédje 

kezébe vette a gyékényből font szakajtót, és hangyaszorgalommal a kenyeres 

kosárba gyűjtötte a rengeteg pénzt. Szerencsére sikerült időben elkapni az 

önjelölt hozományvadász grabancát. Ekkorra tele lett az új ember zacskója is! 

A konyhából csak pár lépés volt a padlásfeljáró. Onnan néhány lépés volt 

felfelé a mesterséges Mennyország színtere! A felhevült párnak ott lett meg-

vetve az alkalmi, baldachinos nászágya. Nem zavarta őket a kupacba hányt 

búza, ocsú, meg egyéb betakarított termés halma sem. Amikor fenn a csúcsra 

jutáskor el kezdett peregni a mennyezetről a mész, idelenn mindenki 

bepánikolt. Az egymásba gabalyodott mázsányi testek ficánkolásától össze-

folyt a búza halom, az ocsúval. De ettől ők nem ocsúdtak fel, sőt egyre heve-

sebb akcióba lendültek. 

- Meneküljön, ki merre lát! – kiáltotta valaki. – Én merre menjek? – kérdezte 

az egyik kilátástalan sorsú vendég, fehér botjával össze-vissza hadonászva. 

Szerencsére nem történt semmi baj. Magdus néne, még ott fenn a magasban 

bekapta a legyet. Aztán, amikor már mi is feljártunk a padlásra játszani, rájöt-

tünk mi okozhatta a fenti földrengés-szerű élményt a lentieknek. 

Hajdrik József 
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Világító torony és más történetek 

 

Világító torony 

Odakint szemerkél az eső. Szürkület öleli át az ablakon túli világot. Sárguló 

levelek hullnak a fákról. Gyakran érzem azt, hogy a hirtelen feltörő emléke-

ket, gondolatokat mondatokká kell formálnom. Leülök a számítógép elé, és 

mint fákról pergő sárga levelek, peregni kezdenek az emlékek, mint egy kira-

kós játék, mely arra vár, hogy a figurák helyükre kerüljenek. Lassan kirajzo-

lódik egy világ, melybe születtem, melyben felcseperedtem és megöregedtem. 

A mögöttem lévő évtizedekben sokat hallottam, de főleg olvastam a világító 

tornyokról. Az egyik tetején egy szobor áll. A világító torony a tenger vihará-

ban eltévedt hajónak, illetve a hajóskapitánynak segít visszatalálni a helyes 

irányba, vagyis hazatalálni.  

A jó Isten engem megajándékozott egy világító toronnyal. Ennek a tetején 

három ember áll rendíthetetlenül, az édesanyám és nagyszüleim. Van az úgy, 

hogy az élet viharában eltévedünk, rossz utat választunk. Az én világtó tor-

nyom három jó lelke sokszor segített. Amikor bajban voltam, csak azt a kér-

dést kellett feltennem magamnak, hogy vajon ők mit tennének? Az ő tanítá-

suk végigkísérte egész életem.  

Gyermekkorom legszebb emlékeinek egyike azok a mesék, melyeket nem 

a mesés könyvből olvastak. Ezek az életről szóltak, mindegyikből tanultam 

valamit. Ezeknek a meséknek a központjában a jó és rossz csatázott egymás-

sal. Mindig az őszinteség, a bátorság, a gyengébbek segítése, a szeretet került 

ki győztesen ebből a csatából. A mesék világán keresztül formálódott érték-

rendem. Emlékeim most úgy hét évtized távlatából életre kelnek.  

Minden egyes nap valamiről eszembe jutnak régen történt, megélt pillana-

tok. Néhány nappal ezelőtt megbotlottam egy kőbe, és eszembe jutott a kö-

vetkező történet. 

 

Egy vasárnap délután édesanyám kezét fogva sétáltunk a kedvenc park felé. 

Mindig vártam ezt a napot, hisz oly keveset voltam vele. Séta közben egy 

kockakőbe megbotlottam, és ha nem fogja a kezem, alighanem hasra esek. 

„Ide biztosan kincs van elásva‖ - mondtam. Hallottam, amikor az emberek ezt 

mondják, ha megbotlanak.  

„Ez csak egy szólás, amit az emberek sem gondolnak komolyan‖, kezdtük 

a beszélgetést már egy padon ülve.  

Sok évtized távlatából természetesen pontosan nem tudom idézni a beszél-

getésünket, de a mondanivalója lelkembe vésődött, soha nem felejtettem el 

ezeknek a beszélgetéseknek a tanulságait. Ez a beszélgetés a gazdagságról, a 
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pénzről szólt. „Azért jó lenne egy nagy láda kincset találni, mert annyi min-

dent megvásárolhatnánk‖, erősködtem.  

Nőttem, mint a gomba, és annyira vágytam szép ruhákra, játékokra. "Ezt 

mi nem tehetjük. de ez nem is fontos", hallottam oly sokszor. Tényleg nem 

tehettük. Az első cipőt akkor kaptam, amikor már járni tudtam. Újra tanulnom 

kellett a járást, mert állandóan elestem. Az első kabátot akkor ölthettem ma-

gamra, amikor iskolába mentem. A babáim kukoricacsuhéból készültek, de 

nekem kedvesek voltak, mert közösen készítettük őket nagyapával, és közben 

nagyokat nevettünk. 

A kincsek vonatkozásában édesanyámnak érdekes álláspontja volt, ami 

ugyan elgondolkodtatott, de nem igazán értettem. „Gondoltál arra, hogy eze-

ket a kincseket irigy és rossz emberek ellophatják?‖ - kérdezte édesanyám.  

Ez a téma érdekesnek tűnt. Nem azért voltam igen nagy fantáziával meg-

áldott gyerek, hogy a megoldás sokáig várasson magára. Azt találtam ki, hogy 

jól eldugjuk a Buksi kutya háza alá. „A tolvaj, ha csak a közelébe megy, meg-

szabja a nadrágját.‖ Nagyapa mondta, hogy megszabja az idegenek nadrágját. 

Tovább fűzve az elmélkedésem arra jutottam, hogy mi lenne, ha minden sze-

génynek adnánk belőle, és akkor nem kellene félni, hogy ellopják. 

„Szép gondolat‖ folytatta édesanyám, „csakhogy az emberek a jót hamar 

elfelejtik. Egy idő után már nem emlékeznek, hogy segítettél, és ha neked 

még mindig lenne, ugyanúgy irigykednének.‖ 

Magához ölelt, és mielőtt bármit szóltam volna, folytatta, „legyen a kin-

cses láda a te szíved! Itt gyűjtsd az igazi kincseket. Sokféle kincset gyűjthe-

tünk és adhatunk Legszebb kincs a szeretet, a barátság, a törődés másokkal. 

Akkor is gazdag lehetsz, ha nincs sok babád, ruhád. A legértékesebb kincs 

pedig az, ha mindig van melletted olyan ember, aki feltétel nélkül szeret. Fo-

gadd meg, hogy először is szorgalmasan tanulsz, ha felnőttél, szorgalmasan 

kell dolgoznod. Tudnod kell, hogy mindenért meg kell dolgozni, és soha nem 

veheted el azt, ami nem a tied.‖ 

Gyűlölöm az elmúlást. Miért ér véget, ami szép volt az életünkben, teszem 

fel a kérdést önmagamnak. A választ most is azoktól kapom meg, akik annyi 

szép dologra megtanítottak. 

Úgy gondolom, most azt mondanák, hogy az elmúlás életünk része, de az 

emlékek megmaradnak. 

A szeretet tartja őket életben. A történelem viharában. 

 

Egy virágillatú nyári este, mint annyiszor - kis házunk küszöbén ülve hallgat-

tuk egy távolból szóló harmonika mélabús hangját. Jólesett az ember fülének 

a szép dallam. Percekig csendben ültünk. 
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Varázslatos volt az a látvány, ahogy kertünk bokrain a szentjános bogarak, 

mint picike csillagok ragyogtak, mintha az égbolt fénylő csillagaiból néhány a 

kertünk bokraira hullott volna. Szeretteim megtanítottak meglátni a természet 

fenséges csodáit. Megtanítottak meglátni az emberek szomorúságát is, de azt 

is mondták, hogy ehhez nem elég a szem, ehhez szív is kell.  

Nagymamám ezen az estén feltűnően csendes volt. Könnycseppek gördültek 

az arcán. Megöleltem, és nagymama mesélni kezdett. Az élet meséje volt az, 

amit azon az estén hallgattam. A mesék úgy kezdődnek, hogy „egyszer volt, hol 

nem volt.‖ Erre az életmesére is igaz. Nagymama úgy kezdte, hogy „volt egy 

fiam, akinek ma lenne a születésnapja. Ő még látott téged, amikor pici baba 

voltál,‖ kezdte nagyi a szomorú történetet. „Amikor meghalt 30 éves volt. Ár-

ván maradt egy öt éves kisfiú, aki az unokám, és özvegyen egy fiatalasszony.‖ 

Nagymama! Soha nem meséltél erről, jegyeztem meg halkan. Igen, foly-

tatta nagyi, mert végtelenül fáj az elvesztése, a temetésén sem lehettem ott, 

nem láthatom az árván maradt unokámat. Kárpátalja a történelem során sok-

szor cserélt gazdát, folytatta nagymama. 1945. előtt cseh fennhatóság alatt 

volt, majd 1945 őszén Kárpátalját a Szovjetunióhoz csatolták. A fiam család-

jával Poprádon élt. 1946 januárjában autóbalesetben meghalt. A megváltozott 

határviszonyok miatt nem utazhattunk cseh területre. Másodszor éltük meg a 

tragédiát, mert a történelem elszakított szeretteinktől. Azt már tudod, hogy 

1945 őszén, amikor 8 hónapos voltál, édesanyád elindult veled Magyaror-

szágra édesapádhoz, de azon az éjszakán lezárták a határt Csap és Záhony 

között, és már nem jutottatok át. A mai napig nem találkozhattál édesapáddal, 

édesanyád nem találkozhat a férjével. A tragédiák sorozata Trianonnal kezdő-

dött, - sóhajtott nagymamám.  

Akkor még túl kicsi voltam ahhoz, hogy megértsem Trianont, és megért-

sem a határviszonyok megváltozását. Mégis, annak a nyári estének az emléke 

elkísér, már régen értem, és érzem mindazt a fájdalmat, amit akkor szeretteim 

arcán láttam. Mindannyiunk szeméből peregtek a könnyek. Az emlékek hatá-

sára felszakadt egy seb, mely soha nem gyógyult be. Ennek a szomorú mesé-

nek a vége is az, mint a kezdete. Nagymama így is fejezte be meséjét, hogy 

„volt egyszer egy fiam, és egy sokkal nagyobb Magyarország.‖ A szomorú-

ság, a fájdalom elnyomta a harmonika mélabús hangját, megszűnt a varázslat, 

amit a természet csodája adott. Mintha odafönt a csillagok fölött valaki vi-

gaszt akart volna nyújtani. Megszólalt a temetői kápolna kis lélekharangja, 

ami minden este azt sugallta, hogy ideje esti imához kulcsolni kezünket élő-

kért és holtakért, határon innen és határon túl. 
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Nagyapa 

Egy egész élet emlékeivel élem a napjaim. Amikor már megtettük életutunk 

nagyobb részét, többet tekintünk vissza a megtett útra, mint előre. Emlék-

szünk a több évtizede elhangzott mondatokra, pillanatokra, de nem emlék-

szünk, hogy tegnap merre is jártunk. Az emlékeim most több évtizeddel ez-

előtti időbe repítenek szeretett nagyapámhoz. 

A nagyapám szikártermetű, büszke tartású ember volt. Amikor a kezem 

fogta, semmitől sem féltem. 

Ha ma élne, valószínű a legaktívabb környezetvédő, és állatvédő lenne. 

Gyakran kirándultunk, amikor még nem voltam iskolás. Aztán, amikor már 

iskolába jártam, a kirándulásaink megritkultak, de nem maradtak el. Minden 

beszélgetésünk, kirándulásunk alkalmával tanultam valami fontosat, amit a 

mai napig nem felejtettem el. Az egyik erdei kirándulásunk alkalmával letör-

tem egy faágat, mert legyezőt szerettem volna. Nagyapa rám szólt: „ne bántsd 

a fát, mert az fáj neki.‖ Beszélgetni kezdtünk ezúttal arról, hogy miért is van 

szükség arra, hogy fákat ültessünk. „A fáknak, az erdőnek köszönhetjük, hogy 

itt ilyen jól érezzük magunkat. Sehol nincs ilyen tiszta, friss levegő‖, kezdte a 

beszélgetést nagyapa. Aztán arról mesélt nekem, hogy a fák is öregszenek. 

Sok évig megpihenhetünk alatta, lombja megvéd bennünket a nyári hőségben 

a tűző nap égető sugaraitól. 

Amikor a fák meghalnak és kivágják őket, akkor is szolgálatunkba állnak. 

Gondold csak el, folytatta nagyapa, hogy amikor megszületünk, a bölcsőnk 

fából készül, amikor örök nyugalomra szenderülünk a koporsónk is fából ké-

szül. Születésünk és halálunk közötti időben a fa végig kíséri életünket. Az 

asztal, amiről eszünk, a szék, amin ülünk, az ágy, amiben megpihenünk, mind-

mind fából készül. Vigyázni kell hát a kis facsemetékre is, ha gondozzuk őket, 

meghálálják, amikor megnőnek. Szívtam magamba nagyapám tanításait.  

A legkedvesebb kiránduló helyünk az erdő volt. Amikor már nagyobb let-

tem, egy romos várhoz vitt el nagyapám. A Fekete hegy lábánál laktunk. Szo-

bám ablakán kitekintve szemem mindig megpihent a történelmi romokon. 

Mintha csak vonzott volna valami, hogy ezt a várat látnom kell közelről. 

Nagyapám azt mondta, hogy ha majd növök, és erősödök egy kicsit, akkor 

felvisz a várhoz. Aztán nyolc éves lehettem, amikor Nagyapa azt mondta, 

„most már elég nagy vagy ahhoz, hogy felmenjünk a várhoz.‖ Ez a vár a Fe-

kete hegy egyik szikláján áll. Kankó-vár a neve, kalandos, hányatott sorsú, 

jobb időket is megélt múltra tekint vissza. A történelem vihara végig söpört a 

vár falain, és romba döntötte. A vár a Perényiék tulajdonában is volt, majd 

Ferences rendi szerzetesek birtokolták. Sokat mesélt nagyapa a Perényi csa-

ládról, hisz nagymamával együtt ennek a családnak a leszármazottait szolgál-

ták mindketten. 
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Kis házunktól a hegyen lévő várhoz vezető út hosszú és nehéz volt. Végig 

egyre meredekebb emelkedőkön kellett haladni, és rettenetesen elfáradtam 

mire felértünk. A látvány, ami a hegytetőről szemem elé tárult csodálatos 

volt, megérte.  

Most valami hasonlót érzek. Megtettem egy hosszú utat, és bizony fárasz-

tó útszakaszokon vagyok túl. Mostanában többször megállok, és képzeletem 

bejárja a mögöttem lévő utat. Elfáradtam, de megérte.  

Amikor nagyapára néztem, könnyes volt a szeme. Átöleltem, ő elvitt a vár 

egyik romos sziklájához és ott leültünk megpihenni. „Tudod, hogy miért pont 

ezen a helyen ültünk le?‖ - kérdezte nagyapám. Érdeklődve néztem rá, és ő 

mesélni kezdett. 

„Több mint 30 évvel ezelőtt nagymamáddal pont ezen a sziklán pihentünk 

meg. Egy nyári délután volt, éppen olyan, mint most. A báróék szabadnapot 

adtak mindkettőnknek. Nagyon szerettem a nagymamád, és még sohasem 

voltunk kettesben. Gyűjtöttem a bátorságom, hogy előhozakodjam-e kérdé-

semmel. 20 éves voltam, és szüleim halála után 6 kis testvéremről gondos-

kodtam. Féltem, hogy ő megijed a felelősségtől, amit 6 gyermek nevelése 

jelent. Aztán mégis feltettem a kérdést, hogy lenne-e a feleségem. Alig mer-

tem ránézni, pedig ő mosolygott, azt mondta, hogy aggódott, hogy ezt a kér-

dést sohasem teszem fel neki. Talán egész életünk legszebb délutánja volt, 

amikor szövetséget kötöttünk hátra lévő életünkre, jóban és rosszban‖ 

Boldogság volt számomra, hogy nagyapám megosztotta velem az emlékeit. 

Nyolc éves voltam, de már létezett egy értékrendem, amit szeretteimnek kö-

szönhettem. Már különbséget tudtam tenni jó és rossz között, és azt is tudtam, 

hogy minden egyes nap meg kell küzdenünk valamiért. Nagyapa megfogta a 

kezem, és elindultunk lefelé a hegyről. Fáradtan értünk haza. Nagymama már 

várt bennünket, aggódott, hogy én nem bírom ki azt a hosszú utat. Átöleltem őt, 

aztán nagyapa is szeretettel nyomott egy puszit a homlokára, nagymama pedig 

huncut mosollyal kérdezte meg, hogy „Öreg, meg van még a sziklánk?‖ Boldo-

gan nyugtáztam, hogy ők még ma is mennyire szeretik egymást. 

 

Karácsonyi időutazás 

Gyermekként a karácsony volt számomra a legszebb ünnep. Az ünnepet meg-

előző várakozás, a karácsony esti fenyő és sütemény illat, a közös éneklés, az 

éjféli mise varázsa ma is kísér. Azt hiszem mindannyian így emlékszünk a 

karácsony ünnepére. Jöjjön hát, egy kis időutazás. 

Emlékszel? Amikor még kicsi voltál az ujjaidon számoltad, hányat kell 

még aludnod, hogy a Jézuska megérkezzen. Emlékszel?, hogy amikor már 

írni tudtál, levelet küldtél a Jézuskának, hogy milyen ajándékot szeretnél. 

Ugye te is elképzelted, hogy karácsonykor az angyalkák hópihéken utaznak a 
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házak felett? Aranyszínű a hajuk és talán egy felhőn ülve épp a te leveled 

olvassák. Emlékszel arra a varázslatra, amit gyertyagyújtáskor éreztél? Em-

lékszel a titkokkal teli várakozásra, a vanília és fenyőillatra? Szinte észrevét-

lenül gyorsan felnőttél, és saját emlékeidből építkezve fáradoztál, hogy már a 

te gyermeked - gyermekeid ünnepét tedd felejthetetlenné. Már ők számolták 

az ujjaikon, hogy hányat kell még aludni, és írták meg levelüket a Jézuská-

nak. Emlékszel?  

Talán egy kicsit félve pillantottál bele a levelekbe, hogy teljesíthető vá-

gyakat rejtenek-e a kívánságok. Még együtt a család, nagyapa és nagymama 

is. Még nincs üres szék és hiányzó teríték. Aztán egyszer csak tükörbe pil-

lantva ráébredsz, hogy megkaptad az élet azon ajándékát, amikor az idő ba-

rázdákat vés az arcodra, fehérre festi a hajad. Az álmaid azonban nem változ-

tak. Még most is elábrándozol a karácsonyt megelőző titkokkal teli éjszaká-

kon, és rádöbbensz, hogy lelkedben ott él a kisgyermek, aki voltál. Ott él 

gyermekeid, unokáid szemében az a ragyogás, mely visszatükrözi a várako-

zást, melyet te is megéltél.  

Eljött az idő, hogy már túl sok az üres szék a képzeletbeli asztalnál, de 

vannak új székek és új terítékek az új családtagoknak, és boldog vagy, hogy 

ennek az élménynek még részese lehetsz. Amikor már túl vagy az ünnepi 

vacsorán, elcsendesedik körülötted a világ, egyedül találod magad. Sok ember 

egyedül éli meg az ünnepet, pedig nincs egyedül, az emlékei vele vannak, 

csak elő kell hívni őket. Észrevetted?, megtapasztaltad?, hogy már nem is 

emlékszel mikor, milyen ajándékot kaptál. Emlékszel viszont szeretteid ölelé-

sére, arra a süteményre, amit édesanyád és nagymamád sütött. Még füledbe 

cseng a közösen énekelt mennyből az angyal dallama. Gondolj arra, hogy 

gyermekeid és unokáid is majd emlékeznek a te legjobb süteményedre, az 

ételre, aminek ízét nem felejtik. Emlékeznek majd az édesapa, a nagyapa 

meséire, huncut mosolyára és vidámságára. Hidd el, nem fognak emlékezni a 

kézzel fogható ajándékaidra, a pénzre, amit adtál, de emlékezni fognak arra, 

hogy mennyire szeretted őket. 

Amikor már elcsendesül a világ, gyújts meg egy csillagszórót. Jusson 

eszedbe az a csodálatos éj, amikor Betlehem városában, egy istállóban gyer-

mek született. Eljövetelével valami megváltozott. Az istálló felett egy minden 

csillagnál fényesebb csillag ragyogott az emberekre. Isten fiát küldte a földre, 

hogy jóságot, könyörületet, megbánást, megbocsátást, és a legfontosabbat a 

szeretetet vigye az embereknek. Ha van hited, képzelőerőd, és hiszel a cso-

dákban, tárd ki a szíved, adj helyet a kis Jézusnak, és vigyázz, hogy örökre 

szíved lakója maradjon. 
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Egy fiú és egy lány 

Késő délután volt. Szürkület és csend ölelt körül. Fel kellene kapcsolni a kis 

olvasólámpát, de még a mozdulat is nehezemre esett. Igen. Most kell a ke-

zembe venni egy könyvet a sok közül. Olyan könyvre gondoltam, amit már 

régen olvastam. Leemeltem egyet a polcról. Stendhal: Pármai kolostor című 

regényét tartottam kezemben. Emlékszem, az ebből készült filmet láttam na-

gyon régen. Olyan régen, amikor a hajam még sötétbarna volt, a szívem pedig 

csupa várakozás a nagybetűs életet illetően. A film főszerepét az akkori ked-

venc színészem, a fiatalon meghalt Gerard Philip alakította. 

Kinyitottam a könyvet, és a könyv lapjai között egy szál préselt virág bújt 

meg. Miért pont ennek a könyvnek a lapjai között? Igen, már emlékszem. Ezt 

a filmet néztem meg akkor régen a moziban egyedül. A film végére azonban 

újdonsült ismerősre találtam a mellettem ülő fiú személyében. 

A film végén már együtt jöttünk ki a moziból. A mozi sarkán egy néni vi-

rágot árult. Gyöngyvirágot. 

Akkor tavasz volt, jut eszembe a gyöngyvirágról. Olyan régen történt, 

hogy már nem is emlékeznék, ha ez a préselt virág nem bújt volna elő a 

könyv lapjai közül. A fiú akkor megismerkedésünk örömére egy csokor 

gyöngyvirággal ajándékozott meg, melyből egy szál a könyv lapjai közé került. 

Az emlék mosolyt csal az arcomra. Már tisztán emlékszem, hogy csak 

egy-két hónapig találkoztunk, és mire megnyílt volna szívünk, mire megis-

mertük volna egymást a románcnak vége lett. 

A fiú családjában tragédia történt, és elköltöztek nagyon messzire. Még 

néhány levél árulkodott a kibontakozó szép szerelemről, de aztán az idő és a 

távolság beleszólt életünk kis románcába. 

Feledésbe merült a történet egészen mostanáig. Nem maradt más belőle, 

csak ez a már porladó kis virág, ami a tenyeremben már egészen porrá válto-

zott. Szomorú mosollyal a tenyerembe csukom, és az erkély ablakán át gyen-

géd mozdulattal útjára bocsájtom a múltidéző, valaha illatozó kis virág ma-

radványait. 

Így válunk az enyészet martalékává ember, érzelmek és virág. 

Halmai Sándorné 
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Libapásztorkislányból feleség 

 

Nagyszüleim délvidéken, egy kis faluban Gunarason, élték le az életüket. 

Ezen a településen valamikor nagyon sok, több ezer libát tartottak, és arról 

kapta a nevét.  

Nagymamám mesélte, hogy még az ő kislánykorában is szinte minden 

háznál tartottak, hiszen ez több hasznú állat. A gyerekek naponta többször 

legeltették őket a falu, széles, füves utcáin. Nekik is volt minden évben leg-

alább harminc darab, hiszen hat lány volt a háznál, kellett a toll a 

stafirunghoz. A liba tollát kitépték, először három-négy hónapos korában, 

azután pedig hathetente. Ezt zárt helyiségben végezték, hiszen egy kis szellő 

is elvitte volna a könnyű tollpihéket. A pehelytollból párnát és dunyhát készí-

tettek. A párnákba kettő-kettő és fél kilogramm tollat tettek, a dunyhába pedig 

hét-nyolc kilógrammot. Ősszel elkezdték főtt kukoricával tömni őket, így 

karácsony táján már volt finom libapecsenye, zsír és legfinomabb része, a 

libamáj. A mamámnak is, mikor férjhez ment, voltak még libái, de már csak 

tizenöt darab évente. Akkoriban már csak pár háznál volt több, amit legeltet-

tek. Ő is csak addig nevelte a libákat, amíg anyának és a nenának meg lett a 

stafírung párna. A dunyha már akkor kiment a divatból, azóta a párna is. 

Anyukám nagy gonddal őrzi még a párnáit, hiszen azt nyáron ki kell többször 

rakni a napra, a melegre szellőzni és száradni. A libalageltetéshez fűződik 

nagyszüleim megismerkedése is. Nagymama kislányként, míg az utcán legel-

tetett, addig a kilenc évvel idősebb nagytata már csapta a szelet a nagylány-

oknak, udvarolni járt. A mama kiabált neki: 

- Már megint mész a lányokhoz? 

A tata pedig visszakiabált: 

- Te csak őrizd kislányom a libákat! 

Idővel a kislányból nagylány lett, ismeretségükből szerelem, majd házas-

ság. Ez végigkísérte az életüket, hiszen, ha a tata vicces kedvében volt, a ma-

mát libapásztorkislánynak nevezte.  

Így lett a libapásztorkislányból feleség. 

Hegyi Glória 
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Dédim, Gyulus 

 

1929-ben született a dédim, az igaz nagyapám. A családban mindenki Gyulus-

nak hívja őt. Hogy ez miért van, nem tudom. Mérnök ember, magas végzettsé-

gű. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan követte a technika változásait, fejlett 

informatikai eszközzel rendelkezik otthon. Csak ámul-bámul mindenki, mikor 

elmesélem. Napra kész információi vannak az élet minden területét érintő dol-

gokban. Ő tőle bármit lehet kérdezni, tudja a választ. Mindennek szívesen utána 

néz az interneten, és véleményt alkot. A szüleim sokat adnak a véleményére. 

Anyukám tanárként dolgozik egy általános iskolában. Hetente felhívja a 

dédit, aki 300 km-re lakik tőlünk. Tegnap is felhívta, hogy beszámoljon neki, 

hogy hétfőtől bezárnak az iskolák. Furcsa egy helyzet, ilyen még nem volt. 

Nekünk tesómmal itthon kell maradnunk. Újfajta oktatás lesz. Anyukám ag-

gódó hangját hallottam a nappaliba, mikor beszélt a telefonba. Kiment, hogy 

ne halljuk, de a fülem ott volt. A dédi már ismerte ezt a hírt. Mesélni kezdett. 

Anyukám hallgatta, és egyre nyugodtabbá vált a hangja. Vissza is jött az 

ebédlőbe. Majd mikor a telefonálást befejezte elmélte dédim szavait. 

A története nem mindennapi történet. 

1944. március 19-én közölte Gyulussal az osztályfőnök, hogy bezár az isko-

la. Nem volt még ilyen. Ekkor Magyarországot a náci Németország csapatai 

szállták meg. Háborús helyzet volt, ekkor még javában zajlott a II. Világhábo-

rú. Gyulus, akkor se ijedt meg, mikor Szolnokra megérkeztek a hitleri csapatok. 

Hazament csinálta a dolgát, dolgozott. Férfiak hiányában rá, egy 15 éves fiúra 

nagy szükség volt. Részt vett a napi termelésben, 5 traktoros tartozott alá, hi-

szen ő akkor szakiskolás volt. A hónapok teltek mindennap dolgozni járt.  

Mikor szeptember lett, azokat a témákat, anyagokat, amit a tanárai nem 

tudtak neki megtanítani az iskola bezárása miatt, bepótolták.  

Anyukám a tanácsokat is elmesélte, amit kapott: 

A dédim szerint a legfontosabb az ilyen helyzetben: hogy a tanároknak se-

gíteniük kell, hogy a diákok tanulni tudjanak, és megértsék a tananyagot. A 

gyerekeknek boldogulniuk kell az életben. A diákévek alatt az ember elsajátít 

sok féle dolgot, amit később hasznosít az életében.  

Most 2020-at írunk változások vesznek körül bennünket. Örülök, hogy van 

dédim, ő örök és változatlan. Tapasztalataival és tanácsaival mindig segíti a 

családom életét. Amikor ő mesél, a régi időkről, akkor a mai problémáink 

hirtelen megoldásra találnak. Anyukám arca kivirul, és mosolyog. Türelemre 

tanít bennünket, türelemre. 

Holczknecht Brúnó 
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Nagymamám 

 
1997. február 22-én a fagyos föld felett szállt egy csodálatos kismadár. Körö-

zött a levegőben, repült, repült, majd eltűnt a messzeségben. Nagymamám 

elköltözött az Örökkévalóságba. Oda, hol a 97 éves mamám újra gyermek 

lehet. Újra bújócskázhat 4 testvérével Isten végtelen mezején. Rég nem látott 

szüleinek puha karjaiba fonhatja testét.  

Behunyom a szemem, kinyitom a lelkem. Nagymama üzen a távolból. Kö-

zel egy évszázadnyi élet a Földön, mennyi bölcsesség, mennyi tanács, meny-

nyi-mennyi szeretet. Emlékezem. A csendes éjben nagymamámra gondolok, 

kinek szíve szívemben dobog. Ha nem lett volna nagymama, én nem szület-

hettem volna meg. Ő adta nekem édesanyámat, ki világra hozott. Generáció-

ról generációra száll a bölcsessége, élettapasztalata. Sohasem riadt vissza a 

veszélyektől. Két világháborút vészelt át. Az elsőt tizenéves lányként, a má-

sodikat már 9 gyermek édesanyjaként. Nem félt sok gyermeket világra hozni. 

Mint az orgonasíp, szépen sorjában nevelte őket nagy szeretettel. 1920-, 

1922-, 1924-, 1926-, 1928-, 1929-, 1932-, 1935-1944-ben kopogtattak szíve 

alatt gyermekei. Igen, még 44 évesen is, a bombák zúgása közepette is vállal-

ta az újabb jövevényt. Emlékezem. Sok-sok szép emlékből táplálkozhatok. 

Nagymamámtól tanultam meg, mi a hit. Hinni a Jóisten akaratában, kérni a 

nehézségek leküzdésében. Merni kell összekulcsolni imára kezünket. Soha-

sem múljon el a nap haragotokkal! - figyelmeztetett. Minden este készíts 

számvetést, mit tettél jól, mit tehettél volna másképp! Az ima a lélek felemel-

kedése, a szív dobbanása. Hányszor szállt szívből jövő fohásza fölfelé, hogy a 

gyermekeit és családjaikat segítse, óvja, védje. Nagymamámtól tanultam a 

reményt tisztelni. Utoljára haljon meg a remény! – mondogatta. Minden nap 

egy új kihívás, egy-egy új remény. Az ember legyen erősebb, mint a sorsa! A 

szeretet a legnemesebb, legdrágább érzés, Isten legnagyobb ajándéka, hiszen 

egyszerre táplál, erősít, gyógyít, gazdagít, irányít. Nem volt a karácsonyfa 

alatt több ezres érékű ajándék, de ott tündökölt a gyertyafényben a szeretet. A 

szeretet lángjánál együtt melegedhet a csöppnyi emberi lény, a meglett felnőtt 

ember, az őszülő halántékú idős. Így élt bizony e nagy család! Nagymamám 

hintette szeretetét szerte a szélrózsa minden irányába. S érdekes, sohasem 

fogyott el. Tudod, a szeretet attól lesz több, ha minél többeknek osztogatod! 

Utolsó leheletéig tudott szeretetet sugározni, örökségül is hagyni belőle. Ne-

héz sors adatott neki, mégis mellészegődött a szeretet. Sohasem bántott, seb-

zett, inkább ő maga vérzett. Gyakran mosolygott, boldogságot sugárzott. Sze-

líd mosolyával bátorította a gyámoltalan, kétségbeesett fiait, leányait. Re-

ményt sugárzott így a betegágyban fekvő gyermekeinek. Mosollyal hessegette 
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el a tornyosuló fellegeket, a már-már elviselhetetlen nehéz hétköznapokat. 

Mosolygott akkor is, mikor a szíve vérzett. Nem jutott a hideg télben minden 

gyermekének cipőcske. Mosollyal űzte el a kínos valóságot. A mosolyát vit-

ték magukkal gyermekei a hóesésben, a zord téli utcákon. Vigyáztak rá, hogy 

el ne olvadjon. A gyermeklélek velejárója a mesevilág. Sohasem volt fáradt 

arra, hogy meséljen. Drága nagymamám ölébe rejtette nehéz éveit. Sokszor 

elővett nekem belőlük. Mesélt örömeiről, bánatáról. Szemében hol öröm-

könnyek, hol bánat-cseppek ragyogtak. Korán elvesztette férjét. Nem volt 

könnyű 9 gyermeket egyedül nevelni. Én is bebújtam a többi unokáival köté-

nyébe. Vártuk fáradt kezének simogatását. Leoltotta a lámpát, s a hintaszék-

ben szívének mécsese világított tovább.  

Volt egy fehér vasból készült kiságy, melyben még én is aludtam. Ez a 

fekhely már egész történelmet varázsolt a szobába. Ebben nőttek fel gyerme-

kei, s ebben szunyókáltak a nyaraló unokái. A kastélykert (itt lakott a nagy-

család) virágainak illatát még ma is érzem. Nagymamám gondosan ültette, 

hogy a kapun belépő vándor először jól teleszívhassa magát üde virágillattal. 

Csodálatosak voltak a virágai, melyeket sokszor könnyeivel, verejtékével 

öntözött. Szegényesen éltek, de körülöttük két kézzel osztotta az élet a szép-

ségeket. A csillagokat, a fákat, a bokrokat, a virágokat. És ők ezt észrevették! 

És Te? Te észreveszed a természet szebbnél szebb ajándékát? „Többet ér a 

virágokban, fákban… meglátni a szépséget, mint az arany csengésében és 

ragyogásában fürdeni‖ (Robert Lowson). Amit ma megtehetsz, ne halaszd 

holnapra! – gyakran ismételgette drága nagymamám. Szívvel-lélekkel dolgo-

zott, éppen ezért sokszorozódhatott meg az energiája. A kemény munka, az 

erős hit, az erős akarat túljuttatta a nehézségeken. Este, mikor a csillagok 

bekacsintottak a zsalugáteres ablakán, nem márkás habfürdőben, hanem verí-

tékben fürödve tért nyugovóra. A kemény munka számára nem volt gyötre-

lem, mert tudta a célját. Felnevelte, kitaníttatta mind a 9 gyermekét. Jogász, 

pedagógus, könyvelő, egészségügyi-, bírósági dolgozók lettek. A hazánk 

hasznos polgárai. Ketten közülük „málenkij robot‖- on is voltak. Csonttá le-

soványodva tértek haza, de túlélték. El-eltűnődöm, hogyan tudott nagyma-

mám ennyi mindent kibírni, s ennyi munkát elvégezni. Neki is csak két keze 

volt, s mi mindent csinált. Főzött, tésztát gyúrt, mosott, takarított, zoknit 

stoppolt, kertet művelt. Még sorolhatnám a sort, mi mindent végzett áldott 

keze. Az idő, a 97 év fizetett nagymamámnak. Mivel? Ezüsttel szőtte be haj-

szálait, arannyal hímezte szívét, gyémántcsillogást adott szemének. Azt 

mondják, a földi boldogsághoz a következők kellenek: legyen kit szeretnünk, 

legyen mit csinálnunk és legyen miben reménykednünk. Ha ez tényleg így 

van, akkor bízom benne, hogy mamám boldog volt. Az időt az értékes emlé-

kek, események maradandóbban jelzik, mint a naptárak. Köszönöm Nagy-
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mamám, hogy unokád lehetek! Köszönöm, hogy értékes emlékekben fürödhe-

tek. Mindenkit erősítsen meg az ima, mindenkire ragyogjon a szeretet sugara, 

hogy tudjon mosolyogni! Az élők lecsukják a holtak szemeit, a holtak felnyit-

ják az élőkét. 

Temetőkert sírhantja fölött száll egy kismadár. Köröz a levegőben, repül, 

repül, majd eltűnik a messzeségben. 

Hornyák Jánosné Csiszárik Mária 

 

 

Karácsonyi lélekszilánkok 

Nagymamám emlékére 

 

Alig bírt már lábra állni. Az ágy szélén ült, s a botjára akasztgatta a csokoládé-

díszeket. Így nyújtotta fel nekem a magasba. A rozoga kis szobalétra tetején 

egyensúlyoztam, így próbáltam minél több édességet helyére tenni a fán. Ha 

úgy látta, valamelyik ágon nincs még elég, a bot hirtelen mutatópálcává válto-

zott. 

Vele mennyire más úton haladt a díszítés, mint később otthon, a nappali-

ban! A szülők fenyőfája mindig karcsú volt, ízléses, kevesebb dísszel, azokat 

egyenletesen elosztva. Nem úgy az övé! Anyai és nagymamai karácsonyfa – 

két különböző kép villan be, ha rájuk gondolok. Mégis mindkettő kellemes 

emlék: ugyanaz az érzés kapcsolódik hozzájuk. Harmóniát, gyermeki gondta-

lanságot sugároznak, az anya és a nagymama szeretete szerint. A rendre neve-

lő, s a kisgyermek kedvét leső, kényeztető gondoskodás jól megfér egymás 

mellett. 

Akkor este utóbbi szellemében szorgoskodtunk a kis fenyőfa körül a belső 

szobában. 

 

December 23-a volt. Évek óta rendre ekkor kerültek elő nála a díszek. Mint 

minden, a karácsony körüli hercehurca is lassan ment már neki, segítségre 

szorult. Egyedül képtelen lett volna fát állítani, de Ő ragaszkodott hozzá. Ün-

nepelt, amennyire ereje engedte. Ahogy a misét is mindig meghallgatta a 

rádióban, bár a templomig évek óta nem jutott el. S ahogy a piros-fehér-zöld 

szalag is rendre ott virított az ablakában a nemzeti ünnepek hajnalán. 

Az élete Papa halála óta látszólag eseménytelenül folydogált. A háború fa-

gyos emléke örökké kísértette a lábán. Bottal is alig-alig csoszogott pár lé-

pést. Mégis, olyan bámulatos derűvel viselte mindezt, ami visszagondolva 

szinte felfoghatatlan! Türelmes volt, hiszen már nem kellett sietnie sehová, 

semmivel. Élvezte ennek nyugalmát. Néhanap ugyan panaszkodott kicsit, de 



215 

sokkal inkább mosolygott. Bár a négy fal közé szorult, egy dologból sosem 

engedett: teljességükben ünnepelte az ünnepeket. 

Készülődött. A maga által megszokott és megszabott rend szerint. Külön 

kis szertartásai voltak a mindennapokban is. Az ebédfőzésre éppúgy, mint a 

vendéglátásra, ahogy az állatok etetésére, vagy épp arra, hogyan kapaszkod-

jon fel nálunk a lépcsőn. Nagy és kis jelentőségű dolgokra egyaránt ügyelt: 

így a karácsony közeledtére is. Mindszent után lassan előkerültek a vitrinből a 

karácsonyi magnókazetták és gyertyafigurák, majd az adventi koszorú. Ahogy 

a szomszédból én is, ha egy kis ünnepi hangulatra vágytam. 

A decemberi délutánokon maga mellé vett egy zacskó kekszet vagy pár 

szem savanyú cukrot, ezek mellé pucolt néhány almát. Hozott magának egy 

nagy pohár vizet is – teljes körű ellátmánnyal szerelkezett fel. Így kezdett neki 

a karácsonyváró rituálénak. A kis asztalkára ömlesztette a különféle szaloncuk-

rokat és csokoládészeleteket. A Jóisten tudja honnan örökölt méretes tűbe fona-

lat vagy cérnát fűzött – gyártotta az akasztókat a bőségfa díszeinek. Néha any-

nyira belefeledkezett a munkába, hogy sötétedéskor még lámpát sem kapcsolt. 

A vaksötétben ellentmondást nem tűrve fűzte a fonalat a cukorkapapírokba. 

Ha ilyenkor megzavartuk, nem esett ki a munka üteméből. Folytatta, majd 

miután elfogyott a tervezett mennyiség, rövidesen előkerült a kártya, és meg-

kezdődött az estébe nyúló játék.  

 

Az az este, az utolsó fenyődíszítés szokatlanul csöndesen telt. Mintha valóban 

megszentelt pillanatokat éltünk volna át. Szedegettem a bot végéről a dísze-

ket, és próbáltam új állomáshelyükre, a tűleveles ágakra juttatni azokat. És 

közben hallgattam. 

Hallgattam, mert vétek lett volna bármit is mondani. A jéghideg ebédlőből 

beszűrődő halk karácsonyi zene és az adventi koszorúról lecsöpögő gyertya 

illata némítóan meghitté tette azokat a perceket. Ott ült az ágy szélén, az utol-

só karácsonya előtti este. Egy megöregedett és megfáradt nénike testében. 

Egy emberként, akinek csupa megpróbáltatás volt az élete. És mosolygott – 

ünnepelt. Nem volt mit mondanom. 

Ő viszont mesélt: röviden, pár mondatban. Üldögélt, nézte a fát, közben 

gondolkozott. S ami épp eszébe jutott, megosztotta velem. Régi emberekről, 

régi karácsonyokról. Nehéz időkről vagy gondtalan órákról. A gyerekkoráról, 

Nagyapám szeretetéről. Vagy épp arról, mit tervez sütni másnap. 

Nem is számít már. A lényeg, hogy mindez ott és akkor a kettőnk karácso-

nyi misztériuma volt: nagymamáé és unokáé. Egy kedves hagyomány utolsó 

alkalma. Olyan esték lezárása, melyek emlékét még akkor is a szívemben 

őrzöm majd, amikor én leszek nagyszülő. S csak remélhetem, hogy a magam 

unokáinak tudok majd ilyen szép perceket szerezni karácsony közeledtével. 
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A szenteste szertartása már mindannyiunké, a családé volt. Az ünnepi vacso-

rára, mint minden évben, az otthonunkban került sor, melyen természetesen Ő 

is részt vett. Ajándékbontás előtt szokásához híven nézegette a szépen be-

csomagolt dobozokat. Közben találgatta, hogy vajon mi lehet bennük. Nem 

egyszer sikerrel. Ilyenkor kuncogott magában – hamarosan mi is csatlakoz-

tunk hozzá. Nem lehetett Rá haragudni. 

Boldog volt. Mi is, a szerettei, akik körülvettük akkor.  

Leginkább én, akinek tudattalanul is utoljára jutott a megtiszteltetés, hogy 

azt a kis lucfenyőt feldíszíthettem neki. Boldog vagyok most is, ahogy visz-

szagondolok az együtt töltött órákra. Az adventi hetekre, a karácsony előtti 

készülődésre és az ünnep idejére, amíg mellette lehetettem. 

 

Tíz éve nem ünnepel már velünk. Hiányzik odaadó, önzetlen szeretete. Hiá-

nyozik a bölcsessége, az apró dolgokban meglelt gyermeki öröme. Hiányzik a 

gondtalanság érzése, melyben részem lehetett azon az estén, a kis szobalétra 

tetején állva.  

Hiányzik.  

Horvát Gábor 

 

 

A Holdon…  

…Holdkirályságon 

 

Valamikor réges… régen, még kisgyerekkoromban szerettem hallgatni édes-

apám meséit, ami mindig egy kisfiúról szólt, aki megvalósította az álmait, 

ettől én is mindig bátornak és nélkülözhetetlennek éreztem magam. Édes-

anyám sokat virrasztott felettem annak idején és arról álmodozott, hogy meg-

gyógyulok, mert sokat voltam beteg akkoriban. Egyik évben épp karácsonyra 

készülődtünk. A nagyinál sütöttük a sütiket, és én épp az ajtó felé néztem, 

mert láttam, hogy valaki jön. Édesapa jött be a kapun és rejtegetett valamit a 

háta mögött.  

- Mi az? - kérdeztem, de ő csak rám nézett és mintha mosolygott volna, de 

nem, ő sosem mosolygott.  

- Majd holnap megtudod hisz holnap lesz karácsony - majd beosont a szobába.  

Olyan nagyon izgatott lettem, hogy semmi másra nem tudtam gondolni, 

csak arra mi lehetett Apa kezében. Nem tudtam nyugton maradni, mindig 

„Kérdeztem mi lehetett…?‖, de senki nem válaszolt.  
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Másnap már korra reggel felébredtem, rendet raktam, segítettem a kis-

öcsémnek felöltözni. No, de most körültekintőbb voltam, mert most édes-

anyánál próbálkoztam, hátha ő elárulja mit rejtegetett édesapa, de ő is azt 

felelte, amit Apa:  

- Majd megtudod, ha eljött az ideje.  

Elszaladtam játszani egy kicsit a barátnőmhöz, hogy jobban teljen az idő. 

Lementünk a tóra korcsolyázni, majd eltelt egy kis idő és arra lettünk figyel-

mesek, hogy valaki mindenkit leküldött a tóról.  

- Menjetek máshová játszani itt túl vékony a jég, veszélyes! Valaki belesett a 

tóba - akkor láttam csak ‚hogy a kisöcsém volt az, aki a tóba esett, Édesapa 

vitte a karjában hazafelé. Én is gyorsan csatlakoztam hozzájuk, de csak ott 

kullogtam mellettük, mert olyan nagy volt bennem a bűntudat. Ott voltam és 

nem tudtam segíteni… nem láttam semmit, mert csak azzal voltam elfoglalva, 

hogy milyen hosszan tudok csúszni a jégen a barátnőmmel.  

Bevitték a szobába, levetették a vizes ruháit és láttam, hogy nagyon meg 

van ijedve, de édesapa meleg takarót hozott, betakarta. Édesanya teát főzött és 

megsimogatta a fejét. Apa intett nekem.  

- Minden rendben lesz - mondta, de én csak pityeregtem, hogy az én hibám, 

hisz ott voltam.  

- Nem a te hibád hisz én is ott voltam én vittem le a tóra játszani és én sem 

láttam. Minden rendben lesz, ne félj erős kis krapek, de most menj aludni.  

- De én nem tudok— feleltem  

- Menj csak, mert ma eljöhetsz a templomba, tudod, ma este van a kis Jézus 

születése, meg kell ünnepelni.  

- Igen, mi is mehetünk? — kérdeztem, olyan Izgatottan, hisz hónapok óta 

gyakoroltunk a kis Jézus születésére verseket és színdarabot.  

- Hát, persze hisz erre gyakoroltatok, olyan sokat a pap bácsival - mondta Apa.  

Megmosakodtam, felvettem a pizsamámat, de valahogy nem tudtam alud-

ni, mindig a kisöcsém járt a fejemben. Apa odajött és betakart. 

- Apa, nem mesélnél egyet? Nem tudok elaludni. Leült az ágyam szélére, 

majd… - Hát nem bánom, de csak egy rövid mesére futja.  

- Amikor, én kicsi voltam, édesapám is ezt mesélte nekem és én most neked 

mesélem el.  

*** 

…Egyszer volt, hol nem volt… Volt egy kisfiú, aki annyira szeretett volna 

a Holdra jutni, hogy minden nap lerajzolta, vagy leírta az álmait. Így, egy 

napon, amikor már 14 éves lett találkozott egy varázslóval, régiesen mondva 

táltossal, hogy segítsen neki, mert ö a Holdon szeretne élni és ö tudja, hogy 

odatartozik. A táltos, így felelt:  

- Segíthetek, ha készen állsz rá, és bízol abban, hogy te vagy a kiválasztott.  
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- Csak mond, mit kell tennem. - mondta a fiú. Ekkor, a táltos kihúzott a zse-

béből egy távcsövet, ami olyan ütött kopott volt, hogy senkinek sem kellett, 

de ha valaki belenézett, aki érdemes volt rá az megláthatta a csodát, mert a 

távcső megvalósította a belenéző álmait.  

- De most aludj. — szólt apa, mert mindjárt fel kell kelni. Egy puszit nyomott 

az arcomra és kiment. Nem telt bele sok idő és már csak arra lettem figyel-

mes, hogy Apa ébreszt.  

- Gyerünk hétalvó, kezdődik az ünneplés.  

Kiugrottam az ágyból, és átvillant az agyamon, gyorsan fel kell öltöznöm. 

Szaladtam a ruhámért, de közben Anya rám szólt:  

- Ma az ünneplő ruhádat vedd fel kincsem. Már előkészítettem, ott van az 

ágyad szélén.  

Nem tudom miért, de úgy éreztem ez az este különleges. Kiléptünk az aj-

tón és mindent fehér hó borított. Az utcán egy lélek sem járt, ott lépdeltünk a 

hóban és azt élveztem, hogy ropog a lábam alatt és olyan érzés volt, mintha 

valami puha, de mégis törékeny dolog lett volna a talpam alatt. Nem kellett 

vigyázni semmire és figyelni se, mert senki nem volt az utcán, viszont az utca 

olyan fényesen ragyogott, mintha csak nappal lenne.  

- Apa nézd! - mondtam. - olyan világos van és milyen furcsa a Hold, csak úgy 

ragyog, mindent lehet látni, mint nappal.  

- Igen, ez annak a kisfiúnak a műve, akiről meséltem neked - mondta Apa.  

- Olyan szép, de hogyan csinálja és miért?  

- Azért, mert annyira szerette volna elérni az álmát, hogy valóra is váltotta, 

mert amikor ilyen fényesen ragyog a Hold és körülötte van egy kerek fény, 

olyankor a kisfiú szokta lesöpörni a sok szemetet a Holdról, amit az ott élő 

emberek és másfajta lények, (tündérek, manók, állatok, fák) és még sok min-

den más okoz. No és miután a munkáját elvégezte, leül egy kis dombra, le-

húzza a csizmáját fáradt lábairól és lefekszik. Azt lehet is látni, ha jól megfi-

gyeled, mert néhol még az utcák is kirajzolódnak. Nézd csak a Holdat, látni 

fogod. Fontos dolgot csinál, mert ha ő nem lenne, akkor a Hold teljesen elsö-

tétülne és az az itteni létünknek nem lenne jó. Öt nevezik a Hold őrzőjének.  

Felnéztem a Holdra gyorsan, de csak a fényeket láttam és semmilyen kis-

fiút. Odaértünk a templomhoz, be kellett menni. A templomban nagyon hideg 

volt, minden emberen, gyereken nagykabátok sálak, sapkák, de mégis mintha 

belülről valami melegség járt volna át, a fények és a díszített templom csak 

szeretetet és melegséget árasztott. A templom meseszép volt, egy csapat kis-

gyerek, köztük jómagam is pásztorjátékot adtunk elő, a kis Jézus születését. 

Én, mindig is Szűz Mária szerettem volna lenni, de csak mesélő lehettem. 

Amikor ott voltam és elkezdtem a mesém, mindig átjárt valami jó érzés, va-

lami megmagyarázhatatlan nyugalom és ezért én is akartam valamit adni cse-
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rébe a kis Jézusnak, hisz születésnapja van, ezért én beleadtam a szerepembe 

mindent. Úgy éreztem magam, mintha ott lennék és ezt az érzést át akartam 

adni azoknak is, akik ott ültek és minket figyeltek. A mise végén minden 

kisgyerek ajándékot kapott, nagyon örültünk neki, hisz abban az időben nem 

mindenki tudta megvenni magának azt, ami a csomagban volt (banán‚ na-

rancs, csokoládé). A szüleink kint vártak bennünket az ajtóban. Odaszaladtam 

és odaadtam Apának a csomagot.  

- Vigyük ezt haza kisöcsinek.  

- Jól van - simogatta meg a fejem.  

- Fogd meg a kezem - mondta Anya - és menjünk.  

Sok emberrel találkoztunk, mindenkinek köszöntünk és én annyira belefe-

ledkeztem a kis Jézus születésébe, hogy majdnem elfelejtettem a Holdon lévő 

kisfiút. Már majdnem otthon voltunk, amikor fölnéztem a Holdra és nem 

hittem a szememnek, ott ült egy kisfiú a dombon, nem nagyon látszott, de 

mintha tényleg leült volna és húzta volna a csizmáját.  

- Apa! Apa! — kiabáltam. Látom a kisfiút, látom. Apa elmosolyodott, talán 

életében először.  

Bementünk a házba, a kisöcsém még aludt. A fenyőfa alatt ott ékeskedett 

két szépen becsomagolt ajándék  

- Kibonthatom?  

- Igen, de csak holnap, amikor az öcséd is fent lesz, hisz ö is várja az ajándé-

kot. Most feküdj le, mindjárt reggel lesz és megnézheted.  

- Apa, a csomagot, amit hoztam odaadhatom öcsikének? 

- Tedd, csak az ágya mellé majd megtalálja, ha felkel. - Mielőtt lefeküdtem, 

megpusziltam a nagyit, mert ö vigyázott a kisöcsémre amíg, mi távol voltunk.  

- Jó éjszakát!- mondta nagymama és felvette a kabátját. Édesapával együtt 

elment. Haza kellett kísérni, mert ő már öreg és nem akarta volna, ha valami 

baja esne. Átöltöztem és ágyba bújtam, betakaróztam és a fejem búbjáig fel-

húztam a takarót, mert olyan hideg volt… vagy csak annak tűnt minden, de 

szerintem azért volt, mert kicsi volt a kályhánk és nem tudta befűteni az egész 

lakást. Amint letettem a fejem a párnára már aludtam is, majd arra ébredtem, 

hogy kisöcsi kiabál.  

- Kelj fel! Kelj fel! Karácsony van! - szalad a karácsonyfa felé és elvesz egy 

ajándékot, amin az ö neve állt.  

- Nézd, mit hozott a Jézuska! - és már tépte is le a papírt, benne egy nagyon 

szép ólomkatona volt.  

- Gyere már, ne légy olyan lusta nézd, meg te is mit kaptál! Felkeltem az ágy-

ból és én is kibontottam a csomagot. Széttéptem a papírt benne egy ütött ko-

pott távcső, rajta egy kis cetli.  

„Ezzel jobban megtudod nézni a Holdon lévő kisfiút.‖  
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Utóirat APA. 

Akkor, mintha belém hasított volna valami érzés, valami baj van, mert a 

szüleink is itt szoktak lenni amikor a csomagokat bontjuk. Rohantam ki a 

másik szobába, ahol nagymamát láttam. De hisz, őt hazavitte Apa. Anya ke-

zét az arcában tartva sírt és nagymama vigasztalja.  

- Miért sírtok? – kérdeztem, de nem feleltek, csak odajött Anya és azt mondta.  

- Menj vissza a kisöcsédhez egy kicsit, játssz még vele. Majd elmesélek mindent.  

- Hadd menjek, előbb Apuhoz megköszöni az ajándékot.  

- Majd később -mondta Anyu.  

Nem akartam visszamenni a szobába, mert meg kell mondjam Apunak, 

hogy milyen nagyon tetszik az ajándék és nagyon örülök neki. Láttam, hogy 

nagy a baj és nem szóltam többet, hanem visszamentem. Csak annyit hallot-

tam, ahogy Anyu azt mondta a Nagyinak, hogy „el kell menni a papért‖ és 

kikukucskáltam az ablakon hátha látni fogok valamit és rájövök mi a baj. 

Láttam is, ahogy Anyu sírva megy el az utcán. Odaszóltam öcsikének.  

- Gyere, játszunk valamit az új katonáddal.  

Éreztem, hogy nagy a baj és nem akartam, hogy öcsikém is rájöjjön.  

- Építünk egy kuckót és katonásat játszunk, jó? Nem telt el sok idő Anya tért 

vissza a pap bácsival és együtt bejöttek a szobába.  

- Gyertek csak ide! - szólt a pap bácsi.  

- El kell nektek mondanunk valamit.  

Anya csak sírt, majdnem fuldoklott a könnyeitől. A pap bácsi nyugtatgatta.  

- Mondjam én? — kérdezte, de Anya eltolta a kezét és nagy nehezen legug-

golt elénk.  

- Édesapátok meghalt.  

Ez a mondat olyan érzés volt, mintha egy kést szúrtak volna át rajtam és a 

szívem kettéhasadt volna, úgy égetett a szívem és gyorsan kezdett verni.  

- Az nem lehet, látni akarom!  

Utat törve magamnak kiszaladtam a szobából és Édesapa ágyához rohan-

tam. Odaérve az ágyához láttam, hogy az ágyban fekszik, és azt hittem alszik, 

felugrottam az ágyra és átöleltem.  

- Látod? — mondtam. Nem is haltál meg! - de amikor hozzá értem a teste 

hideg volt, mint a jég.  

- Fázol? — kérdeztem. Betakargattam és mellé bújtam, hogy megmelegítsem, 

amikor Anya utánam jött és kiemelt az ágyból.  

- Ő már elment hagyd aludni.  

- Dehogyis ment, hát nem látod, csak alszik, és nagyon fázik. Fel kell melegí-

teni. Rakd meg a tüzet! - és kiabálni kezdtem.  
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- APA! APA! Kelj már fel légyszi, szép az ajándék nagyon tetszik csak azt 

kell elmondanod, hogy kell használni és mondd már meg nekik, hogy nem 

haltál meg APA…APA APA  

Anyu kiment velem az udvarra és felmutatott az égre.  

- Látod milyen szép a Hold? Pont, mint tegnap. Édesapád oda ment, megláto-

gatja a kisfiút, akiről annyit mesélt neked és ha… belenézel a távcsövedbe azon 

keresztül majd láthatod - megcsuklott a hangja és csak sírt és megölelt. Mostan-

ra kezdett bennem megfoganni, hogy talán… Apa tényleg elment. Visszamen-

tünk a szobába, megálltam Apa ágya mellett, megfogtam a kezét, hideg volt 

most is. Már én is elkezdtem sírni, de megpusziltam és azt mondtam.  

- Köszönöm…  

Édesanya intett és visszavitt a szobába. Kisöcsi Nagymama ölében ült a 

pap bácsival beszélgettek. Kisöcsi odajött hozzám és megkérdezte.  

- Miért sírsz? —kérdezte. Nem szeretem volna, ha ő is sírni kezd így azt feleltem:  

- Nincs semmi, baj csak Apa elment és elfelejtett róla szólni. Gyere‚ játsszunk 

tovább.  

Jól megfogta a kezem és azt mondta:  

- Ne félj, majd én vigyázok rád, amíg Apa visszajön. Megöleltem úgy, ahogy 

engem Anya és sírtam.  

- Na, most játszunk?  

- Igen, gyere. - és bebújtunk a kuckóba.  

Másnap sok ember gyűlt össze nálunk, Édesapát belefektették egy fekete 

koporsóba, fehér párnákkal. Még mindig azt reméltem, hogy ez csak egy álom 

és mindjárt felébredek, de ez nem történt meg. Édesanya kivitte kisöcsit Édes-

apához, hogy elbúcsúzhasson tőle. Utána lezárták a koporsót, de én akkor gyor-

san felkapaszkodtam és egy kis cetlit dugtam apa kezébe, amire azt írtam.  

„NE FÉLJ APA JÖVÖK ÉN IS !!!!‖  

Anyu odajött és elvitt onnan. A bácsik, akik lezárták a koporsót elkezdték 

felemelni és vinni kifelé.  

- Hová viszitek? — kérdeztem, de senki nem felelt, csak sírt, és megsimogat-

ták a fejemet.  

- Hová viszitek? - kérdeztem még egyszer, de senki nem válaszolt, mi is meg-

indultunk az emberek után és addig mentünk, amíg el nem értünk egy helyet, 

ahol sok dombocskákat láttam és rajtuk kereszt állt. Hol vagyunk? - kérdez-

tem és végre Anya válaszolt.  

- A temetőben. - mondta Édesapád itt fog lakni ezután.  

- És én… és én is… itt maradhatok vele?  

- Nem kicsim, ez csak a holtak birodalma. Odaértünk egy gödörhöz, a bácsik 

letették a földre és a négy szélénél a koporsónak megálltak. Lassan beleeresz-

tették a koporsót a gödörbe. A pap bácsi beszédet mondott és rádobott Apa 
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koporsójára egy marék földet, azután sorba mindenki ezt tette. Ránk került a 

sor, öcsike rádobta a földet és azt mondta:  

- Takard be Aput, hogy ne fázzon, mert nagyon hideg van ma.  

Megfogtam a földet, de olyan nehéznek tűnt, mintha egy hatalmas nagy 

sziklát tartottam volna a kezemben és mozdulni sem tudtam. Édesanya oda-

jött, hogy segítsen és kis mozdulattal meglódította a kezemet és a föld ráesett 

Apura. Úgy éreztem, abban a pillanatban mintha belőlem is kiszakadt volna 

egy darab és vele megy.  

- Jövök én is! - kiáltottam. Nem hagylak, egyedül ne félj!!!!!!  

Ekkor a bácsik már lapáttal dobták a földet Apura. Odaszaladtam és rákia-

báltam az egyik bácsira  

- Ez túl sok! Hagyd abba, így nem tudok hozzábújni! Túl sok a föld!  

Nem törődtek velem, csak tették a dolgukat. Édesanya felemelt és elindult 

velem kifelé. Ütni kezdtem a vállát és kiabáltam.  

- Anya, Anya, állj meg! Nem hagyhatjuk itt, menjünk vissza.  

Hallottam, ahogy körülöttünk az emberek azt suttogják. Nagyon megvisel-

te az Apja halála. Szegény kisgyerek. Én meg visszakiabáltam:  

- … de hát nem halt meg csak látogatóba ment a Holdra.  

Hazaértünk Anyu elengedte a kezem, én beszaladtam a szobámba és ráfe-

küdtem az ágyamra és sírva aludtam el. Reggel Anyu reggelit hozott be ne-

kem, de hozzá se nyúltam, csak merengtem magam elé, kisöcsike is odajött és 

azt kérdezte:  

- Nem jössz játszani?  

De nem szóltam hozzá. Másnap iskolába kellett volna menni, de Anyu be-

szólt, hogy egy pár napig nem megyek, de.… a napokból hetek lettek és nem 

nagyon érdekelt semmi, csak aludtam és bámultam magam elé. Édesanya meg-

próbált rábeszélni, hogy egyek egy kicsit, mert nem lesz jó vége, de egy falat… 

annyi sem ment le a torkomon. Anya aggódni kezdett és hirtelen olyat mondott, 

amivel kizökkentett ebből az állapotból. Felemelt és oda vitt az ablakhoz.  

- Gyere csak, nézd, udvara van a Holdnak, Apukád biztos azt szeretné, ha 

használnád az ajándékát. Emlékszel mit mondott? 

Ekkor villámcsapásként hasított belém Édesapám szava.  

„Ezzel láthatod a Holdon élő kisfiút‖ - mondta.  

Kirohantam az udvarra abban a reményben, hogy biztos látni fogom Aput 

is, ha tényleg ott van. Felnéztem az égre, de sajnos semmit nem láttam, sem-

mit. Biztos a könnyek miatt, gondoltam, letöröltem a könnyeim és újra pró-

báltam, de megint semmi és mérgemben a földhöz vágtam a távcsövet, utána 

beszaladtam és lefeküdtem. Reggel kisöcsi jött oda felém nyújtva a távcsövet 

– megragasztottam – mondta. 



223 

- Az volt a baj, hogy be kellene élesíteni itt az oldalán. — mutatta. Ezzel a kis 

tekerővel látod? Most nézz bele. Elvettem és belenéztem és tényleg felnagyí-

tott mindent.  

- Gyere, játsszunk… - kérlelt. Te lehetsz a kapitány és én meg a katona.  

Nem volt könnyű újra játszani, de arra gondoltam, öcsikének is nehéz le-

het ‚hogy Apa nincs itthon. Olyan sokáig játszottunk, hogy észre sem vettem 

és beesteledett. Kimentem az udvarra és megpróbáltam, újra belenéztem a 

távcsőbe és lássatok csodát egy világ tárult elém, egy fénylő csodás világ. A 

Hold nem olyan volt, mint mi emberek látjuk, hanem fénylettek, a fák arany-

ban pompáztak, a madarak is ragyogtak, és furcsábbnál furcsább élőlények 

voltak rajta. Hosszú hajú, vékonytestű tündérek, a testük fehér volt, mint a hó 

a hajuk meg arany. No, de voltak ott emberek is, testük ezüstösen átlátszó 

volt. Meseszépek voltak; lovak, melyek magasabbak voltak, mint az elefánt. 

Az utcákon nem voltak lámpák, mert minden úgy fénylett, hogy értelmetlen 

lett volna. A házaknak üvegfalai voltak, és ha valaki behúzta a függönyt, 

olyan volt, mint egy vízesés. És hirtelen megpillantottam a kisfiút. Biztos, 

hogy ő az — gondoltam, mert egy pálca volt a kezében a haja aranysárga volt 

és úgy álltak, mintha tüskék lettek volna, vékonyka ing volt rajta és szintén 

egy vékony színes nadrág. A fákról és a madarak elhullajtott tollaitól tele volt 

az utca fényes levelekkel meg tollakkal. A fiú a tér közepére állt, legyintett a 

pálcájával és az egész szemét, ami a Holdon volt most a Holdon kívülre esett 

és egy nagy kört alkotva lebegett a Hold körül. Ezért van az, hogy mi embe-

rek ilyennek látjuk, és azt mondjuk, udvara van a Holdnak. Édesanya hangját 

halottam.  

- Későre jár, gyere be!  

Én annyira szerettem volna még nézelődni, de szófogadó gyerek voltam és 

bementem. Lemosakodtam és ágyba bújtam, de amint mindenki elaludt újra 

kiosontam, mert látni szerettem volna, hogy sikerül- e még egyszer látnom a 

csodát. Belenéztem újra és most is ott volt minden, mint előtte, de most Édes-

apát akartam megkeresni, mert Anyu azt mondta, hogy ott van, de csak a fiút 

láttam újra, aki mintha nekem integetne, de úgy gondoltam, hogy ő nem lát 

engem, csak én őt, de akkor a pálcájával írt az égre.  

„ELJÖNNÉL HOZZÁM, HA LEHETNE?‖  

Gondolkodás nélkül rávágtam: IGEN!!! Ekkor, egy létra kezdett el lefele 

jönni, ahol én álltam és jött lejjebb és lejjebb, amikor odaért, nem voltam 

benne biztos, hogy tényleg ki kéne e próbálnom, mert hirtelen arra gondol-

tam, hogy talán… álmodom… de gondolkodás nélkül megfogtam a létrát és 

ráálltam. Ekkor elkezdett emelkedni felfele és egyre feljebb ment, lenéztem és 

csak a házunk tetejét láttam már, és kicsit félni kezdtem. No, de hamar felér-
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tem és a látvány kárpótolt mindenért. Gyönyörű volt minden, szóhoz sem 

tudtam jutni. Akkor a szőke fú szólt hozzám:  

- Hahó, itt vagy köztünk?  

- Igen, igen, persze én Sára vagyok és téged, hogy hívnak?  

- Én Szíriusz vagyok a Hold őrzője.  

- Miért hívtál ide?  

- Mert tudom, hogy keresel valakit és én tudom, hol találod.  

Úgy dobogott a szívem, hogy majd kiugrott a helyéről és azt sem tudtam 

hová nézzek, mert annyi volt a furcsaság.  

- Gyere utánam! — mondta.  

Elindultunk, az úton. Láttam, ahogy egy kislány játszik a labdájával, de 

nem úgy, mint mi, hanem ő csak ránézett és a labda odagurul ahová szerette 

volna. A fiú megkérdezte:  

- Érdekel, hogy csinálja? Megráztam a fejem: Igen. Tudod, akik idekerülnek 

nem tudták, hogy képesek ilyen dolgokra és azért kerültek ide, hogy itt meg-

tanulják, de ahhoz el kell hagyják a földi életük.  

Megérkeztünk egy kis házhoz. Nagyon hasonlított egy gömbre kívülről. 

Bekopogtunk és Édesapa nyitott ajtót, megmerevedtem és földbe gyökerezett 

a lábam, de ö egy nagy lendülettel felemelt és magához ölelt.  

- Nagyon, de nagyon hiányoztál — mondta, de tudtam, hogy eljössz és tudni 

fogod hogyan kell használni a távcsövet. Édesanyád és öcséd jól vannak?  

- Igen. — válaszoltam, de közben elszomorodtam.  

- Mi a baj? - kérdezte Apa.  

- Nem én voltam… - vallottam be halkan. Nem én, kisöcsi volt, én széttörtem 

a távcsövet, mert semmit nem láttam benne.  

- De, akkor ő is itt van?  

- Nem? Nincs. — feleltem. Csak én osontam ki.  

- Sebaj, majd legközelebb, ha jössz, magaddal hozod.  

- Miért jöhetek többször is? — kérdeztem. Ekkor, Szíriusz megszólalt:  

- De tudnotok kell, hogy csak teliholdkor lehet, tehát csak egy pár napunk van 

hátra és utána egy jó ideig nem lehet.  

- Akkor most siess, menj és holnap találkozunk. Hozd a kisöcsédet is és sen-

kinek ne szóljatok róla, mert nem hinnék el, és nem is jó, ha tudják mi folyik 

itt. Megértetted?  

- Igen —válaszoltam. De nem maradhatnék még egy kicsit, hisz olyan jó té-

ged újra látni.  

- Nem, sajnos nem lehet, mert mindjárt megvirrad és kisöcsédnek is itt kell 

lennie, mert együtt fedeztétek fel, hogyan kell a távcsövet használni, és neki 

is itt kell lennie, vagy nekem el kell mennem, érted?  

- Igen, Apa értem.  
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A szőke fiú, Szíriusz ekkor megfogta a kezem és elindultunk a tér felé, 

ahonnan jöttünk. 

- Édesapa nem jöhet? - kérdeztem.  

- Nem, mert még nem elég erős és a fényességtől szétfoszlana és semmivé 

válna. Előbb meg kell erősödnie, ezért kellettek ti.  

- Értem, de mond, csak miért van az, hogy az emberek lent olyan barna folto-

kat látnak a Holdon és körülötte a fényt.  

- Hát, azok az utcák körvonalai és egy nagyot kacagott és az a hír, hogy ott 

húzom a csizmám és a domb felé mutatott, na meg az mikor az utcákat letisz-

títom és egy ember alakzata látszik, ahogy csizmát húz és az azért van, hogy 

ne felejtsétek el, hogy van élet odaát.  

- Értem, de ez olyan furcsa, mert nem sokan tudnak rólad.  

- Igen, így van, csak a kiválasztottak kerülhetnek ide és csak azokhoz kerülhet a 

távcső is, aki megérdemli, ezért van az, hogy csak azok tudnak a létezésemről 

is. De most már menned kell, mert lassan virrad és holnap újra el kell jönnöd.  

- És Apa ö is itt lesz? Igen, ö már itt marad addig, még ti is ide nem kerültök.  

És már indultam is a létra felé, ahogy ráálltam indult is lefele. Még felkiál-

tottam:  

- Ne feledd, Apa is itt legyen… – ahogy közeledtem a föld felé láttam a csil-

lagokat, oly szépen ragyogtak, arra gondoltam milyen kár, hogy nem mutat-

hatom meg mindezt Anyunak hiszen, ő nagyon szereti a csillagokat. Leértem, 

leszálltam a létráról és be akartam osonni a szobámba, de Anya észrevett.  

- Hová, hová kisasszony? Csak… a wc-re- válaszoltam.  

- Jó, jó jövök veled - hangzott a válasz.  

Kikelt az ágyból és kisétált velem az udvar végébe, mert nekünk ott volt a 

wc, ahogy ott állt és engem várt megkérdeztem:  

- Anya látod milyen szépek a csillagok?  

- Igen, gyönyörűek. — válaszolta. Édesapáddal sokat néztük őket és bíztunk 

abban, hogy ha majd meghalunk, akkor majd egy csillag lesz az otthonunk. 

Hisz a mennyek országa is ott van, a csillagok közt. - és elsírta magát. Most 

jöttem rá csak, hogy neki is nagyon hiányzik Apa, odaszaladtam és megölel-

tem. Ő megsimogatta a fejem. - De Anya, Apa jól van - mondtam. Láttam a 

csillagok közt.  

- Biztos kincsem biztos… de gyere, be kell menünk lassan, itt a reggel és 

holnap iskola. Visszamentünk a házba és lefeküdtünk. Hetek, sőt talán hóna-

pok óta először tudtam elaludni ilyen hamar és csak arra ébredtem, hogy 

Anya szól.  

- Ébresztő lustaság!  

De most az egyszer úgy tudtam volna még aludni, olyan jó volt, de ha 

menni kell, akkor menni kell. Az iskola felé ballagva elmondtam öcsikének a 
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jó hírt, hogy ma este elviszem a Holdkirályságba, mert én így neveztem el, 

ahol Apa is ott lesz és találkozhat vele.  

- Ne légy buta - mondja nekem. Hisz te is tudod, Apa az angyaloknál van és a 

Jézuskával a mennyországban. Gondoltam fölösleges vitatkoznom vele, mert 

én sem hinném el és este majd meglátja saját maga.  

Bementünk az iskolába, de valahogy az órák alatt nem tudtam oda figyel-

ni, csak a fiún járt az eszem, hogy ő bizonyára a herceg és hogy milyen szép 

volt odafönt, és eközben észre sem vettem, de elkezdtem lerajzolni hol is 

jártam és miket láttam. A tanító néni sem volt rest, felállt és odajött, de nem 

szólt rám, csak annyit mondott:  

- Mond csak művésznő, nem akarnál inkább a rajz órán rajzolni, mert tehetsé-

ges vagy azt látom, de most matek óra van. Nagyon megszégyelltem magam 

és becsuktam a füzetemet, figyeltem az órára. Szünet lett, de nem mentem 

játszani, hanem csak rajzoltam tovább, amit odafent láttam. Végre letelt a 

nap, hazamehettünk. Ettem gyorsan egy kis ebédet és már rohantam is rajzol-

ni. Anya szólt:  

- Csináld meg a leckédet először.  

- Rendben. — válaszoltam, de oda se neki, csak rajzoltam tovább. Odajött 

kisvártatva öcsike is. - Segíthetek? - kérdezte.  

- Igen, gyere csak és a kezébe nyomtam egy ceruzát és egy füzetlapot, amire 

én már elkezdtem rajzolni, de ő rajzolt rá egy gyönyörű táltos paripát, arany 

volt a szőre is és repülni tudott, mint a mesékben. Akkor még nem sejtettem, 

hogy ez később fontos lesz. Eljött az este. Anyu is lefeküdt már és alig vár-

tam, hogy elaludjon, mert ha nem alszik mélyen, akkor megkérdi hová me-

gyek és lebukok. Lassan oda mentem öcsike ágyához és felébresztettem,  

- Gyere, megmutatom apát mondtam halkan. Kibújt az ágyból és kimentünk 

az udvarra. Már láttam is jönni a létrát, ahogy odaért én már rá is álltam, de 

öcsike nem akart jönni, mert félt. Leszálltam és megpróbáltam rábeszélni, 

hogy nincs semmi baj én majd vigyázok rá, de nem sikerült. Ekkor csak úgy a 

felhőkből elkezdett kialakulni egy fényes csodálatos paripa pont olyan, amit 

kis öcsike lerajzolt, és odaszállt elénk és megkérdezte öcsikét:  

- Velem feljössz? Én, vigyázok rád. Felültettem öcsit. Csak akkor, csakis 

akkor tűnődtem el azon, hogy a mi sorsunk tényleg más, mi kiválasztottak 

vagyunk és már nem éreztem magam szomorúnak Édesapa miatt, mert min-

den értelmet nyert. Boldogság töltött el, hogy sikerült ilyen embert faragnia 

belőlem és még most jön a java. 

Ippler Zsoltné 
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Rofi bácsi 

 
Esteledett. Attila öcsémmel megszaporáztuk a lépteinket. Szakadásig húztuk a 

nehéz szánkót, ami alapjában véve Toldi Miklós erejéhez és robusztus terme-

téhez volt szabva, mert olyan irgalmatlanul nehéz, csupa-vas szánkó volt, 

hogy igencsak próbára tett bennünket valahányszor szánkózni volt kedvünk. 

Lefelé a lejtőn úgy repült, mint a madár. No de visszafelé! A cimboráink 

mindig a hasukat fogták nevettükben, amikor a nehéz ródlit szakadásig toltuk 

felfelé az emelkedőn. 

Azon a napon, reggel óta szánkóztunk, mert előző éjszaka tengernyi hó 

esett. Nem éreztünk éhséget, így egészen estig eszünkbe se jutott hazamenni. 

Egyszer azonban minden jónak vége szakad. A mackónadrág csurom vizes 

volt rajtunk, az arcunk égett a hidegtől. Lélekben már az otthon melege simo-

gatott, szinte éreztük a vacsora illatát és tudtuk, hogy Lídi mamám türelmet-

lenül vár bennünket. Ez nyomós érv volt a sietségre. 

Az est homályát áttörte a havas táj szikrázó fehérsége, amitől szinte nappa-

li világosság volt. A házak álmosan álldogáltak az esti csöndben, az apró ab-

lakok hunyorogva nézték a téli világot. A kis utca teljesen kihalt volt, senki 

sem járt arra rajtunk kívül. A Kajla kúthoz értünk, ami egészen közel volt a 

nagyszülői házhoz, amikor egy embert láttunk felénk közeledni. Az esti 

csendben tisztán hallottuk, hogy dudorászik. Amikor közelebb ért, egészen 

földbe gyökerezett a lábam. Döbbenten láttam, hogy a danolászó ember Rofi 

bátyám - becsületes nevén Ráfael - akitől engem mindig, valami megmagya-

rázhatatlan, oktalan félelem tartott távol. Ha tehettem elkerültem őt. Rofi 

bácsi ugyanis púpos volt.  

Akkor azonban nem volt egérút.   

- Na gyerekek, igencsak rátok esteledett! -szólt vidáman. 

- Ezért kell sietnünk!- nyögtem ki nagy nehezen és titokban meglöktem az 

öcsémet. 

Inalni akartunk hazafelé, de Rofi bácsi megállított bennünket. 

- Gyerekek húznátok engem egy kicsit a szánkótokon?- kérdezte nevetve és 

választ nem várva lehuppant a szánkónkra.  

Rémülten összenéztünk az öcsémmel és mint a lovak -amikor a kocsis kö-

zéjük csap-, elkezdtünk eszeveszetten futni. Akkor nem éreztem nehéznek a 

szánkót, valósággal repült a havas úton. Az a kis vékony ember meg úgy ka-

cagott, hogy valósággal csengett a tájék. 

Egyszer aztán valami puffanást hallottunk és a kacagás is abbamaradt. 

Hátranéztünk és láttuk, hogy a „kocsisunk‖ leesett a „bakról‖. Megrémültem, 
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hogy valami baja történt. Minden félelmemet hátra vetve odaszaladtam hoz-

zá- nyomomban Attilával-, hogy felsegítsem.  

- Semmi bajom, nem kell megijedni, ért már engem ettől nagyobb baleset is! -

mondta miközben elestéből kászálódott felfelé. Hát, valóságos hóember lett 

belőle. 

Könnyű lett a szívem, mint a madár, amikor láttam, hogy nincs semmi ba-

ja. Ezt az egész helyzetet olyan mulatságosnak tartottam, hogy elkezdtem 

nevetni. Az öcsém rám nézett, nem tudom mit látott rajtam, vagy mire gon-

dolt, de ő is nevetésben tört ki. Velünk kacagott Rofi bátyám is, miközben 

segítettünk lesöpörni a havat a ruhájáról. Mind a hárman tiszta szívből nevet-

tük, úgy tűnt, mintha az angyalok apró csengői csilingeltek volna a téli est 

fehér ragyogásában. Azt a percet nem felejtem el soha. 

- Gyerekek, köszönöm, hogy ráülhettem a szánkótokra!- törölgette a nevetés-

től könnyes szemét Rofi bátyám. 

- Szívesen! -mondtam őszintén, mert valami megmagyarázhatatlan jó érzés 

kerített a hatalmába.  

Álldogáltunk még egy kis ideig -abban a kicsit mesebeli hangulatban-, az-

tán elköszöntünk tőle. 

- Jó éjszakát nektek!- búcsúzott tőlünk és szeretettel megsimogatta a fejünket.  

Távolodóban még hallottuk, hogy hangosan énekli: 

 „Lement a nap a maga járásán…” 

 

Azóta is kedvelem ezt a nótát. 

Este a meleg dunna ölelésében újra átgondoltam azt, ami velünk történt. 

Kedves, puha érzés volt. 

Amikor mindezt elmeséltem Lídi mamámnak, ő is elmondta nekem, hogy 

Rofi bátyám egészséges baba volt, amikor megszületett, de a nagymamája 

véletlenül leejtette és megsérült a gerince. A családja tehetős volt és az egész 

vagyonukat odaadták volna annak, aki meggyógyítja, de az orvosok nem tud-

tak rajta segíteni.  

- Rendes ember lett belőle, ezért Isten adott neki kárpótlásul szép feleséget és 

családot -így zárta Lídi mamám a történetet.  

A hallottak nagyon szíven ütöttek, de érdekes módon nem sajnálatot, ha-

nem szeretetet éreztem iránta. Másnap reggel a nagyapám megkérdezte mit 

álmodtam, miért sírtam az éjszaka. Az elmúlt este felől álmodtam, de nem 

tudtam elmondani az álmom és azt az érzést sem, ami gyökerestül megváltoz-

tatott bennem valamit. 

Később, valahányszor találkoztunk Rofi bácsival, mindig eszembe jutott 

az az este. Biztos vagyok benne, hogy ő is jó szívvel gondolt ránk, mert min-

dig volt hozzánk egy kedves szava. 
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Teltek az évek, betakarták a múlt fényeit és árnyait. Mi megnőttünk, Rofi 

bátyám pedig elhagyta ezt a szép földi világot. 

Ha lehunyom a szemem és visszagondolok arra a találkozásra, még ma is 

érzem annak a téli estének a különleges varázsát és hallom az idő messzesé-

géből azt a jó ízű, szívből jövő kacagást. 

Juhászné Vanyó Erzsébet 

 

 

Amikor kicsi voltam… 

 

Közel öt évvel ezelőtt nagyon izgatott voltam a születésnapomon. A szüleim 

finom Elzás tortát rendeltek nekem, hogy az óvodába meg tudjam ünnepelni a 

születésnapomat a gyerekekkel és az óvónénikkel. Akkor még nem is tudtam, 

hogy egy igazi babát is kapok ajándékba. Hiszen aznap délután 14.33-kor 

megszületett az én drága kistestvérkém. Furcsa volt aznap a délutáni hazajö-

vetelem az óvodából, mert nem Apukám jött értem, hanem az unokatestvé-

rem. Nem is nagyon tudtam, hogy mi is történik. De amikor este Apa hazajött 

és elmondta az örömhírt nagyon boldog voltam, hogy nagytestvér lettem.   

Örültem Teklának, de viszont Anya nagyon hiányzott. Már alig vártam, 

hogy láthassam Őket. Apukámmal másnap bementünk a kórházba. Nagyon 

picike volt az Én húgocskám, édesen aludt, amikor anya a „kiskocsiban‖ ki-

tolta az üvegfalhoz. Vittem neki ajándékba egy kis minnie figurát  Ezt az 

oviban kaptam a szülinapomra és úgy gondoltam, hogy ez lesz a kistestvér-

kém első ajándéka tőlem  Az ovis évzáró ünnepségre sem tudott jönni 

Anya, mert a kórházban volt Teklával. Apa és az unokatestvérem ott voltak 

velem. Anyának videora felvettük a műsort. Nagyon örült neki, hogy így lát-

hatott engem az év végi műsorban. Már nagyon vártuk haza a családunkat a 

kórházból. Így Apával együtt készítettünk meglepetésajándékokat Anyáéknak. 

Anyáék öt napig voltak kórházban. Alig vártam, hogy hazajöjjenek hoz-

zám. Apa mondta, hogy eleinte biztos sokat fog sírni a kisbaba, és még nem 

tudok vele még játszani.  Amikor hazaértek csak néztem a kistestvéremet, 

nagyon édes volt. Igaz sokat sírt, de hamar összebarátkoztunk. Olyan volt az 

ölemben, mint egy „játék baba‖  . Anyának igyekeztem sokat segíteni min-

denben. A nyári szünet alatt igazi testvérek lettünk. Igaz nagyon sokat sírt 

eleinte, de igyekeztem megvigasztalni, sokat énekeltem neki, játszottam vele. 

Nagyon jó volt babázni  Sok közös fényképet is készítettünk a mindennap-

ok dolgairól.  
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Ahogy növekszünk, mindketten úgy nagyon szeretjük egymást. Amire tu-

dom tanítgatom. Sokat vagyunk együtt, játszunk, és sokat beszélgetünk is. 

Szoktam neki mesét olvasni, illetve tanítani is. Mindent megosztunk egymással. 

A történetben az az érdekes, hogy Apukám, Én és a kistestvérem Tekla 

egy napon, május 27-én születtünk. Ilyenkor mindig egy nagy családi össze-

jövetelt rendezünk  

Kazup Tilda 

 

 

A Mikulás 

 
1962. február 14-én születtem Debrecenben. Három testvérem van, két bá-

tyám, egy húgom. Nehéz körülmények között, szegénységben, de szülői sze-

retetben nőttünk fel. Emlékezetes ünnep volt minden évben, a mikulás, és a 

karácsony ünnepe. December 5-én alig vártuk, hogy ágyba kerüljünk, hiszen 

már az ablakban voltak a cipők és a csizmák. Az izgalomtól, a várakozástól 

alig tudtunk elaludni, de elnyomott az álom végül mindannyiunkat. Reggel 

nagy örömünkre virgács helyett piros színű mikuláscsomagok voltak a csiz-

mában. Nagy várakozással, de örömmel bontottuk ki a csomagot, hogy mit is 

rejtenek. Szerény, de annál nagyobb gondossággal összeválogatott édességek 

voltak benne. Így telt el az ifjúságunk.  

Most az időben ugrunk egy nagyot. Az első mikulás élményem a Nagy 

Sándor telepi Baptista gyülekezetben volt, amikor abban az időben ifjúsággal 

foglalkoztam, ő feléjük szolgáltam, így lettem december 6-án a gyülekezet 

Mikulása. Kölcsön kaptam a Pósa Utcai oviból egy mikulásruhát. Amikor 

visszavitték a ruhát az oviba (akkor ott dolgoztam, mint udvaros) fölvettem 

magamra a ruhát és az óvoda minden ablakába betekintettem, ahol láttam a 

gyerekek csodálkozását, és az örömöt az arcukon. Azt nem lehet elfelejteni. 

Ekkor jött az első gondolat, hogy jó lenne Mikulásnak lenni, de még csak egy 

vágy volt a szívemben. Átkerültem a Vörösmarty Iskolába udvarosnak. Ab-

ban az évben már elment a Mikulás, mert én december 15-én kezdtem el dol-

gozni. De eljött a rákövetkező év novembere, amikor az igazgatónő (azóta is 

hálás vagyok, és szeretettel gondolok rá) ebédidőben bejött a műhelybe, ahol 

ebédeltünk, a kollégámmal, és azt a kérdést tette fel, nem is nekem először, 

hanem a kollégámnak, hogy nem akar-e Mikulás lenni. Meglepődött, de jött a 

válasz, hogy nem, de azt mondta, hogy legyen Kegyes, vagyis én. Akkor jött 

a kérdés felém, hogy én elvállalom-e? Amit én természetesen örömmel fogad-

tam, (hiszen benne volt a bakancslistámban). Kaptam egy mikulás ruhát, egy-

szer használatost, de a szakáll kicsinek bizonyult, így a kollégák varrtak hoz-
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zá még egyet. Így jött el a nagy nap, az igazi főpróba. Öltöztem, de a szakáll 

nem volt meg, a gyerekek vártak, szegény kollégám 10 percig rohangált  

irodáról irodára, mire meglett. Köszönet neki. Így mentem be életem első 

osztályába Mikulásként. Mondanom sem kell, nagyon jól sikerült. Jó volt a 

premier. Telt múlt az idő, így lettem a suli Mikulása, és a rokonok „mikije‖.  

Most pedig szeretnék egy pár emlékezetes történetet megosztani önökkel. 

Nyár volt 35 fok meleg, otthon vágtam a füvet. Amikor egy fiatal gyerek 

megállt kerékpárral mellettem, megismert. Azt a kérdést tette fel július köze-

pén, hogy ugye Sanyi bácsi volt a miki a suliban? Erre gondolt a nyári szünet 

közepén.  

Egy másik talán legkedvesebb emlékem, az első osztályosok. Tudni kell, 

hogy a Mikulás bácsi mindent tud minden diákról, föltéve, hogyha azt az 

osztályfőnök előre nagybetűvel, nyomtatásban, gépelve adja át a Mikulásnak. 

Így mentem be az elsősök osztályába. Ülök a széken, olvasom a neveket, 

mondom a leírt szöveget, amit kaptam, persze kiegészítve. Amikor egy gyö-

nyörű szőke kislány jött sorba, nevezzük „Áginak‖. Ahogy szólítottam azt 

láttam, hogy Ági nagyon keservesen sírt, úgy hogy jöttek a krokodil könnyei 

is. Meglepődtem, és próbáltam hozzá kérdésekkel közeledni. Ne féljél a Mi-

kulástól, meg hogy miért sírsz, mi baj van? 

Mire ő szipogva elmondta, hogy van három fekete pontja és nem kap cso-

magot. Mire én mondtam neki, hogy a Mikulásnak van olyan hatalma, hogy 

eltörli a három fekete pontot. A teremben nagy csönd támadt, az osztályfőnök 

nézett rám, hogy miket beszélek én. Mire mondtam Áginak, hogy ígérje meg, 

hogy kijavítja piros pontra, így kapott ő is csomagot, és boldogan ment vissza 

az iskolapadjába. Szerintem ő volt aznap a suli legboldogabb tanulója. 

Az ilyen és az ehhez hasonló esetek adnak a Mikulásnak hitet és erőt a 

folytatáshoz.  

Hasonló eset történt a 3/a osztályban. A Mikulás ül a széken, megvolt a 

köszöntés, az énekkel kezdem a csomagok osztását. Jönnek a gyerekek sor-

ban. Mikor egy fiatal fiú jön, látom a papíron, hogy jó tanuló, jó magaviselet, 

nagyon jól focizik. Kérdezem tőle kedvenc csapatát, válasz Barcelona, ked-

venc focistája Messi: Másik fiú szintén jó magaviselet, jól focizik. Kérdezem 

tőle kedvenc csapata Barcelona, kedvenc focista Messi. Ugyanabból az osz-

tályból jön a harmadik focista, szintén jó gyerek, jól focizik, látom, hogy van 

rajta egy póló, amin Cristiano Ronaldo van. Real Madrid mez 7 szám. Ilyen-

kor könnyű a Mikulás dolga, Hiszen? -mondom neki, hogy tudom, hogy jó 

gyerek vagy, jól focizol és a kedvenc csapatod a Real Madrid, a focistád Ro-

naldo. Meglepődtem, amikor azt mondta, hogy nem, hanem a Barcelona. De 

hát a pólón más van. Azt mondta, hogy a tesójáé a póló. Hát lett olyan nevetés 
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az osztályban, hogy még a tanárnő is kuncogott. Tanulság, hogy a Mikulás se 

higgyen a szemének!  

Végül szeretném megosztani 2019. december 5-ei mikulásnapomat. Reg-

gel 8:00-kor kezdtünk, segítségem két diáklány (manók) voltak. 6 osztályban 

voltunk, remélem és hiszem, hogy örömöt és boldogságot vittünk. 10:00-kor 

az aulában központi ünnepség volt, ahol az összes felsős osztály kap csoma-

got a Mikulástól. A mikulás és a két manó a színpadon fönt állt. A mikrofo-

non keresztül köszöntöttem az ott levőket, közösen énekeltünk. Majd elmond-

tam, hogy a Mikulás honnan kap erőt, hogy annyi helyre eljut, és nem fárad 

el. Az első, a gyerekek szeme. Amikor látják a Mikulást, az örömtől sugárzik. 

A második erőt adó a szájuk. Bármerre jártok, fiatal, öreg, felnőtt vagy gyerek 

mosolyog (bárcsak minden nap Mikulás nap lenne). A harmadik a taps. És 

kitört a taps. Egy énekkel búcsúztam a sulitól, Hull a pelyhes fehér hó. Bár 

csak esne 6-án és a miki szánkóval közlekedne. 10:30-kor a Pósa utcai Óvo-

dából két kedves óvónéni, három ovis és a hajtó hófehér hintón jött a Mikulá-

sért. Az úton végig szólt a magnó karácsonyi énekeket, és mikulás dalokat 

játszott, énekelve, integetve boldogan mentünk a Tócós kerttől a Pósa utcai 

oviba. Az úton boldog, mosolygós fotós, kamerázós és ami fontos, nyugodt 

emberekkel találkoztunk. Nem volt dudálás, hogy lassan megyünk a forgal-

mas úton, így értünk a Pósa utcába. Az óvoda udvarán a gyerekek kint voltak, 

vártak bennünket. Amikor meglátták a hintót, rajta az óvónéniket, a három 

gyereket és a Mikulást, kitört a taps, a sikítás, az öröm hangjai. Voltak, akik 

örömükben sírtak. De mindenki boldog volt, és azt az örömöt én is átéreztem, 

és bevallom könny szökött a szemembe. Az ilyen alkalmak adnak örök emlé-

keket, és ezért érdemes csinálni. Sokan kérdezték tőlem, hogy meddig csiná-

lom a mikulást. Válaszom a következő: Amíg örömet tudok adni, és amíg én 

is örömet kapok. Azt kívánom, hogy sokan tapasztalják meg ezt az örömet. 

Kegyes Sándor 

 

 

Amikor kicsi voltam… 

 

A Keleti Kárpátok lábainál folyik a Maros, amelynek a jobb partján van 

Disznajó. Ebben a Maros menti kis faluban lakik egy szőke hajú, kék szemű 

kislány a családjával, vagyis én: Karolina. A szüleim kiskoromban is dolgozni 

jártak, így én napközben legtöbbször nagyszüleimnél voltam. Reggelente 

általában tatám jött utánam, hogy hozzájuk vigyen, délutánonként legtöbbször 

édesanyámmal vagy mamámmal sétáltunk haza, de volt, amikor édesapám 
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vitt-hozott kocsival. Így óvodás koromig szinte minden hétköznap a nagyszü-

leimmel voltam.  

Óvodába édesanyám vitt, de haza mamával vagy tatával mentem. Ebéd 

után következett az alvás, ezt alig vártam, mert mama mellém feküdt és min-

dig mondott valamilyen rögtönzött mesét. Amíg kicsi voltam én is mindig név 

szerint szerepeltem a történetben, én voltam a főszereplő virágszirom, virág, 

levél vagy ég formában. Nagyobbacska koromban következtek az állatmesék, 

a főhős általában itt is én voltam, csak most név nélkül, de az én külsőmmel 

vagy tulajdonságommal, és csak később jöttem rá, hogy legtöbbször az aznapi 

viselkedésemmel volt kapcsolatos és a vége mindig jóra-szépre sikerült.  

Amikor már nagyobb lettem, nagymamám gyermekkori élményeiről me-

sélt, ezeket különösen szerettem és újra meg újra el kellett ismételnie. Sok 

régi szót használt, olyat, amit ma már nem ismerünk, de kérdésemre mindig 

megmondta a mai szóhasználatot. 

A történeteibe gyakran belefoglalt pár sort vers formát, aminek mindig rí-

melt a vége. Szép, meleg napsütéses időben ki szoktunk ülni a kapu előtti 

padra, azt játszodtuk, hogy én mondtam néhány szót és ő egy pár soros verset 

alkotott. Ezt nagyon szerettem játszani és ez a szokásunk megmaradt a mai 

napig annyi különbséggel, hogy most ő is mond nekem néhány szót és én 

alkotok verset. Ennek most iskolás koromban sok hasznát veszem, amikor 

szöveget, mesét kell írni. Így, nagymamám, játékosan szeretette meg velem az 

állatokat, növényeket és az olvasást is. Mikor már tudtam írni-olvasni nem 

mesélt többet, hanem koromnak megfelelő könyveket adott a kezembe. Elein-

te együtt olvastunk hangosan mesét-verset, magyarázta, hogy oda kell figyelni a 

kiejtésre, hova kell tenni a hangsúlyt, hogy jól értsük meg a mondanivalót. 

Néhány nagyi - életmesét fogok leírni, ahogy megmaradt az emlékeimben 

és belecsempészek régi magyar szavakat, úgy ahogy tőle hallottam. A törté-

netben lesz olyan is, hogy csodálkozni fogtok, mint annak idején én, de 

nagymamám mondása szerint mindeniknek vallásos alapja is van, a dolgok 

sokszor véletlenül vagy szándékosan történnek. Minden esetben van tanulság 

benne és azt jó lenne nem elfelejteni.  

Azt is tudnunk kell, hogy ezelőtt 70 évvel egy disznajói falusi gyerek nem 

tudta mi az a telefon, nem evett - még nem is láttak- csokoládét, és úgy volt 

játéka, ha maga készítette el. De nagyon tudott örülni pár szem cukorkának, 

ami a Mikulás csomagjában volt 2-3 alma és pár dió mellett, nem tudta, hogy 

mi az „unatkozni‖ és mindig volt társaság: család, barát, állatok. És jó tud-

nunk, hogy megvoltak ugyanazon tulajdonságai, mint nekünk, mai gyerekek-

nek: találékonyság, huncutság, olykor butáskodás, szeretetigény, tréfálkozás. 
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Mama ízeskenyeres története  

Mama másik története gyerekkora sok hóval, hideggel járó teleiről szól, ami-

ből a nagy szánkózások hangulata ma is élénken él emlékezetében. 

A Főút mentén laktunk, nem messze a Répa pataktól. A patak partján az út 

felől volt egy kis dombocska, mi kisebb gyerekek oda jártunk szánkózni. A 

szomszédunkban lakott egy hatgyermekes család, a negyedik gyereket Tibi-

nek hívták. Szerette a szilvaízes kenyeret és mikor kijött játszani legtöbbször 

közöttünk ette meg az utolsó falatokat, ízes maradt az orcája. Mi kitaláltunk 

egy verset, amit minden alkalommal mondogattunk, hogy bosszantsuk. Mel-

lettünk lakott az édesapám asztalos nagybátyja, aki csinált nekünk egy hosz-

szabb szánkót, fából, hogy mind a hárman ráférjünk. Mi ródlinak neveztük. 

Éppen lesiklani készültünk, amikor megláttuk Tibit jönni a nagy karéj szilva-

ízes házikenyérrel. Megvártuk, amíg odaér és elkezdtük mondani: 

 „Szilvaízes a szája, nem megyek én hozzája, 

 menjen haza mosdjék meg, 

 aztán házasodjék meg!” 

 

Láttuk, hogy Tibinek már sírásra áll a szája, de mi nagy kacagás közben elin-

dultunk lesiklani a domboldalról. Nagy víg kedvünkben a bátyám eltévesztet-

te a lábával a karcolást, félrevezette a szánkó irányítását és mi pillanatok alatt 

a patakban találtuk magunkat. A jég vékony volt, mi csuromvizesek lettünk és 

visítozva másztunk ki a partra.  

Ezt látva Tibi, aki a domb tetejen állott, kárörvendve hahotázni kezdett, 

elveszítette az egyensúlyát, kezében a nagy karéj ízeskenyérrel a síkos havon 

megcsúszott, leesett és az ízeskenyeret az arcára borította. Nagyon viccesen 

nézett ki, lett belőle nagy hahotázás. Egymást kacagtuk, de senki se haragu-

dott meg, nem vonult duzzogva félre, mert tudtuk, hogy a következő alka-

lommal ugyanígy fogunk mulatni, ha pórul jár valaki közülünk. 

 

Mire megy ki a játék? 

Mama mesélte, hogy a szülei földművelő emberek voltak. Abban az időben 

az ebbe a csoportba tartozó embereknek ennivalójuk volt, de pénzük soha 

vagy nagyon kevés. Így gyerekeik saját maguk készítettek játékot maguknak. 

Ő maga is babát pannusából készített, vagy rongyot varrt össze, megtöltötte 

gyaluforgáccsal, amit a szomszéd nagybácsi asztalos műhelyéből hozott, az 

arcát kirajzolta ceruzával és ezzel játszott. A fiútestvérei fából faragtak kor-

csolyát és sílécet, a nagybácsi műhelyében kézzel szép simára csiszolták, 

hogy szép legyen és télen ezzel korcsolyáztak a befagyott patak jegén és síz-

tek a Kápolnának nevezett domb- oldalon.  
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Amikor a falunkban befejeződött a kollektivizálás, 1962-ben és az állam 

emberei kihajtották az udvarról a két lovat szekerestől, a szekérre rá volt rak-

va az eke, borona, vetőgép és minden egyéb földművelő szerszám, a két tehe-

net borjústól és a juhokat, üresen maradt az istálló és az udvar. Déditata köny-

nyes szemmel mondta: 

- Csak a kutyánk él, de nincs már mire vigyázzon, holnap hivatom a sintért, 

hogy azt is vigye el! 

Mamám a testvéreivel és az édesanyjával az ablakon keresztül sírva és 

imára kulcsolt kézzel nézték mindezt végig, dédimama halkan jajgatva csak 

egyre ismételgette: 

- „Istenem, mi lesz velünk! Istenem segíts!‖ 

Ez a jelenet annyira bevésődött a lelkébe, hogy mindig elsírta magát ahány-

szor csak mesélte. Azután elment déditata gyári munkásnak, deszkagyárban 

dolgozott egész nyugdíjazásig. Minden második héten jött haza, egyik alka-

lommal előleget kapott, a másikon fizetést. Ilyenkor mindig hozott édességet, 

cukorkát vagy halvát. A cukorkát darabszámra, testvériesen elosztották, 

mindhárom gyerek a saját részét eldugta a rejtekhelyére. A fiúk két-három 

nap alatt mind megettek a részüket, mama naponta csak egy szemet, hogy 

tartson ki, amíg megint kap. De bárhova rejtette, a fiúk végül megtalálták és 

megették. Mikor már többször megtörtent, mama megmérgelődött és megtré-

fálta a fiúkat. Apró köveket gyűjtött, bezsírozta és sóba forgatta, papírba tette 

és eldugta. A fiúk meg se nézték, betettek a szájukba, utána volt köpdösödés 

és kiabálás. Amíg elmúlt a mérgük, mamának el kellett bújnia, hogy meg ne 

húzzák a hosszú copfjait.  

Az egyik szombaton délután déditata nagy körülményesen csomagolta ki a 

hátizsákját. Előre megmondta, hogy ma nincs édesség, de valami meglepetés 

lesz. Előkerült egy kicsi gumibaba mamának, a fiúknak egy labda. Nagy volt 

az öröm, mamám napokig szabta-varrta a ruhát a babájának és hosszú évekig 

meg is őrizte. A fiúknak addig csak maguk készítette rongy és szőrlabdájuk 

volt, azzal fotbaloztak. 

Rögtön ki is próbálták: fűrészporból a földre kapuformát hintettek, kapu-

fának köveket tettek és gólt rúgtak egymásnak. Az győzőtt, aki tíz rúgásból 

több gólt lőtt. A tornácon egy gyönyörűszép piros muskátli volt, törött cse-

répkannába ültetve, egy rossz rúgás, a virág leesett és széttört. Édesanyjuk 

nagyon sajnálta a virágot, de nem akarta a fiúk örömét rontani, büntetést nem 

kaptak, de megtiltotta, hogy ott tovább labdázzanak. 

Nagy örömmel újságolták az iskolában a barátoknak, hogy van labdájuk, 

délután jöttek a barátok, csapatot is alakítottak. Nagy buzgó játszásukban 

többször is berúgták a labdát a virágoskertbe ahol sok őszirózsa nyílt. Amint 

futkorásztak a labda után a virágok között mind letörték, olyan lett a virágos-
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kert, mint egy nagy jégeső után. Mikor dédi meglátta, a barátokat hazaküldte, 

büntetésból a két fiúnak egy hagymaágyást kellett kigyomlálni. Neki is láttak 

a munkának, morogtak és fel-felálltak, nagyon unták. Mama egy kicsit bosz-

szantani akarta őket, megállt az ágyás mellett, rögtönzött egy ritmust és el is 

énekelte. Valahogy így: 

 „Hajolj le és húzd a burjánt, 

 ha nem végzed el, nem kapsz labdát, 

 nem lesz meccs és nem lesz gól, 

 kacag majd a barátod!” 

 

Elénekelte egyszer-kétszer, a fiúk rászóltak, hallgass „jánka‖, de ő csak kezd-

te és végezte. A fiúk megelégelték, az egyik fiú megfogta, másik pedig tele-

szórta a fejét apró földdel, hiába visítozott, az arcát és nyakát is bekenték. 

Amikor kiszabadult a kezeik közül, sietve szaladt előre az udvarra, de meg-

akadt a kertajtóba, hasravágodott. A tyúkudvaron volt egy nagy mosdótál féle 

amiben a rucák fürödtek és abba arccal beleesett. Erre a testvérei hangosan 

kacagtak, de rohantak segíteni felállni. A zsivajra megjelent az édesanyja, és 

miután megtudta mi történt csak ennyit mondott: 

- Panasznak nincs helye, ti kerestétek magatoknak, így tanuljátok meg, hogy 

ne gúnyolodjatok másokkal, főleg nem a szorult helyzetben levő emberrel. 

 

Régi idők történetei ezek. Az is lehet, hogy sokan meg sem értitek az esemé-

nyeit úgy, ahogy a kicsi szőke Karolina, aki nagyon sokszor elmondatta a 

mamájával, mert neki nagyon kedvesek. Meg van győződve arról, hogy akár a 

múltban, jelenben, de a jövőben is az a gyermek, akit szerető, gondoskodó 

szülők, testvérek, nagyszülők és jópajtások vesznek körül nem magányos, és 

elmondhatja magáról, hogy boldog gyermekkora volt és van. 

Kerekes Ágota 

 

 

Kunhalom 

 

A szomszéd városba autózva mindég lelassitott a Kunhalom mellett. Kicsit 

beljebb volt az országúttól, egy nagy búzatábla közepén. Az alföldi tájból úgy 

emelkedett ki, mint ahogyan a néhány napos csecsemő anyja emlőjéről, mi-

ként magába szívja az életet.  

Bájos és nyugalmas volt.  

Tudta, hogy védettek a Kunhalmok, ezért mindig szomorúan állapította 

meg, hogy belátható idő alatt mégis el fogják szántani. 
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Lám, most is sárgállik már az aratásra érett búza, az egyre laposabbá váló 

halmon, mert bizony teljes egészében be volt vetve. Talán a legcsúcsán, úgy 

3×3 méteres területen nem volt bevetve. 

Sokszor elővette Dr. Tóth Albert csodálatos könyvét a Kunhalmokról.  

Aki elolvassa ezt a páratlan tudományos alaposságú, mégis oly érthető 

művet, az megérti, miért nevezi Dr. Tóth Albert a Kunhalmokat az Alföld 

Piramisainak. 

Nevükkel ellentétben, jóval a kunok bejövetele előtt keletkeztek. Számos 

funkciójuk volt, lakódombok, sírdombok, őrhalmok. A lápos, mocsaras világ-

ban biztonságos lakóhelyek, és egyben hír továbbító és temetkezési helyek.  

Idővel hiányzott neki, ha az Alföld vidékén járva, nem látott Kunhalmo-

kat. Ha pedig látta a pusztulásukat, úttal való kettészelését, szántással  

letarolását, fákkal, ólakkal betelepítését, valósággal lelki és majdnem fizikai 

fájdalmat érzett.  

Nem volt sürgős dolga, ezért hirtelen elhatározással megállt. A kocsit az út 

szélére vezette, gondosan lezárta, és elindult a Kunhalom felé. Óvatosan lép-

kedett, ne tegyen kárt a vetésben, kiválasztotta a minden vetési táblában meg-

található valamilyen nyomot, vetőgép, traktor szokott ilyet hagyni, és azon 

ment befelé, egyre közelebb a halomhoz. Odaérve felkapaszkodott a csúcsra, 

és karját széttárva nagyot szippantott a magasság miatt feltisztult levegőből. 

Az enyhe szél lágyan ölelte körül. Úgy érezte, visszarepült talán sok  

évszázadot is. 

Leült, majd leheveredett. 

Arra gondolt, hogy körülötte minden irányban talán sok Kunhalom volt 

valamikor, és jelzéseket adtak egymásnak az emberek. Aztán arra gondolt, 

hogy talán alatta, a mélyben emberek földi maradványai nyugszanak. Lehet, 

hogy egyszerű ember, lehet, hogy katona, vagy éppen nagyvezér. 

Fájt a gondolat, hogy el fog tűnni a lehetősége annak, hogy valaha is  

megismerjék a mélység titkait. Talán majd egyszer, útépítés során, feltárnak 

valamit, akkor az nagy szenzáció lesz. 

De, hogy milyen veszteség éri közben a magyar múltat, azt csak a meglevő 

számításokból lehet sejteni. Valamikor a Kunhalmok száma úgy negyven 

ezerre volt tehető, ma már alig kétezer a még föllelhető Kunhalmok száma.  

A többi eltűnt örökre, vele a pótolhatatlan múltunk egy része. 

Eddig jutott gondolataiban, mikor hangos szó riasztotta meg. 

Aztán mi járatban vagyunk, -hallott egy érces hangot.  

Jó napot kívánok, köszönt. 

Egy ember állt a halom lejtőjén, ingújban, napbarnított arccal. 

Csak úgy, pihenek egy kicsit, meg gondolkodom a régmúlt időkről. Mert ez 

a hely a múlt egy darabja. - Nem, nem. Ez a hely az én helyem, az én földem. 
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Kárpótlást követően került a birtokomba, és maga most birtokháborítást 

követ el. 

Úgy tudom, válaszolt csendesen, ezek védett területek, nem szabad  

beszántani, bevetni. 

Na én ilyesmiről nem tudok, nincs is ilyen, és megkérem, hagyja el a  

földemet. De óvatosan lépjen, nehogy kárt okozzon, mert feljelentem. 

Hü-ha, mondta. Nem lépek se többet, se kevesebbet, mint maga. Kárt 

egyikünk sem okoz a búzában. De maga okozott a Kunhalomban. Ezért én is 

feljelenthetném. 

Szeretném én azt a törvényt látni, ami arról szól, hogy a saját földemen 

nem szánthatok, vethetek akaratom szerint. Egymás mellett lépkedtek, csen-

desen beszéltek, nem volt indulat egyikükben sem. 

Az országútra érve azt mondta. 

Szívesen elhozom holnapra annak a törvénynek írott szövegét, ami a  

Kunhalmokat védi. Ha pedig úgy érzi, kárt okoztam, jelentsen fel. Csak arra 

kérem, holnapig várjon. Ismerje meg azt, amit ma még nem ismer. 

Aztán honnan tudom, hogy holnap eljön? 

Nevet, címet cseréltek. 

Nem lett rosszkedvű, hiszen nem a földtulajdonos hibája volt az, hogy 

nem hallott a Kunhalmokról. Honnan is kellene hallania? A sajtóból? A TV-

rádióból? Ez mind kevés, hiányos, rövid.  Aki pedig visszakapta a földjét, 

nem is gondolt arra, hogy az a domb bármilyen értéket képvisel.  

Igen, jutott el a végső következtetéshez, ezt mind az iskolában kellene  

tanítani. Ha az unoka hazavinné a Kunhalom ismeretét, az egész család meg-

ismerné. Bizony, ezt az iskolákban kiemelten kellene tanítani.  

Este előkereste Dr. Tóth Albert könyvét. Abban benne van a vonatkozó 

törvény. Új, az 1996. évben hozott LIII. törvény valamennyi Kunhalomnak 

kiemelt védelmet biztosít. 

Kiírta, és elkezdte immár sokadszorra átlapozni a könyvet. Megtalálta azt 

a képsort is, ami bemutatta a búzamezővé vált Kunhalmot is. 

Hirtelen mozdulattal eldobta a cédulát. Elviszi az egész könyvet, az talán 

többet ér, mint egy írott törvény száma.  

Másnap megbeszélt időben ott volt a föld végén. 

A föld tulajdonosa pár perccel később érkezett. 

Ismerősként üdvözölték egymást. 

A tulajdonos, mikor belelapozott a könyvbe, azt mondta. Menjünk fel  

a halomra. Szeretném átnézni az egész könyvet. A búzamezőn csendesen, 

egymás mellett lépkedve értek fel a Kunhalom csúcsára. 

Ő leheveredett, mint tegnap, és gondolataiba mélyedt. 
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Kísérője leült, térdére tette a könyvet, és olvasva a képeket nézve tanul-

mányozni kezdte. Jócskán eltelt már egy óra, mikor csendesen megszólalt.  

Itt vagyunk most, mutatott egy képre.  

Nem, én erről nem tudtam. Köszönöm, hogy elhozta nekem ezt a könyvet. 

Jövőre nem fogom sem szántani, sem vetni a halmot. Pihenőhely lesz, és 

magát is szivesen látom bármikor, ha ideje lesz, és engedi. 

Elköszöntek. 

Az őszi szántás idején járt arra újra. 

A Kunhalom nem volt szántva, és ő, mert engedélye volt rá, egy félórát 

pihenéssel töltött a Kunhalmon. Úgy érezte, az ő Kunhalmán. 

Dr. Keresztes Károly 

 

 

Lomb és a gyökér 

 
Nyugtalanul forgolódott az ágyán. Tudta, ma éjjel nem fog aludni. Fogyott is, 

és hallgatag lett. A három gyerek, ők mindég megvigasztalták. Különösen  

a nyolcéves fia, a Jani. Élénk, aktív ügyes gyerek. A másik kettő, Erzsi és 

Katika, ügyesek, de még kicsik. Öt, és három évesek. Nekik még inkább  

anyjuk mellett a helyük. 

Lassan pirkadni kezdett, ilyenkor mindig megnyugszik. Talán a felkelő 

nap, ami bebújik hozzá a szobába, az segíti a gondok enyhítésében. 

Ma megígérte Janinak, hogy kiviszi a rétre. Így hívták a falu szélén lévő 

hat hold földjüket. Egyik fele rét, kaszáló, a másik fele a gyümölcsös. 

Azaz csak volt.  

Akkor, 1920. jún. 4-én emberek tömege ment el a templomba. A harangok 

zúgtak, folyamatosan, szinte bele ivódott az ember vérébe, szívébe. És a szív 

együtt dobbant a haranggal. Aki már látott feketeruhás, síró, zokogó embertöme-

get, az tudja, mi a bánat, fájdalom. Egy országot siratott a nép, a magyar nép. 

A polgármester elmondta mindenkinek, hogy a falu határában fog húzódni 

a határ. Az új országhatár.  

Nem akarta elhinni, hogy az ő földjét is kettévágta a politika gyilkos pallosa. 

A gyümölcsös teljes egészében másé lett. 

A rét az maradt.  

Ő azért gyakran kijárt a gyümölcsösbe, nézegette a várható almatermést. 

Egy-két körte és szilvafa is volt. Meg egy nagy diófa. 

Hatalmas törzsű, ő, meg a Jani, alig érték körbe a kezükkel. És a lombja!  

Óriás, egészséges korona. A termett dió szinte a fél falunak elég volt a kará-

csonyi ünnepekre. 
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Most is jó termés lesz. Majd összeszedi a lehullott diót, mert a fát az ő 

nagyapja ültette. Nem verte dióverővel a fát, tudta, hogy azzal neki is fájdal-

mat okoz. Apja is mindig azt mondta, hogy a fa is úgy érez, mint minden más 

élőlény.  

Aztán, úgy egy hónap múlva egyik reggel döbbenten állt az új kerítés előtt. 

Idegen emberek járkáltak a gyümölcsösben, az összes fa kerítéssel volt le-

választva. 

A kerítés volt az új határ, a Trianonban hozott gyalázatos új határ, és  

éppen ott húzódott, ahol a diófa állt. 

De az már a kerítés túloldalán volt.  

Felnézett az égre. 

Uram, hát tényleg megengedted? 

Uram, hát tényleg igaz? 

Már többé nem az én kertem. 

Már többé nem az én országom. 

Aztán leült a diófa átnyúló, hatalmas lombja alá. Csak ült, és nézett.  

Valahová a múltba, valahová a jövőbe.  

A túloldalon az emberek elcsendesedtek, beljebb húzódtak távolabb a kerí-

téstől. Talán ők is érezték, hogy itt valami nagy igazságtalanság ért valakit, 

valakiket, és csendesen vették birtokba azt, ami nem illette meg őket. 

Úgy érezte, hirtelen megöregedett. Fáradtság öntötte el a testét, valami hi-

deg bánat ülte meg a lelkét.  

Felnézett az égre. A nap átcsillant a diófa hatalmas lombkoronáján, már 

egy-két bátrabb varjú is megjelent az ágakon.  

De az ide hulló az enyém lesz!- gondolta. 

Lassan elindult hazafelé a még megmaradt hazájába, gyermekeihez,  

feleségéhez.  

A másik szobából neszezés hallatszott. Ott aludt a két kisebb gyermek az 

Édesanyjukkal, külön a Jani, hiszen ő már iskolás volt. 

Halkan kinyílt az ajtó. Az ajtóban megjelent Jani kócos feje. Csendesen 

jött, ne zavarja a többieket. 

Ugye megyünk a rétre, szólt suttogva. Igen megyünk, hiszen megbeszél-

tük. Előtte még megetetjük a jószágot, aztán megyünk. 

Reggeli után indultak is. Az előre elkészített tarisznya, benne az ivóvíz, 

meg az elemózsia. 

Meg a talicska. 

Néha még ma is megengedi Janinak, hogy felüljön rá, ő meg tolta. 

Gyerek még, mondogatta a feleségének, mikor az évődve mondta, hogy 

ilyen nagy fiúnak már nem kell talicskán ülnie. 
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Messziről látszott a diófa, meg a gyümölcsös. Megérkezve leültek, kis pi-

henés után hozzáfogtak a lekaszált széna megforgatásához. Neki nagyobb 

villája volt, fából, apjától örökölte. Hatalmas szénaadagot lehetett egy fogás-

sal megforgatni. Janinak csak egy kis villát engedett, vasból. 

Azzal csak kevés szénát lehetett emelni. 

Azt már régen eldöntötték, hogy Janinak tanulnia kell. Legyen tanult em-

ber, aztán még lehet gazdálkodó. De tanulni azt kell. 

Jóeszü gyerek volt, most is vidáman játszadozott a bogarakkal, nézegette a 

madarakat. 

Csendesen megjegyezte. Azért jó sok diónk lesz. Mert az itthon maradt 

ágakról nekünk hullik a dió. 

A tarisznyát csak megszokásból bontották meg, szalonnát ettek, meg Jani 

kapott meglepetésnek egy darab kolbászt. Tudta, hogy a felét mindig neki 

adja, ezért most kicsit nagyobbat hozott magával. 

Leheveredtek a diófa árnyékába, és csendben élvezték a lombok között 

simogatóan rájuk hulló napsugarakat.  

A talicskán némi szénát vittek haza, Jani a jó fele utat a tetején ülve tette meg. 

Az idő gyorsan múlott. Így szokott lenni. A nyár gyorsan, a tél lassan mú-

lik. Már augusztus vége felé járt az idő, lassan vége az iskolai szünetnek.  

A széna nagy része már betakarítva, inkább csak a diófa látogatása miatt 

járt ki.  

A mai nap sem volt más, mint a többi. 

Elindult, megérkezett, szénázott, hazament. 

Amikor kiért a diófa közelébe, bénultan állt meg.  Nem akarta elhinni, 

amit lát. 

A diófa minden ága, ami átnyúlt, le volt vágva, gondosan eltakarítva. Egy-

egy lehullott zöld dió bújt meg a fűben, mint a menekültek, hátha lesz még 

jobb sorsuk. 

Árnyék nem volt többé, dió sem hullott már az ágakról.  

A fa le volt felezve, lapos volt, mint a deszka, mintha az ég felé nyúlt  

volna a kerítés, minek fűrész fogai nőttek hirtelen.  

Otthon csak annyit mondott, az idén nem lesz diótermés, de talán a fa 

megmarad. 

Éjszaka tiszta égbolt, az augusztus végi langyos meleg borította be, amikor 

létrával felszerelkezve, kezében tejeskanna, tele zsírral, kiment a diófához. 

A létra négy méteres volt. A kerítés fölött támasztotta a diófához, óvatosan 

felmászott rá, és simogató kezével bekente az összes elérhető levágott cson-

kot zsírral. Mint ember testén esett sebeket, mikor gyógyírral kenjük be.  

Október utolsó hetében bement a közeli városba. Vett egy jó erős, elég 

nagy, szép formájú diófa csemetét. 
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Jani, szólj Édesanyádnak, holnap megyünk fát ültetni, megyünk mindannyian. 

A fa törzsét gondosan betekerte pokróccal, azután felrögzítette a talicskára. 

A tarisznya tartalma, az ivóvíz, most több lett, mint máskor.  

A meglepetés kolbász pedig most háromszor akkora lett, mint szokott. 

A kerítés innenső oldalán kilépte ugyan azt a távolságot, ami az öreg diófa 

és a kerítés túloldala között volt. Közösen ásták ki a gödröt, a tejeskanna  

pedig most öntözővizet tartalmazott. 

Amikor a faültetés végére értek, a talicskát a fa mellé tolta, és a tarisznya 

tartalmából merítettek. 

Állva mondta el az imát. 

 „Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk.” 

 

A gyerekek hangos zsivajgása, a meglepetéskolbász feletti örömük, a friss 

levegő, jó hangulatot teremtett. 

Azt a két könnycseppet, amit titkokban szétmorzsolt a szeme sarkában,  

talán csak a felesége látta. 

Tudod, mondta halkan, mikor a vállát átölelte, ennek a diófának a gyökere 

már most találkozik az öreg diófának a gyökerével, évek múlva pedig a kinőtt 

lombja, új élettel tölti el a levágott csonkokat. 

A gyökerek a föld alatt, a lombok a föld felett ölelkezve viszik tovább az 

életet. 

Húsz év múlva, amikor a kerítés innenső oldalán a ringó búzatábla szélén 

újra összejött a család, Jani, mint egyetemet végzett mezőgazdasági szakem-

ber nézett végig a földjükön. 

Igaza volt Édesapám, a korona már elérte az öreg diófát, a gyökerek pedig 

egymásnak adják az életet. 

A kerítés túlsó oldalán csak az öreg diófa állt. Az egykori szép  

gyümölcsös teljesen kipusztult, kivágták.  

Helyén gaz, dudva, szemét van. 

Dr. Keresztes Károly 

 

 

A szerelem kerek 

 

Elhunyt nagyszüleim emlékére, akiknek az élete példaértékű volt. 

Megismerkedésüket és igaz, őszinte szerelmük kibontakozását ismerhetjük 

meg. Gondolhatnánk, hogy ez egy újabb szerelmes tragikum vagy dráma, 

esetleg szappanopera szerű történet, de nem. Mindenekfelett egyedi az ő his-

tóriájuk. Mindig felnéztem rájuk, mert olyan kisugárzással bírtak, ami a mai 

kor szellemében már alig-alig van jelen. Sok dolgon keresztülmentek, jó és 
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rossz egyaránt formálta énjüket, pontosan ezek tették lényüket olyanná, ami-

lyenek egész életükben voltak. Rengeteg történetet hallottam tőlük, még is 

egy kiemelkedik mindközül.  

Az 1940-es években ismerkedtek meg. Egy utcányira laktak egymástól, 

sőt a Beregszászi Magyar Királyi Gimnázium diákjai voltak. Nagyapám  

édesapja ott történelemtanárként dolgozott. Nagymamám, nagyon szerény és 

félénk lányka volt, ahogy mondta, de életében is csendes, törékeny léleknek 

számított. Ellenben a papámmal, aki sportember volt és a gyengébbik nem 

egyik kedvence az iskolában. Már akkor felfigyelt a kis Olgára az atléta  

Ede-Ernő és jóban is lettek, szüleik is ismerték egymást. 

Mint tudjuk, azok az évek jócskán megcincálták az emberek lelkét, a szovjet 

erők kegyetlensége, diktatórikus megnyilvánulása sokak életébe került. Így 

esett, hogy nagyapám édesapját is 1944 novemberében kötelező jelleggel, há-

rom napos munkára vitték. Sajnos ebből a munkából soha nem tért vissza. Pa-

pám elkeseredett volt és ekkor tudatosult benne, hogy a szovjet megszállók, 

ahogy mondta: „Bármire és mindenre képesek voltak hatalmuk megszilárdítása 

végett‖.  Nagymamám, aki ekkor még csak tizenöt éves volt visszaemlékezésé-

ben azt mondta, hogy erőszakosan rontottak be a házakba, hogy nem csak a 

katonaköteles, ez esetben munkaköteles férfiakat vigyék el, hanem értékes 

holmikat és nem egy esetben lányokat kérjenek ki maguknak feleségként. 

Egyik napon hozzájuk is benézett az orosz erők két katonatisztje. Nagymamá-

mat, mivel fiatal lány volt, ezért a pincében lévő szekrény mögé bújtatták. Mi-

vel édesapja tisztviselő volt, ezért nem zaklatták. Amikor épp távozni akartak 

az egyik fiatal katona észrevette nagymamám fotóját és nyomban rákérdezett, 

hogy ki ez a fiatal lány? A nővére, aki akkor várandós volt és egy háztartásban 

éltek felelte, hogy a húga, de sajnos nincs idehaza, vidéken tartózkodik, és nem 

tudja, hogy mikor jön haza. A katona szigorú és határozott fellépéssel kijelen-

tette, hogy ő márpedig visszajön, mert feleségként magának akarja. A szülei 

roppant megrémültek. Híre ment a dolognak, ami nagyapámhoz is eljutott. 

Összeszorult a szíve és szaladt is a kis Olgához. Bár jóban voltak, ismerték 

egymást, de soha nem vallott azelőtt szerelmet nagymamámnak. Talán bátorta-

lan volt vagy még magának sem merte beismerni az érzéseit, de az is lehet, 

hogy túlságosan eluralkodott rajta a bánat, édesapja miatt. Mivel sejtette, hogy 

soha nem látja viszont szeretett és mélyen tisztelt apukáját. De a hír hallatára 

nyomban átszaladt nagymamámhoz, aki mélyen el volt keseredve, családjával 

együtt. Nagyapám minden bátorságát összeszedve lépett be a házba, elsőként, 

ahogy az illem és a kor is megkövetelte, dédnagyapámmal szeretett volna be-

szélni az érzéseiről és a kialakult helyzetről. Elmondása szerint soha nem izgult 

annyira, mint akkor. De bevallotta, hogy szerelmes Olgába és meg szeretné 

kérni a kezét. Dédnagyapám, János becsülte a fiatal fiú őszinteségét, ismerte 
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milyen ember, családjával együtt, áldását adta rá. Amikor nagymamám tudo-

mást szerzett a dologról és persze nagyapám színt vallott neki, nagyon boldog 

volt, mert mindig is felnézett Edére. Jóképű, jó megjelenésű és eszes fiatalem-

ber volt és nem utolsó sorban mamám is szerette őt. Eljegyezték egymást és 

nem sokára, amikor nagymamám betöltötte a tizenhatodik életévét, összeháza-

sodtak. Akkoriban korlátozták az egyházak működését, de mivel nagyon vallá-

sos családok voltak és jó kapcsolatot ápoltak az akkori majd későbbiekben el-

hurcolt pappal, titokban a Beregszászi Római Katolikus templomban esküdtek 

meg. Ahogy nagyapám visszaemlékezett:‖ Amikor mama belépett a templomba 

senkit és semmit nem láttam, csak őt. Mint egy kis angyal, úgy nézett ki a hófe-

hér ruhájában.‖  Az esküvő után nagymamám nemsokára várandós lett. Kint az 

udvaron teregetett, miközben nagyapám bent segédkezett, mindenki tett-vett. 

Nem messze nagymamám észrevette, hogy szovjet katonák közelednek. Meg-

ijedt, ezért indult is a ház felé, de a két katona utána indult, majd megszólítot-

ták. Mama megfordult, majd illedelmesen köszöntötte őket. Az egyik katona 

sajnos az volt, aki feleségként kérte volna magának, a kis Olgát. Szó, szót köve-

tett, majd a katona megkérte, hogy tartson vele, ő feleségének fogadja. Termé-

szetesen nagymamám visszakozott, ekkor a szovjet katona dühös lett és kikérte 

magának, hogy visszautasította az ajánlatát. Nagyapám hallotta, hogy beszélget 

valakivel mamám, nyomban ki is ment. Mikor látta kik állnak az ajtóban érdek-

lődött, hogy mi jártban vannak? Az szovjet katona nem csillapodva elmondta, 

hogy ő már pedig akkor is elviszi magával és feleségül veszi mamámat. A fiata-

lok viszont kijelentették, hogy ez teljességgel lehetetlen, mivel már házasok és 

Olga is várandós. A katona megdöbbenve állt ott és nem akarta elhinni a hallot-

takat. De tudomásul kellett venni, hogy a feleségnek szánt Olga bizony elkelt. 

Az idősebb és talán bölcsebb katonatársa is távozásra szólította fel a fiatal kato-

nát, majd el is mentek. Belegondolni is szörnyű, hogy mi lett volna, ha a két 

fiatal szíve nem talál egymásra és egy szovjet katona kezére kerül egy ártatlan, 

jólelkű, fiatal lány. A sors fintora, hogy két fiatalt összefont és szerelmük hat-

vannégy évig töretlenül kitartott. Szó szerint csak a halál választotta el őket. 

Most már világossá válik mindenki számára, hogy miért ez a kedvenc tör-

ténetem tőlük. Amikor a szerelem tényleg legyőz valami rosszat, áthidalja az 

akadályokat és megmarad ennyi éven keresztül az igazi beteljesült csoda. Egy 

pillanat viszont átélt, örök emlékül maradt meg bennem, mikor hosszas, be-

tegség után nagyapám utolsó szavai, nagymamámhoz a következők voltak:‖ 

Olikám drága, mindent köszönök, szeretlek!‖ Ez után lehunyta szemeit és 

örökre kilehelte a lelkét. Nagymamám ezután haláláig siratta nagy szerelmét 

és rá öt év múlva ő is követte a megboldogulás útján.   

Kirpa-Délczegh Nikolet 
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Örök emlék nagyitól 

 

 Az én anyámnak nincs selyemruhája, 

 Az én anyámnak nem is állna jól. 

 Sötét fejkendő az ékesség nála. 

 Filléres boltba vette valahol. 

 Az én anyámon nincsen semmi ékszer. 

 A könny, a gyémánt mely szemén ragyog 

 Az én anyám, egy oly egyszerű asszony. 

 Soha se tudja, mi az új divat. 

 Az éjszakákat sorra átvirrasztom. 

 Ha szívem fáj, csendesen megsirat. 

 

Édesanyám szokta énekelni… 

Ezek az ének foszlányok jutnak most nagymamámról eszembe. Igazán na-

gyon egyszerű, szerény, falusi, törpe asszonyka volt. Fejkendőjét háromszög-

re tűrte, ékessége a bal szeme alatt levő anyajegy, amit én is örököltem. A 

termetét sokszorosan felülmúlta a szorgalma. Szükség is volt a szorgos kézre 

a családban, mert beteges férje és öt gyereke volt. A kétkezű munkája árával 

gyógyíttatta férjét, és adott szakmát és kenyeret minden gyermekének. Az 

unokákat sem hanyagolta el. Sorra jöttünk, cseperedtünk. Mindenik unoka 

áldás, ajándék volt számára. Megpróbált minden gyerekének ott segíteni, ahol 

szüksége volt, abból a kicsiből is, a szabad idejéből is. A sok munka mellett 

sem utasította vissza egyik unokájának nevelését sem, ha a szükség úgy hoz-

ta. A családi szeretetre nevelés fontos volt számára. Boldogan fogadta az 

egész családot Erzsébet napján, disznóvágáskor. Boldog volt, ha eszünkbe 

jutott születésnapja. El lehet felejteni egy ilyen nagymamának a születésnap-

ját? A bánatot is meglátta az arcunkon. Nem lehetett titkunk előtte. Nekem 

mindig mondta valahányszor meglátogattam: -Mindig olyan szomorú vagy, 

miben segíthetek. Anyagi feltételei nem futották ajándékra, drága meglepikre, 

de annál inkább pótolta szeretete. Úgy nem mehettünk hozzá, hogy ne tudott 

volna elővenni valami csemegélni valót, amit csak Ő tudott nagyon finomra 

készíteni. Kossuth- és pozsonyi kiflit, darázsfészket, ordával-, mákkal-, ma-

zsolával töltött kalácsot. Szakácsnő volt, sok esküvőt lebonyolított. Nyáron a 

TSZ-ben dolgozóknak főzött. Kevés tapasztalatot tudott átadni tudásából, a 

többit az angyalokhoz vitte. Vakáció idején sokszor meghívott ebédre. Ez volt 

az az időszak, amikor az unokák össze tudtunk ülni. A városon élők is haza 

jöttek hajlékába, és a vakáció utolsó napját is ott töltötték. A meglepi mindig 

finom ebéd volt, kacsa sült, vöröskáposzta, zsemlegaluska leves és a leutá-

nozhatatlan csöröge, aminek az izét ma is keresem. Akárhányszor próbálkoz-
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tam elkészíteni ezt az ételt, csak az emléke idéződik fel bennem, de azt az ízt 

nem találom. Lassan kinőttük az iskolás kort és mindenikünk próbáltunk csa-

ládot alapítani. A kicsi összecsikorgatott pénzéből, amit mindig a zsebkendő-

jébe kötött mindenkinek vásárolt útravalót. Nekem egy hímzett ágyneműt 

vásárolt és egy evőeszköz készletet. Így valahányszor kezembe veszem az 

evőeszközt és álomra hajtom párnájára fejem, mindig felidéződik bennem a 

szeretete, a kedvessége, az egyszerűsége. Nagyon időtálló volt a választása. 

Az esküvőmön úgy adta át az ajándékot, hogy „ne feküdj le étlen soha és ne 

itassák párnád könnyeid. Szeretettel Nagyitól!‖ 

Kisgyörgy Ágnes 

 

 

Kispacsirta 

 

Édesapám felőli nagytatám nagycsaládban született. Tizenhárman születtek, 

de végül kilencnek kedvezett a szerencse az élethez. Nehéz időkben születtek, 

közben édesanyjukat is elveszítették, édesapjuk a háború martalékává vált. 

Mindenki megtalálta élete útját. Szakmát tanultak, családot alapítottak és 

lassan iparkodtak, jó gazdaember módjára. Hogy mi köze ehhez az öreges 

mesének az én legszebb gyerekkori pillanataimhoz lassan kiderül. Ahogy egy 

kicsit gyarapodtak, és a kor is kezdett eljárni felettük, rájöttek, hogy mennyire 

elhanyagolták egymást a testvérek. Mindenkinek meg volt a saját családi 

gondja. Nagytatám, nagyon jólelkű, családszerető ember volt. Felesége Anna, 

nem volt a mi édes nagymamánk, de szeretet hiányban tőle sem szenvedtünk. 

Julius 25-én van Anna napja. Nagytatám a felesége meglepetésére összehívta 

az egész nagy családot. Nyár volt. Szép napsütéses délutánon sorra érkeztek a 

vendégek. A mostoha nagymamám semmit sem sejtett. Amikor meglátta, 

hogy érkezik egy család, kettő, még örvendett, de a három után, egész kilen-

cig nem a vendégekkel szaladt szembe, hanem az illemhely fele, olyan has-

csikarást kapott az idegességtől. Hová lesz el a sok vendég? Mit fognak enni? 

A drága nagytatám olyan jól meg szervezte az eseményt, hogy csak annyit 

mondott: ha jönnek, lesznek, ha hoznak, esznek! Minden testvér felmérte a 

kommunista rezsim nehézségeit. Nem úgy volt akkor, hogy bemegyek a bolt-

ba, és amit és amennyit akarok, azt veszek, mert személyenként egy negyed 

kenyér járt napjára, de nem a tíz kilósból. Én hatéves voltam. Csak ámúltam 

ennyi ember láttán! Ugráltam körülöttük és mondogattam-ezek az emberek 

mind a rokonaim? Ilyen gazdagok vagyunk? Én nagyon boldog voltam, ami-

kor láttam özönleni a sok vendéget. Lassan előkerült a jómondó víz, a székely 

köményes pálinka, mindenki a kosarából elővette, amit hozott. Ételt, italt, 
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süteményt, Egy nagy hosszú asztalt teríttetett meg nagytatám, ami hamar 

megtelt a sok finomsággal. Aki már hallott rólam, kis ajándékkal is meglepett, 

de nekem az ajándék maguk a vendégek voltak. Az egyik rokon egy orvosi 

felszerelést hozott nekem. Mintha tudta volna, hogy már akkor erre a pályára 

készülök. Nagyon örvendtem a játéknak, mert akkor nem lehetett kapni bár-

hol és nem is vettek meg bármit szüleim. Lassan megtalálta mindenki a helyét 

az asztal mellett, a mostoha nagymama is lenyugodott. Segítséget hívott, egy-

két óra alatt már pirult a parázson a kürtőskalács, amit csak nagy alkalmakkor 

süttek, félméteres, erre a célra csíszolt fákon.  Mindenki sorra kezdett mesélni 

a sorsa alakulásáról. Előkerültek az egykori- gyerekkori emlékek. Én nem  

győztem hallgatni a sok életmesét, amik mindmáig fülembe csengenek. Gye-

rekkoromban nagyon szépen énekeltem és szerettem is büszkélkedni vele. 

Ahogy a hangulat fokozódott én kerültem a figyelem középpontjába. Sorra 

énekeltették velem a nótákat a rokonok, amíg bírtam.  Hamar mindenki 

kiskedvence lettem. 

Azért volt gyermekkorom legszebb pillanata ez az esemény, mert annyi jó 

embert ismertem meg, akik valamilyen módon később is az életem részévé 

váltak és maradtak. Igazi rokonként vettek részt az életem fontosabb esemé-

nyein. Örök kiskedvencük maradtam kispacsirta néven, míg el nem vándorol-

tak az örök életbe. 

Kisgyörgy Ágnes 

 

 

Az Alföldtől az Északi-tengerig 

 

Ígértem neked, hogy a következő „Életmesékben‖ bővebben leírom középis-

kolás és egyetemista éveim történetét. Ismered a szép magyar mondást: Az 

ígéret szép szó, ha megtartják – úgy jó! Ennek alapján jártam el én is és ter-

veztem a két időszak történeteinek összefoglalását. Előbb azonban vártam 

részedről a kérdéseket. S azok jöttek, csak jöttek, aminek nagyon megörül-

tem, mégpedig két okból: látom, érdekel nagyapád gyermek- és fiatalkora, 

azonkívül kíváncsi vagy arra is, hogy milyen válaszokat kapsz majd a kérdé-

seidre… Ígérem, kitérek mindenre, ami iránt kérdezősködtél. 

Kedvenc tantárgyam a középiskolában? Több is volt: a magyar, a történe-

lem és a német. Most, ugye, tételesen meg kellene indokolni, hogy melyiket 

miért kedveltem, meg azt is, hogy milyen érdemjegyeket kaptam ezekből a 

tárgyakból. Nem könnyű feladat… Ennyi év távlatából visszaemlékezni azok-

ra a tanárokra, akik megkedveltették velem az említett három szép tantárgyat, 

már szinte lehetetlen. De azt tudom, nekik köszönhetem az elhatározásomat, 
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hogy én magyarból, történelemből és németből jól fogok teljesíteni. Hát, ez 

nem ment mindig könnyen. Akkortájt (is) bújtam a könyveket, nemcsak a 

kötelező olvasmányokat olvastam el az elsőtől az utolsóig, hanem a könyv-

tárból kikölcsönzött ifjúsági regényeket, versesköteteket is. Magyartanárom 

segített ebben. S abban is, hogy írjak. Az ott megjelenő ifjúsági lapnak küld-

tem szülővárosomból tudósításokat a fiatalok egy-egy rendezvényéről, közép-

iskolás találkozókról, vetélkedőkről, tanulmányi kirándulásokról. Tudod, 

akkortájt még nagy dolog volt, ha az embernek nyomtatásban megjelent egy-

egy „műve‖, nem több 20-25 sornál, mert egészen mások voltak az újságké-

szítés körülményei. De a kézzel írt szöveg postán való eljuttatása sem volt 

mindig zökkenőmentes, néha napokig utazott mire megérkezett a tartományi 

székvárosban lévő szerkesztőségbe. Ez volt a kezdet, amire később gyakran 

visszaemlékeztem, mert voltaképpen ennek köszönhetem, hogy hivatásos 

tollforgató lettem. 

A történelem azért volt a kedvencem, mert szerettem volna minél többet 

megtudni a múltunkról, őseinkről, az ismeretlen évszázadokról. Különösen  

a két nagy háború közötti időszakról. Az I. és a II. világháború, meg a két 

világégés között történt események mindig erősen foglalkoztattak. Különös-

képpen akkor, amikor a nagyapám a Nagy Háborúról mesélt (akkor még így 

emlegették az első világháborút). Szájtátva hallgattam az elbeszéléseit, ame-

lyek általában Doberdóról, az olasz frontról, meg később az orosz harcterek-

ről és az ottani fogságról, a hazatérés viszontagságairól szóltak. Erről egyéb-

ként előző „meséimben‖ részletesen írtam neked.
3
 Úgy éreztem, ha én törté-

nelem tanár leszek, akkor tanulhatok sokat a históriáról, később pedig tanítha-

tom a nebulókat, átadhatok valamit a tudásomból. Amikor befejeztem a kö-

zépiskolát, kissé meginogtam ebbéli elhatározásomban. Tudniillik akkor még 

nem az anyaországban éltem, szerb nyelven kellett volna tanulnom az egyik 

nagyvárosban, s nagyobbára annak az országnak a történelmét. Nem mintha 

ez nem érdekelt volna, de úgy éreztem: én elsősorban a magyarok évszázadai-

ra vagyok kíváncsi… Így azután a harmadik kedvencem felé fordultam. A 

német nyelv azért foglalkoztatott, mert teljesen eltért az anyanyelvemtől és az 

általam ismert szláv nyelvtől is, s nagy kihívást jelentett nekem egy-egy szöveg 

elolvasása, lefordítása, vagy vers megtanulása. Nem voltak kimagaslóan jó 

eredményeim ebből a tantárgyból, de a szorgalmammal pótoltam a lemaradáso-

kat. Döntöttem. Vállalom a felvételi próbatételét, s német szakos egyetemi 

hallgató leszek! Most, így deresedő fejjel visszagondolva, úgy vélem: nagy 

bátorság kellett ehhez a kockázatos lépéshez. De sikerült. S hogy ez a döntésem 

meghatározta további életemet is, arról majd a későbbiekben mesélek neked.  

                                                      
3
 Az említett írás olvasható az Életmese 2019. évi kötet 183. oldalától 
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Egyelőre maradjunk a középiskolánál. Miben különbözik ez a tanintéz-

mény az általánostól? Sok mindenben. Tudnod kell, hiszen nemsokára te is 

befejezed az általánost, hogy ilyenkor lép az ember abba a korba, amikor 

egyszerre minden jobban kezdi érdekelni, mint korábban. Alaposabban veszi 

szemügyre a körülötte zajló világot (benne a lányokat is, természetesen), a 

felmerülő kérdéseket nemcsak magának teszi fel, hanem a barátainak, a taná-

rainak, de leginkább a szüleinek. Erre az időszakra esik az a törekvés, hogy: 

hát, én már szinte felnőtt vagyok, értek ehhez is, ahhoz is, ne vegyetek engem 

félvállról! S ha ez még is megtörténik, akkor letörsz, napokig érezteted a kör-

nyezeteddel, hogy megbántottak, nem vettek komolyan. Ez mindenkivel elő-

fordul. S nehezen kezelhető probléma. Azután ahogyan jött, úgy el is múlik. 

Ennek az időszaknak az egyik legnagyobb hozadéka: a barátság. Az éle-

temben talán ekkor éreztem a legjobban azt a kellemes, szinte bizsergető ér-

zést, amely akkor fogja el az embert, ha együtt lehet azokkal, akiket kedvel, 

akiknek a közelsége hiányzik, amikor nem vagy velük együtt. Nagyapád sze-

rető családban nőtt fel, de mindig hiányzott neki a testvér. Így azután többszö-

rösen is fontos volt az a kötelék, amely a barátaimhoz fűzött. Ebben a korban 

még nagyon sokat vagy együtt az osztálytársaiddal: nemcsak az iskolában, az 

órákon, hanem a délutáni szabad foglalkozásokon is. Én például fociztam. 

Sokat. Nem voltam egy kiugró tehetség ebben sem, de biztos pont a fedezet-

sorban. Akkor még ez a klasszikus felállás volt: kapus, két hátvéd, három 

fedezet és öt csatár. Más rendszert nem ismertünk, csak így játszottunk. Az 

osztálytársaimmal olyannyira összeszokott csapatot sikerült kialakítanunk 

már harmadikban, hogy a suli-bajnokság során verhetetlennek bizonyultunk, a 

negyedikesek is kénytelenek voltak lógó orral levonulni a vereség után a pá-

lyáról. Mi pedig átvehettük a legjobbaknak járó kupát, s azt először a nagy-

apád emelte magasba, mert ő volt a csapatkapitány… De nemcsak a sportban, 

hanem egyéb alkalmakkor is együtt volt az osztály. Közös mozi- és színházlá-

togatásokat szerveztünk, természetesen a szüleink és az osztályfőnökünk be-

leegyezésével, kirándulásokat tettünk a környező településekre, még szüretel-

ni is segítettünk egyik-másik családnak. Egy ilyen kiruccanásunk alkalmával 

baleset is ért bennünket. A történet: a szüretelésről nem értesítettünk senkit, 

csak mi fiúk keltünk útra – vagy tízen. Segítettünk egyik osztálytársunk idős 

szüleinek a szép termés betakarításában. Sokunknak volt robogója, így azután 

„fuvarozni‖ is tudtuk egy-egy diáktársunkat, egyszóval akadt munkáskéz 

bőven. Amikor visszaindultunk a szomszédos városból, egyik osztálytársunk 

valahol nem tudta bevenni az éles kanyart, kisodródott az út szélére, leesett a 

motorról, elég súlyos zúzódásokat szenvedett. Bevitték a helyi kórházba, és, 

és benn is tartották. Itt kezdődött a baj. Amikor hazaérkeztünk - nélküle -, 

gyorsan elterjedt a híre az esetnek. Osztályfőnökünk a kétségbeesés mellett 
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dühöngött, az igazgató ki akart csapni bennünket a suliból. Barátunk néhány 

nap elteltével felgyógyult, ő lett az iskola „robogós-hőse‖, a lányok is őt 

zsongták körül, a fiúk pedig irigykedve beszéltek a kalandjáról. Ezután azon-

ban rövidebb pórázra fogtak bennünket: nem hagyhattuk el a városunkat csak 

osztályfőnöki engedéllyel! E karanténnak viszont volt hozadéka is: az osztály 

tanulmányi átlaga hirtelen az egekig szökött (egy kis jóváírással, persze)! 

Soha többé ilyen felelőtlen utunk nem volt, de akkor még nem tudtuk felmér-

ni, hogy milyen veszélyes helyzetbe hoztuk magunkat, a szüleinket, mennyit 

ártottunk iskolánk hírnevének. Ma ezt már másként látjuk mindannyian, ami-

kor ötévenként találkozunk az érettségi találkozókon és szóba hozzuk az emlí-

tett esetet. 

Nehogy azt gondold, hogy a barátság csak ilyen eseteken keresztül nyilvá-

nult meg. Dehogy! Akkor is együtt voltunk, amikor valamelyik osztálytár-

sunk megbetegedett, el kellett vinni neki a leckét, beszámolni az osztályban 

történtekről. Akkor még nem volt sem mobiltelefon (vezetékes is ritkán), nem 

volt internet, a tévé sem sugárzott a diákoknak szánt műsorokat. Így azután az 

iskolába érkezésünkkor megbeszéltük, hogy aznap ki lesz az ügyeletes beteg-

látogató és ő úgy is készült: igyekezett nem ákombákomokkal teleírni a füze-

tét, hanem olvashatóan lejegyezni a tananyagot és kijelölni a könyvekben a 

tanulni valót. Délután pedig felült a drót szamárra és vitte a tudományt kis 

beteg társának. Így utólag visszagondolva, csak azt mondhatom, csodálatos 

gesztus volt ez a tizenévesektől. Megelégedéssel, sőt, büszkén emlegetjük 

ezeket a diákéletünkben történteket minden egyes találkozásunk alkalmával. 

Bulizás. Középiskolás korban a fiatalok egyik kedvenc szórakozása a há-

zibuli. Legalábbis a mi időnkben így volt. Havonta legalább egyszer össze-

gyülekeztünk valahol, kazettás magnót, egy kis innivalót (de nem pálinkát, 

whiskyt!) vittünk magunkkal. Beszélgettünk roptuk a táncot, akkortájt még a 

twist volt az uralkodó „rángatózás‖ a bulikban. Meg természetesen a lassúzás, 

amit talán még jobban szerettünk, mert abban át lehetett ölelni a kedvelt tánc-

partnert… Éjfélig volt engedélyezett egy-egy ilyen vígasság, utána hazaban-

dukoltunk vagy, aki távolabb lakott - kerékpárral tért haza. Nem felejtem el az 

akkori bicajokat: nagy darab „járművek‖ voltak, kötelezően hatalmas cso-

magtartókkal (hétköznapokon a piaci bevásárlást szolgálták), az esti világítást 

pedig a dinamó szolgálta. Hogy milyen ez a szerkentyű? A kerékpár első 

villájára erősített apró alkatrész, amelyet egy mozdulattal a kerék gumijához 

lehetett engedni s annak a forgófeje termelte az áramot. Ezt az áramot azután 

egy vékony huzalon át a kormányon lévő lámpához vezettük, az pedig megvi-

lágította előttünk az utat. Semmi boszorkányság, ugye, milyen egyszerű? Azt 

már meséltem neked, hogy egy kisebb dél-alföldi városban nőttem fel, 

amelyben akkoron még nem volt tökéletes az utcai közvilágítás, de az utak, 
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járdák egyenletessége is hagyott még kívánni való maga után… Ennek ellené-

re mindig megérkeztük a házunkhoz, s a kiskapunk keresztül betoltuk a bicajt 

a helyére, mi pedig indulhattunk kipihenni a házibuli fáradalmait.  

A középiskolás időszak legemlékezetesebb eseményei közé sorolnám a ki-

rándulásainkat. Te is szereted a focit, igazolt játékosa vagy egyik budapesti 

klubnak, akkor nyílván el tudod képzelni, hogy mit jelentett nagyapádnak egy 

olyan nemzetközi mérkőzés, amelyen az akkori Jugoszlávia mérte össze  

erejét, tudását Európa válogatottjával - 1964. szeptember 23-án. (Manapság 

egyre ritkábbak az ilyen meccsek, amikor egy kontinens vagy a világváloga-

tott játszik valamelyik nemzet együttesével, mondjuk valakinek a búcsúztatá-

sán.) S dagadt a keblünk, amikor a hangosbemondó jelezte, hogy Európa leg-

jobbjainak csapatában Sándor Károly, azaz „Csikar‖ is helyet kapott! A sze-

gedi, közelebbről móravárosi jobbszélső ott futkározott előttünk, mi pedig 

olvadoztunk a gyönyörűségtől, amikor hatalmas gólt rúgott az akkor még 

csúcsformájában védő Milutin Soskic nevű világhírű kapusnak. De játszott 

Mészöly Kálmán, a „Szőke Sziklának‖ becézett magyar védőjátékos is. 

Egyébként az összecsapást húszezer néző előtt az Európa-válogatott nyerte 

7:2 arányban… Olyan nagyságokat láthattam a pályán, mint az orosz Jasin, a 

portugál Eusebio, a német Uwe Seeler, Schnellinger. Lehet, neked ezek a 

nevek már nem mondanak semmit, de az idősebb generációknak igen. Egy 

focit szerető embernek örök élmény marad egy ilyen összecsapás, még akkor 

is, ha zuhogó esőben kell álldogálni a stadionban. Nekem mai is az, pedig 

azóta csaknem hat évtized telt el! 

… 

Nagyon érdekesnek találom az érdeklődésedet az eszményképem iránt! 

Volt-e egyáltalán, akire felnéztem? Akit követni tudtam? Vagy megfogadtam 

a tanácsait? Tudod, kamaszként az emberfia igyekszik minél önállóbbá válni, 

úgy érzi: ő már „nagy‖, meg tud fogalmazni mindent és képes dönteni világ 

ügyeiben… Ez nyílván engem sem került el. De arra emlékszem, hogy a szü-

leim voltak mindig azok, akiknek a szavára hallgattam. Néha vitáztam velük, 

de mindig rájöttem két dologra: 1. jót akarnak nekem, 2. a jövőm szempont-

jából mindig okos tanácsokkal látnak el. Nem voltak túl szigorúak, s ami ne-

kem azóta is melengeti a szívem, hogy mindent megbeszéltek velem. Magya-

rul, nem igyekeztek mindenáron meggyőzni, adtak lehetőséget a mérlegelés-

re. Így volt ez a középiskolából az egyetemre való jelentkezésem esetében is. 

Nekik köszönhetem, hogy azt tanulhattam, amire vágytam, amit szerettem  

és egész életemben azzal foglalkoztam, ami örömet szerzett nekem. Ebből 

azután kiderül, hogy szüleim voltak elsősorban az eszményképeim. Persze, én 

is szerettem az éppen „aktuális‖ énekeseket és együtteseket, de ez egészen 
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más volt, mint az előbbi. Ők szórakoztattak, jó volt látni/hallgatni őket. Így 

volt ez a sportban is.  

… Nem hagyhatom szó nélkül nagyapám egykori meséit sem (amelyek 

nemcsak a doberdói harctérről szóltak), amelyekben állandóan Puskás Feren-

cet és az aranycsapat játékosait emlegette. Akkor még nem értettem, hogy 

miért rajong egy bácskai ember az anyaországi futballistákért, amikor „ná-

lunk‖ is vannak garmadával? Később rájöttem: egy kisebbségi létben élőnek, 

esetünkben magyarnak, mindig óriási lelki támaszt jelentett, ha Magyarország 

győzött és a körülötte élő többségi nemzet fiai is elismerőleg bólogattak az 

eredmény tudatában… Márpedig nagyapám idejében, az ötvenes évek elején, 

volt erre alkalom bőven, hiszen az aranycsapat végigverte a világot. Ráadásul 

a Helsinki Olimpiai Játékok döntőjében Puskás és Czibor góljaival éppen 

Jugoszláviát győztük le hatvanezer néző előtt!  

… 

Az ezt követő évek története egy újabb Életmese-folytatást kíván. Feltéve, 

ha lesz kérdésed…  

Kisimre Ferenc 

 

 

Hencidától Boncidáig…  

avagy a nagymamám szerelmi története 

 
Számomra mindig is az volt az IGAZI SZERELEM, amelyet a nagymamám, 

Tanka Kálmánné mesélt nekem többször kisgyermekként, később kamasz-

ként.  Imádtuk hallgatni a történeteit, melyek tele voltak vicces csattanókkal. 

Életmeséi szereplői karakteres figurák voltak, ízesen előadva. pl: A férfi, aki 

szerette a feleségét, vagy apósa, anyósa, akik szabad házasságban éltek, 

mindketten szeretőt tartva… gyerekként ezt nem is tudtuk felfogni, persze 

mama erre is rávilágított, viccesen, mikor rajtakapta őket… és akkor nagyot 

nevettünk testvéremmel ezen a történeten is.  

Az alábbi történet, -melyben Mariska néni, ahogy mamát mindenki hívta 

Kabán, ebben a Hajdú-Bihari kis faluban, - fiatalkorában játszódik.  

Akkoriban nagyon sokat jártak táncházba, ahol a fiatal hölgyek és urak 

ismerkedhettek egymással. Munka után szívesen töltötték itt el az estéiket. 

Mama ekkor gyűrűs mennyasszony, a szíve foglalt volt. Vőlegénye, Simon 

Gyula hencidai férfi szabó volt, úgy, mint a mesében…A fiatalokat azonban 

kommendálták, vagyis nem nagyon kérdezték meg, tetszik-e a másik, szerel-

mesek-e egymásba… 
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Jó családból származó, dolgos ember volt, de nem házasodhattak össze, 

mert közbeszólt a háború. Be kellett Gyuszi bácsinak vonulni és harcolni.  

Mindeközben a táncházi esték alatt megjelent az ÉLET színpadán egy haj-

lott hátú, kicsit mogorva, de átható tekintetű fiatalember, Tanka Kálmán. Sok 

időt töltöttek együtt és egymásba szerettek. Noha papa nem a klasszikus férfi-

szépség volt, még kaszált is járás közben, ahogy a faluban több embertől is 

hallottam. 

Véget ért a háború, a frontról hazaérkeztek a bakák, sajnos éhesen, lefogy-

va, emberi kinézetük sem nagyon volt. Gyuszi bácsi először édesanyjához tért 

haza, hogy magát feljavítva kerüljön mátkája szeme elé.  

Mariska néni várta, várta… nagysokára megérkezett, de ami fogadta Gyu-

lát, nagyon meglepte. Mamám visszaadta neki a gyűrűt és bevallotta, hogy 

megszerette Tanka Kálmánt, az én kedves, okos nagypapámat.  Simon Gyuszi 

szomorúan bár, de elfogadta a döntését. Hazatért övéihez és később annyit 

tudtunk róla, hogy családot alapított szülőfalujában és egy gyermeke született.  

A történet Kabán folytatódik, ahol is tíz évre megszületett a kicsi Marika, 

az én édesanyám, akit őszinte szeretetben, tisztességben neveltek fel a Tanka 

szülők. Egy gyermekük született, akit később kitaníttattak, férjhez adtak édes-

apámhoz, Szász Zsigmondhoz. Két gyermekük Melinda és Marcell született, 

akik szintén egyetemet és főiskolát végzett emberek lettek. Nagypapám saj-

nos 1991-ben súlyos beteg lett, és öt hónap alatt meghalt. Mamám összeom-

lott, nagyon nehéz volt papa nélkül folytatnia az életét, így anyukámmal sok-

szor voltunk Kabán, a szülői házban, ahol én gyerekként mindig nagyon sze-

rettem lenni. Sok nyarat töltöttünk ott öccsémmel, hiszen szüleink a helyi 

Cukorgyárban dolgoztak. Gondtalan életünket mamám segítette, aki főzött-

sütött ránk, és közben mesélt… és mesélt… 

Elékezett nagymamám 70. születésnapja, melyet egy hajdúszoboszlói szál-

lodában ünnepeltünk családi körben, mivel mamámnak a jobb lába sajnos 

sokat fájdogált, és trombózist kapott később, a műtétet,- melyre a születésnap-

ja után került sor-, nem lehetett halasztani már tovább. A debreceni Kenézy 

Gyula Kórházban le is zajlott a műtét, amely sikeres volt. Itt történt az alábbi 

párbeszéd, melyet mintegy mamámat megszemélyesítve írok le Önöknek, 

pont ahogy megtörtént annak idején: 

 

Hogy van szomszédasszony? – kérdezte egy hencidai asszony a nagymamámat.  

Jól vagyok, köszönöm, már túl a műtéten. – felelte Mariska néni.  

Képzelje el, hogy én hencidai vagyok, és tudja, volt ott egy nagyon jó  

ismerősöm, egy áldott jó ember, Simon Gyula, régen kabai menyaszonnya 

volt. Nem ismeri? 

Áh, nem hallottam erről!-húzta magára a paplant a megijedt nagymamám.  



254 

Volt annak egy felesége, de sosem szerette, lett egy gyermekük, de egész 

életében azt a kabai fiatalasszonyt emlegette. Szomorú egy történet…  

Oh, szegény ember!- mondta mamám, és közben kis önvádat érzett  

legbelül… hiszen ő volt az a fiatalasszony, aki felbontotta a jegyességüket.  

Mamám hazatért a sikeres műtét után, lábadozott, eltelt két év, mikor egy-

szer csak zörgettek a kabai ház zöld kerítésén. Mama kiment, nehézkesen, 

hiszen ekkor már 72 éves volt. Nem ismerte meg az idős urat, és a hölgyet, 

akik bebocsátást kértek az ő hajlékába.  

A hideg is kirázta, mikor bemutatkoztak. Simon Gyula volt az öreg Úr, és 

a lánya. Őszintén kiadta a szívét mamámnak, feltárva életét, a felesége halá-

lát, és azt, hogy egész életében tényleg csak Őt szerette, és nem tudta elfo-

gadni azt, hogy mást választott. Már mindketten özvegyek, segítsék egymást, 

tegyék össze a kis javaikat, és ami még hátravan az életükből, éljék le szépen, 

békességben, egymás mellett.  

A történet úgy is végződhetne természetesen, hogy ásó, kapa és nagyha-

rang… de nem így végződött. Mamám válasza a következő volt, első vőle-

gényének:  

Kedves Gyuszi! Értékelem, hogy ennyit fáradtál értem, és ennyi éven  

keresztül őszintén szerettél, de nekem egy férfi volt egész életemben a legfon-

tosabb, Tanka Kálmán. Őt szolgáltam, őt segítettem. Más férfit már idős  

koromban nem szeretnék megszokni, úgy érzem, megcsalnám néhai férjemet. 

Kérlek, értsd ezt meg! Menj el békében, Isten megáldjon! 

Gyuszi másodszorra is visszautasításra talált, eljött a lányával, bevallva ér-

zéseit, de közben minden megváltozott….Nem értette, anyukám, én sem, 

miért döntött így nagymamám? 

Mit tanított ezzel számunkra, az unokái számára? A feltétlen szeretetet, a 

kitartást, egy férfi mellett. Mikor cseperedtem, és kerestem az IGAZI  

SZERELMET, amit Hál Istennek meg is találtam, és az ÉLET sokszor tény-

leg nehéz, de ez a csodálatos beteljesületlen szerelem, amit szóról-szóra így 

mesélt nagymamám többször is, erőt adott számoma, hogy kivárjam az igazit, 

a másik felemet. Drága nagymamám ott volt a lagzimon, és annyit mondott:  

- Gratulálok Melindám, megtaláltad Őt! 

Három gyermekem született, Annámat, aki 2008. december 16-ai, nagyon 

szerette nagymamám, az ő kis dédikéjének hívta. Élete utolsó éveiben édes-

anyám ápolta Őt, szoboszlói otthonában.  

A második gyermekemmel már várandós voltam, 2011-ben, mikor  

Mariska mama beteg lett. Vesegyulladást kapott, kórházba került, mikor ott 

voltunk a családommal, nagy örömmel fogadta, hogy jön a második dédikéje, 

ezt még felfogta elméjével, majd örökre lehunyta a szemét. 



255 

Temetésén várandósan vettem részt, szívemből örökre egy darabot  

kitépve. Nagyon szerettem Őt, ragaszkodtam a lényéhez, egy igazi  

CSALÁDANYA volt, összetartotta a családomat. 

Halála után anyukám vette át ezt a szerepet, akinek szintén nagyon  

hiányzott az édesanyja. A mi családunkban nagyon erős a női kötelék egymás 

között. Erősítjük, támogatjuk egymást a nehezebb időkben. Nekem három 

kislányom van, a történeteket igyekszem tovább adni, nagymamám meséit, 

lényét tovább vinni.   

Ezek a falusi emberek, akik egyszerű történeteiket mesélve, mégis eposzi 

magasságokba emelkedtek. Egyszerű háztartási praktikáit ma is féltve őrzöm, 

sok mindenre tanított bennünket, az ÉLET-re, közre is játszott a pályaválasz-

tásomban, később tanár lettem.  

Ez a pályázat egy csodálatos lehetőség erre, hogy ezt az igazi, csodálatos 

történetet leírhattam, bemutathattam Önöknek.  

A történetet lejegyezte:  

Kordásné Szász Melinda 

 

 

Nagyszüleim mesélték 

 

Család. Fontos kötelék emberek, generációk között. Milyen volt a család 

nagyanyáink, dédnagyanyáink idejében? És milyen most? 

Sokat beszélgettünk családon belül, milyen volt az élet a régi időkben.  

Elbeszélgetek nagymamáimmal. Az emberek közelebb álltak egymáshoz. 

Segítették egymást még akkor is, ha nehezebben tudtak találkozni, hisz nem 

volt egyszerű az utazás. De a találkozások mindig nagy örömet okoztak  

nekik. Gondjaikat, bajaikat mindig igyekeztek a legegyszerűbb módon  

megoldani. Dédnagyanyám sokgyerekes családból származott. Minden élet-

helyzetben kisegítették egymást. A nők együtt fosztották a libatollat, amiből 

pihe-puha párnákat készítettek. A kukoricát együtt morzsolták a hosszú téli 

estéken. A testvérek mindig találtak időt arra, hogy meglátogassák egymást. 

Fontos volt számukra, hogy tudjanak egymásról, még ha nem is volt telefon-

juk. Dédnagyapám nagy gazdaságot vezetett. Szorgalmasan gondoskodott 

jószágairól, biztosítva ezzel az elemózsiát az egész családnak. Teheneket, 

sertést, nyulakat tartott, és azon fáradozott kora hajnaltól, hogy ellássa őket. 

Nagyon szerette az álatokat, sok finomsággal etette a házőrzőit. 

A mai világban kényelmesebb az élet. Az emberek megveszik az üzletben 

az árut, s nem is törődönek azzal, hogy hogyan került az asztalukra. 



256 

Nagyanyáink tele voltak hittel, bár viszontagságos volt az élet akkor is, 

panaszra nem nyílt szájuk, teherképességük, kitartásuk, tűrőképességük  

példás volt. Becsülték az életet, egymást, a természetet, amely körbeölelte 

szerény hajlékukat. Tudtak örülni az apróságoknak, és annak, hogy új nap 

virradt életükben. Úgy vélem, volna mit tanulni rendíthetetlen hitükből.  

Korintus Sára 

 

 

Kicsi a világ 

 

Azzal kezdeném a történetem, óraadóként tanítok egy debreceni iskolában. 

Már tanév elején feltűnt egy kamasz diák, nevezzük Máténak. Mosolyában, 

gesztusaiban, alkatában, az érdeklődési területében, de még a tanulási nehéz-

ségeiben is emlékeztet a 18 éves fiamra. Eleinte elhesegettem a gondolatot, 

azt hittem, mindez a véletlen műve.  

Aztán a szövegértés gyakorlása kapcsán újra előjött a világháború iránti 

vonzódása, a múlt ápolása kapcsán. Kiderült, Máté apai ági ükapja és a fiam 

apai dédanyja valószínűleg testvérek voltak, így a két fiú kb. negyedfokú 

unokatestvér. Kicsi a világ! 

Érdemes tanulmányozni a hadisir.hu és a familysearch.org weboldalakról 

letölthető digitalizált anyakönyvek adatait, mivel már csak azok tudnak  

„mesélni‖, amikor igazán érdekeli a gyökere a legtöbb embert idős korában. 

Bár, a mai, érdekkereső, haszonleső világban nem igazán divat ápolni  

csupán kikapcsolódásként a múltat, hisz félreértik azzal, hogy „az olyan  

ember a múltban él‖, de érdemes lenne mindenkinek elmélyednie benne, mert 

ha tetszik, ha nem, ha kérjük, ha nem, hetedíziglen örököljük az ősök génjeit, 

belső tulajdonságait, hajlamait, de akár hasonló sorsot is a karma íratlan  

törvénye által. Az ősök genetikailag bennünk élnek tovább. 

Aki nem tiszteli a múltját, az csak csavarog a jelenjében és bizonytalan a 

jövőjében. A múlton épül fel a jelen és a jövő. A hagyományoknak és az  

újításoknak meg kell férniük egy gyékényen. 

A földrajzi nevek helyesírásának gyakorlása kapcsán ismételjük a földrajzi 

nevezetességeket, ami hálás témakör, egyben szókincs-és ált.ismeretkör bőví-

tése és alapműveltség. Dél-Európában, Bosznia-Hercegovinában építették fel 

1997-ben a budapesti Hídépítő ZRT. és a magyar műszaki kontingens katonái 

a jugoszláv háborúban lerombolt mostari Öreg hídat. 

A híd eredeti képe Csontváry festményén is látható. A csoportnak említet-

tem ezt a történetet. A főmérnök-alezredes, dr. Veress Róbert 56 év után 2017 

nyarán tért vissza gyerekkora helyszínére, Nyírbéltekre gyertyát gyújtani a 
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nagyszülők sírján, felkeresni a még élő iskolatársait és legszigorúbb testneve-

lő-földrajz szakos tanárát Muszta Jánost.  

Mivel a gyerekkori emlékek megszépülnek és feltámad mindenkiben 

előbb-utóbb a nosztalgia. A mérnökben is, hiába elköltöztek az általános  

iskolai ballagás után a faluból. 

A tanár úr nyugdíjas korában is klubot, énekkart vezetett, orgonált a temp-

lomban, közéleti személyként segített mások gondjain. A Tanár Úr sajnos 

2018-ban elhunyt 84 évesen, egy letűnt kor legendája volt. Három generációt 

tanított katonai fegyelemben kitartásra, kiváló munkamorálra, önuralomra. A 

volt kisdiákja az ő hatására választotta a katonai pályát, megtoldva építész-

mérnöki végzettséggel. 

Hiszem, hogy a pedagógusok életmeséi mindig hatással lesznek az 

együttműködő tanuló személyiségfejlődésére, mint amikor a jó kertész elveti 

a magot és gondosan ápolja a növényt. Az a növény a legnagyobb vihar után 

is újjáéled, ha erős a gyökere. 

Kótabé Tünde 

 

 

Magyarvalkói vízimalom 

 
A nevem Kovács Dorka Brigitta. Egy teljesen szokványos kamaszlány va-

gyok, aki Kolozsváron tanul az Apáczai Csere János Líceúm 6. osztályában. 

Jó ideje foglalkoztat, hogy ki is vagyok én tulajdonképpen. Azt már rég  

tudom, hogy a gyökereim Magyarvalkóra nyúlnak vissza. Itt élnek a nagyszü-

leim és nekünk is van itt házunk, hiszen mi amolyan kétlakiak vagyunk. Kis-

koromban ez volt az én földi paradicsomom, mert itt szabad lehettem, ez volt 

az én pici birodalmam, ahol igazi hercegnőnek érezhettem magam. Igaz, most 

már nem képzelem azt, hogy ez az én saját birodalmam, amiben varázslények 

élnek, de még így is elbűvöl néha a hely varázsa, a már szinte zenélő szél, a 

fák rejtelmes susogása, a templomi harangok hívogató szava, a madarak csi-

csergése, amit itt tisztán lehet hallani. A csendet itt nem nyomja el a kocsik 

zaja, itt senki sem rohan eszeveszettül, mert fél, hogy elkésik valahonnan, itt 

olyan, mintha lelassult volna az idő.  

Hogy hol is van az én kis birodalmam, Magyarvalkó? Erdély talán  

legszebb tájegységének Kalotaszegnek egyik apró falucskája ez, határvidék a 

régi magyar föld és a Mócvidék között.  

Kalotaszeg a Vigyázó (Vledeasa) hegy alatt elterülő, a Körös és Kalota vi-

zei által közrefogott terület, mely kb. 40 többségében magyar lakta faluból áll. 
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Valkót általában kivételesen szép elhelyezkedésű, árpád kori templomával 

kapcsolatban szokták felismerni vagy emlegetni. 

 

Valóban ez a templom a legnagyobb kincse a falunak, de ha jobban körülné-

zünk még sok más értéket is találhatunk, mint például: a színekben tobzódó 

népviseletet, a mesebelinek tűnő, kicsi parasztházakat, ősi motívumokat őrző 

varrottasokat, szőtteseket, faragásokat, régi, faragott bútorokat, fazekas  

munkákat stb. Ezek még a legtöbb háznál megtalálhatók, de a mi családunk 

birtokában van valami, ami másoknak nincs, és ez nem más, mint egy sokat 

megélt, öreg vízimalom. Én erre nagyon büszke vagyok, ezért előszeretettel 

szoktam meghívni cserkésztársaimat, osztálytársaimat és barátaimat egy-egy 

hétvégi táborozásra, vagy kirándulásra a MALOMI TANYÁRA, ahogy a 

faluban emlegetik. 

A malom Kiskalota és Valkó határán, a Kalota partján helyezkedik el és 

bár Magyarvalkóhoz tartozik, mégis inkább Kiskalotához van közel, autóval 

csak innen lehet megközelíteni. A telek, ahol a malom épült varázslatosan 

szép, vadvirágos rét, itt-ott gyümölcsfákkal tarkítva. A rét fölé pedig óriás-

ként emelkedik egy elég meredek domb, amin gyakran láthatunk legelészni 

őzikéket, de a borzcsalád és a nyuszik is szívesen telepednek meg rajta. Ami-

kor kimászok a dombtetőre, ki egészen a kerítést jelentő élő sövényig szívme-

lengető panoráma tárul elém. Jobbra a még május elején is hósapkát viselő 

Vigyázó-hegy kéklik a távolban, balra pedig a Józsikafalva felé vezető út két 

oldalán elterjedő fenyves integet Kiskalota házai fölött. Szemben teraszos 

elrendezésű füves legelők, itt-ott szántóföldekkel tarkítva, s közöttük ott ka-

nyarog az út, fel a havasrekettyei „Mennyasszony fátyla‖ nevű vízeséshez. 

Odalent a rét aljában pedig békésen kanyarog a Kalota patak vize, amit itt 

az emberek Várszának hívnak, mivel nagyon régen volt itt egy kicsi magyar 

falucska, ami a Vársza nevet viselte, de földvárával együtt a Básta -had el-

pusztította. Maga a malom épülete és az ezt körülvevő épületek engem a me-

sékben sokszor megjelenő kis, erdőszéli kunyhóra emlékeztet, amiben egy 

vén remete vagy egy gonosz boszorka él. Amikor odamegyünk (ami ugye 

sokszor előfordul) olyan szabadnak érzem magam, mint a madár. Ugrándozni, 

futkorászni és énekelni támad kedvem. A szabadságérzeten kívül biztonságot 

is ad ez a hely, ami azért lehet, mert olyan, mint egy eldugott oázis, a legkö-

zelebbi szomszéd is szinte egy kilométerre esik.  

A telek múltja nagyon régre nyúlik vissza, már az 1800-as évekre. Nagy-

mamám és anyukám rengeteget mesélnek és nosztalgiáznak e tündérkerttel 

kapcsolatban, én pedig szίvesen utazgatok a képzelet szárnyán a régi idők 

emlékösvényein.  
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Olyan ez, mint egy mese, ezért talán így is kezdhetném: egyszer volt, hol 

nem volt, volt egyszer egy szegény valkói legény, akit Mártonnak hívtak. 

Alig, hogy felcseperedett már dolgoznia kellett, hisz akkoriban nehezen éltek 

az emberek, főleg ott fent a havas lábánál, a vén Kalotaszeg dimbes-dombos 

határában. Ami kis termőföldjük volt, azt mind szorgosan megdolgozták, de  

a köves, agyagos talaj nem mindig jutalmazta meg bőséges terméssel a csalá-

dot. Menni kellett hát más vidékre is szolgálni, béresként megkeresni a betevő 

falatot. Ha meg onnan hazatért a mi Mártonunk ismét vállára kapta a  

tarisznyát, s kezébe baltával ment az Úrbéresi erdőbe, hogy családjának,  

s földesurának is tüzelőfát vágjon télire. A sok munka mellett bizonyára, néha 

a fonóba is betéregetett vagy ünnepnapokon felöltve keményszárú csizmáját, 

gyöngyös bujkáját és bokrétás kalapját, egyenes tartással és fürge mozdula-

tokkal járta a legényest a csűrben rendezett bálban. Talán egy ilyen alkalom-

kor kezdett el udvarolni annak a lánynak, aki aztán a felesége lett és, akivel 

később 11 gyereket neveltek együtt. S mivel annyi gyerekük volt, mint a rosta 

lika, s még egyel több, s a betevő falat kevéske, a mi Márton ősünk azon törte 

a fejét, miből teremthetne jobb megélhetést az ő kedves családja számára. 

Valószínűleg gyakran hallhatta a mindent járó malmocska meséjét, merthogy 

egy nap az az ötlete támadt, hogy vízimalmot fog építeni a Kalota partján. 

Meg is vásárolt egy kis telket és házat épített rá. Feltehetőleg a megálmodott 

malmot is elkezdte felépíteni, de a ma látható vízimalom már az ő fiának a 

szorgalmát és ügyességét dicséri.  

A családunk birtokában lévő dokumentumok szerint, ez a második Kovács 

Márton (mert a név is apáról fiúra szállt és minden férfi ős sorozatban ezt a 

nevet viselte) 1895-ben már dokumentumokkal bizonyíthatóan, hivatalos 

tervek szerint megépítteti és kibővíti a malom csatornát, a malom zsilipet és 

az egy kerekű lisztelő malmot.  

Sok-sok törvényszéki papiros hirdeti megsárgult lapokon a család erőfe-

szítéseit. Kemény munkával keresett pénzecskén évről-évre megvásároltak 

egy-két földdarabot, hogy bővítsék a birtokot, mert akkoriban a föld volt fa-

lun a legnagyobb érték, ahogy nagymamám szokta mondogatni: „a föld jelen-

tette az életet, a megélhetést‖. Így sikerült az évek során a malom körül 3 

hektár területet egységes birtokká alakítani és arra megépíteni a malom mel-

lett a családi házat, nagy istállót szénás csűrrel, gabonást, fészert és egyéb 

melléképületeket. Ezekre mind-mind szükség volt, hiszen a molnárkodás 

mellett, még számtalan munka akadt. Az állattenyésztés és a földművelés volt 

igazából az alaptevékenység, a molnárkodás csak ráadás. A földműveléshez 

kellett az igavonó állat ezért ökröt, tehenet, bivalyokat és lovakat tartottak. 

Ezekkel szántottak, boronáltak, szénát, fát vagy éppen építőanyagot szállítot-

tak, de a bivaly és a tehén tejet is adott, azt fogyasztották, s alkalom adtán 
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vágóállatként finom pecsenyét szolgáltattak a család asztalára. Ilyenkor még a 

levágott állat bőrét is felhasználták úgy, hogy előbb kezelték, szárították és 

övet, szíjat, stb. készítettek belőle. A visszaemlékezések szerint mindig tartot-

tak juhokat és kecskéket is. Ezek tejéből finom sajtot, ordát, vajat, zsendicét 

készítettek, de fogyasztották a húsukat is. A birkák gyapja és bőre sem ment 

veszendőbe, mert gyapjúszálat, irhabundát, ködmönt varázsoltak belőle a 

szorgos kezek. Régen az udvar felső része baromfiudvar volt, melynek lakói: 

a tyúkok, kakasok, pulykák, libák hangoskodása élettel töltötte meg a mára 

már lakatlan, elnéptelenedett tanyát. Persze régen nem csak a baromfiudvar 

lakói zajongtak a telken, de állandó volt a jövés-menés az emberek között is. 

Naponta több szekér is érkezett a környékről. Hozták az őrölnivaló búzát, és 

amíg a malom őrölt, az emberek beszélgettek, a tornác padjain vagy egy-egy 

fa hűvös árnyékába leheveredve megvitatták a környék ügyes-bajos dolgait. 

Igazi találkozóhely volt a MALOMI TANYA, ahol barátságok, néha szerel-

mek szövődtek, de olyan is előfordult bizony, hogy összevesztek itt testvérek, 

rokonok. 

Az eltelt több mint száz év alatt nemzedékek követték egymást és a  

MALOMI TANYA lakói között voltak olyanok is, akik a mindennapok har-

cai mellett az igazi nagy történelmi harcokból is kivették a részüket, hiszen az 

egymást követő háborúk az ő életüket is felkavarták. Egy megfakult, foltos, 

régi papiros, amit anyukám a többi irattal együtt megmutatott nekem, arról 

tudósít, hogy 1918-1919-ben Kovács Márton családja hadisegélyre és lakbér-

segélyre jogosult, adott korona összegben. Innen sejtjük, hogy ez a Márton 

ősünk az I. Világháborúban harcolt valahol a hazájáért, de a családi emlékezet 

sajnos egyre inkább megfakul és a részleteket már senki sem tudja pontosan. 

Szerencsére sok régi irat megőrződött, ami itt-ott betekintést enged a malomi 

lakók, azaz családunk régmúltjába. 

A fennmaradt dokumentumok legnagyobb része magyarul íródott és 

nagymamám ezekre azt szokta mondani, hogy „ezek a magyar időkből va-

lók‖, de ahogy a jelenhez közeledünk a papírok sorbarendezésével, egyszer 

csak eltűnik a magyar szöveg és helyette román nyelven megírtak kerülnek 

elő. A malomi iratok így jelzik, hogy közben Erdély és benne az én drága 

Kalotaszegem gazdát cserélt. A molnárkodás és a gazdálkodás ezután már 

nem ment oly gördülékenyen, főleg amikor a kommunizmus idején elvették a 

földjeiket és szinte semmit nem mondhattak sajátjuknak. A Termelő Szövet-

kezetbe, vagy, ahogy itt emlegetni szokták a „kollektívba‖ kellett mindent 

beadni, és az új urak nagyon megalázóan viselkedtek azokkal, akiknek volt 

valamicske földbirtokuk. Csúfondárosan „nagygazdáknak‖ nevezték őket és, 

amikor beszolgáltatták a földjeiket, azt mondták nekik kárörvendve: „Most 

már befellegzett nektek nagygazdák‖A kollektivizálás idején a malmot is 
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bezárták, azóta nem működik. Az én dédtatám már csak rövid ideig 

molnárkodott. Inkább elment Kolozsvárra és kitanulta a bőrdíszműves mes-

terséget, de mert nem szerette, hogy alkalmazottként másnak dolgozzon,  

ezért mégiscsak visszatért a tanyára és földművelésből, állattenyésztésből, 

gyümölcsészetből és méhészkedésből tartotta fenn a családját.  

Amolyan ezermester volt. Dédnagymamámmal együtt ők voltak a MALOMI 

TANYA utolsó lakói. Ők hagyták ránk a tanyát, a malmot, a sok földet, a 

gyümölcsöst és a sok-sok megsárgult papirost, amiből édesanyám segítségé-

vel megpróbálom összerakni a család krónikáját, a mi malmunk történetét. 

Ezek a fakó, gyöngyírással és viaszpecséttel ellátott papírok különleges 

élményt nyújtanak. Nemcsak a látványuk, de az illatuk is káprázatos és en-

gem mindig ámulatba ejtenek, mert titkokat fednek fel elődeim életéről, akik 

bár nem voltak nagynevű, közismert emberek, pusztán a mindennapok egy-

szerű hősei, számomra mégis utat mutató, ma is világító csillagok. 

Olyan érdekes és egyben hátborzongató, hogy már több mint száz év eltelt, 

de az általuk hagyott nyomok még ma is elevenen élnek és minket, kései utó-

dokat körülölelnek. Erre gondolok, amikor belépek a malomházba vagy, ami-

kor kezembe kerül egy-egy régi tárgy vagy szerszám, mindegyik ablakot nyit 

a múltra, amin csak be kell kukucskálnom.  

Mintha csak üzennének régi korok régi hangulatairól, s már rég elköltözött 

emberekről, akik furcsa mód mind itt élnek bennem. A pónyik-, batul-, 

aranypármen-, Bánffy Pál- almák változatos, zamatos íze hálát fakaszt ben-

nem azok iránt, akik száz évvel ezelőtt fát ültettek, vagy újabb fajtát oltottak, 

s talán titokban arra gondoltak, hogy majd sok év múlva is lesznek valakik, 

akik ha beleharapnak a gyümölcsbe elmosolyodnak és rájuk fognak gondolni. 

Előttük szeretnék tisztelegni ezzel a kis írással, amit nagy gonddal és sze-

retettel ίrtam erre a pályázatra. Fontosnak tartom, hogy őrizgessük az emlé-

küket, mint ahogy a családommal együtt fontosnak tartom a malom megőrzé-

sét, mert tudomásunk szerint ez Kalotaszeg utolsó, még létező vízimalma, s 

mint amolyan muzeális értéket szeretnénk a jövő generációinak is megmutat-

ni, és őrizni igaz őrző módjára, mert a kalotaszegi ember a székely rokona, s a 

mi dolgunk őrizni és átmenteni az igaz értékeket hallgatva Ady szavaira: 

 

 „… Történt szépek, éltek és voltak, 

 Kik meg nem halhatnak soha, 

 Őrzött elevenek és holtak, 

 Szívek távoli mosolya, 

 Reátok néz, aggódva, árván, 

 Őrzők: vigyázzatok a strázsán. 
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 Őrzők, vigyázzatok a strázsán, 

 Az Élet él és élni akar, 

 Nem azért adott annyi szépet, 

 Hogy átvádoljanak most rajta 

 Véres s ostoba feneségek. 

 Oly szomorú embernek lenni 

 S szörnyűek az állat-hős igék 

 S a csillag-szóró éjszakák 

 Ma sem engedik feledtetni 

 Az ember Szépbe-szőtt hitét 

 S akik még vagytok, őrzőn, árván, 

 Őrzők: vigyázzatok a strázsán.”  

   (Ady Endre: Intés az őrzőkhöz) 

Kovács Dóra Brigitta 

 

 

Az olcsó horgászbot 

 

Édesapám mesélte, hogy a falut, ahol felnőtt, egy csatorna szelte ketté. Olyan 

tiszta volt a vize, hogy a halakat szabad szemmel is látni lehetett.  

Nagyon szeretett volna rájuk horgászni, de horgászbotra nem volt pénze. 

Akkoriban, nem is lehetett kapni faluhelyen horgászbotot. Kitalálta, hogy 

készít magának egyet. Kiment a közeli erdőbe és kiválasztott egy hosszú 

egyenes bodzabokor ágat, melyet megtisztított és hazaérve kirakta a tetőre 

száradni. Pár nap alatt ki is száradt a vessző, mely így könnyű, de nagyon erős 

lett. A zsinórt egy ablakról leszerelt szúnyoghálóból kihúzott szál adta, melyet 

összekötött, míg el nem érte a kívánt hosszúságot. A horgot egy gombostűből 

hajlította meg, az úszót egy parafa dugón át húzott libatollból készítette. Ezek 

után csalit gyúrt vizes-paprikás kenyérből, és már indult is horgászni.  

Annyira megkedvelte a pecázást, hogy a mai napig is rendszeresen eljár 

horgászni, de már boltban vásárolt, drága horgászbotokkal. Néha engem is 

magával visz, és az egyik alkalommal mesélte el ezt a történetet. 

Kovács Krisztián 
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Első keresetem 

 

Régen a szüleim nagyon sokat dolgoztak. Ilyenkor én a nagyszüleimnél voltam. 

A tatámnak egy borbély üzlete volt, és ma is van. Napi szinten járnak hoz-

zá az emberek. Az én hajamat is ő vágja. A tatámnak az apja is borbély volt. 

Minden alkalommal, amikor megnyírt valakit, a földre hullott hajat én takarí-

tottam fel. Ezért kaptam mindig pénzt, amiből azt vehettem magamnak, amit 

csak akartam. Nem nagy összeg volt, de igazán örültem neki. Nagyon szeret-

tem a borbélyműhelyben ténykedni, mert büszke voltam magamra, hogy én is 

segíthetek a tatámnak. Általában a pénzből valami csokoládét, fagylaltot vet-

tem, és el is fogyasztottam. Mondanom sem kell, egészen másképp esett a 

csoki is, a fagylalt is, mert én dolgoztam érte. Az üzlet, amelyben dolgoztam, 

eléggé régies berendezésű, de egy kisebb városban nagyon jó, mert szeretnek 

ide járni az emberek. Nem csak a hajvágás miatt, hanem itt beszélik meg a 

városban történő dolgokat. Én mostanában már ritkábban segítkezem a tatá-

nak, de öcsém annál nagyobb kedvvel és örömmel szorgoskodik a tata mel-

lett. Természetesen megkapja ő is a megérdemelt jutalmat, és arra költi, amire 

akarja. Azt mondom az öcsémnek, hogyha szorgalmas vagy, akkor csak jó 

dolgok történhetnek veled. 

Nagyon szerettem ezt a munkát, és szépen emlékezek vissza, ahogyan  

átveszem az első keresetem. Büszke vagyok arra is, hogy a tatám mellett  

belekóstolhattam a borbélymesterségbe. 

Kovács Tamás 

 

 

Lilivel… 

 
Nézd mami, megint sírnak az angyalok – mondta Lilikém – és homlokát az 

ablaküveghez nyomta.  

Az udvaron, már tócsákban állt a víz. Madarak nézelődtek az eresz szélén, 

talán száraz helyet kerestek maguknak.  

A fák alig bírták egyenesen tartani hátukat, a bokrok lélegzete elakadt a 

nehéz cseppektől. A hinta is beleszédült a lengésbe, és pihent kicsit, majd 

újult erővel igyekezett elérni a felette úszó felhőket. 

Néhány bogár üldögélt a lépcső alján, várva a Napot. 

Sírnak az angyalok? – néztem Lilire – miközben fésülgettem szőkés fürtjeit. 

Honnan veszed kincsem? 
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Nem válaszolt azonnal, még mindig a madarakat nézte. Ujjait összefonta, 

mintha imádkozni akarna, szája mozgott, de hang nem jött ki a torkán.  

Szemét is szorosra zárta – valahol messze járt gondolatban. 

Ki szeretnék menni az udvarra – mondta – majd indult az ajtó felé. 

Várj kincsem – így nem mehetsz, elázol és anyád majd engem dorgál meg, 

ha megfázol. 

Téged nem lehet dorgálni, te vagy az anyja – nézett át rám a vállán, és  

nevetett. 

 

Kabátkát vett fel, színes gumicsizmát húzott formás lábaira – nem hiába sportol, 

olyan nagyon csinos - aztán kilépett az esőbe. Mindig túlaggódok mindent – gon-

doltam – miközben magamra kaptam egy kapucnis pulcsit, és mentem utána. 

Neked nincs pulóvered? – állt meg előttem – majd megfogta a kezem és hú-

zott az udvar végébe, ahol már bokáig ért a pocsolyákban összegyűlt esővíz. 

Hiszen van pulcsim, ebben nem ázhatok meg – a szél éppen akkor fújta le 

fejemről a kapucnit – mondtam, míg próbáltam visszacibálni. 

Ez nem a tied – ez az Öcsié – neked adta tudom, csak viseld nyugodtan. 

Néha magam sem tudom, hogyan képes emlékezni mindenre, hisz olyan 

apró volt még, azon a valaha tavaszon. 

Hangosan nevetett, míg egyik tócsából a másikba ugrált. Már mindketten 

vizesek voltunk, de még nem unta meg a játékot.  

Mami – nézett rám – el ne mondd anyának, hogy ilyet játszottunk, mert 

akkor tényleg dühös lesz.  

Pár pillanat múlva elfeledte, hogy mit kért tőlem, a garázsba szaladt, majd 

az anyját hívta telefonon. 

 

Hallottam, ahogy beszélgetnek. A pocsolyáról nem szólt néhány percig, de 

aztán nem bírta tovább és hadarva sorolta – anya, mamival az udvaron ját-

szunk, felöltöztem ne aggódj, az eső is esik, és mi a pocsolyában ugrálunk, 

már térdig vizes lettem, mami is elázott, nem fázok, éppen angyalkák könnyét 

gyűjtöm – szia anya, szeretlek – és már tette is zsebébe a készüléket. 

 

Mit gyűjtesz? – húztam magamhoz és éppen puszit akartam homlokára 

nyomni, mikor kinyitott tenyerébe egy esőcsepp hullott. 

Angyalok könnyét – nézett rám tágra nyílt szemekkel – te nem tudtad? 

Hát sok mindent tudtam, de ezt nem – válaszoltam és igyekeztem nem  

rá nézni. 

Csak sírdogálj nyugodtan – bújt oldalamhoz – én is szoktam, ha eszembe 

jut Öcsi. Nem feledtem ám el. Emlékszem a játékokra, arra, mikor reggel 

nézett, míg én aludtam, és arra is, hogy egyszer addig játszottunk és nevet-
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tünk, hogy leestem az ágyról és te olyan, de olyan ijedt-dühös voltál, hogy 

összeszidtad. Akkor meg Ő akart sírni.  

Én mindenre emlékszem, csak a hangjára nem. Azt elfeledte a fülem. 

Szólnom kell neki, hogy adja vissza a hangját. Tudom, egyszer majd a tied is 

elfelejti, a szemem meg az arcodat – mami, valahogy úgy megöregedtél – de 

én így is szeretlek. 

 

No, itt jött el a pillanat, mikor nem tudtam mit mondjak, ennek a csodás 

gyermeknek. Megöregedtem, megtanultam a fájt, és azt is, hogyan rejtsem el 

mások elől, de nem tudtam, mit is válaszoljak Lilómnak. Hát hallgattam és 

kinyitott tenyerembe engedtem az angyalok könnyét. 

Nekem is adtak – szóltam – mutatva az esőcseppet. 

Adott, persze, hogy adott, azt hitted irigy és megtartja magának – nézett 

fel az égre – csak Ő adott, a többiek elvitték azoknak, akiknek hiányoznak. 

 

Rég volt, mikor angyalok könnyét kértük, már majdnem elfelejtettem. Ho-

gyan jutott eszembe mégis? Néhány perce az udvaron álltam és a vén kőrissel 

beszélgettem. Egy eltévedt esőcsepp hullott arcomba. Felnéztem a fa lombjai 

közt az égre. Néhány göndör felhőgyerek kapaszkodott anyja karjába, ugyan-

úgy, ahogyan az embergyerekek szokták.  

Hátuk mögé bújtak az angyalok – hallottam Liló hangját – nem akarják, 

hogy lássam, mikor sírnak. 

Én most mégis láttam, és Lilire gondoltam. Mennyire tud szeretni az én 

kincsem, ha még mindig rakosgatja emlékeit tenyeréből a kicsi szívébe. 

******** 

 

Nagyanyóról mesélek 

Tudod kis Mari, hogy a munkának olyan az íze, mint az érett körtének? – 

mondta egy kora reggelen nagyanyám. 

Nem igazán akartam elhinni neki, hisz hajnal hat óra volt, (neki ez már 

reggel) és nagyon nehezen akartam kinyitni a szemem. Igaz, előtte este meg-

ígértem, hogy kimegyek vele a szőlőbe, mert már érett a körte, kosárba kell 

szedni, aztán meg olyan befőtt lesz belőle, hogy olyant te még nem ettél – 

mondta – miközben elém tette a nagy lavort, hogy mossam ki szememből az 

álmokat, mert így nem indulhatunk. Majd visszajönnek azok, a jó meleg dun-

na alá, - nézett rám nevetős szemével. 

A víz igencsak hideg volt, az álmok meg valahogy nem akartak magamra 

hagyni, de nagyon igyekeztem mutatni, hogy rendben van már minden, alig 

vagyok álmos, lassan mehetünk is. 
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Én akkor lehettem vagy nyolc- tíz éves, és valahogy olyan öregnek hittem 

nagyanyót. Pedig még hatvan sem volt, és az arca is szépséges, de az a fekete 

ruha… 

Egyszer meg is kérdeztem, hogy ebben a faluban, miért van annyi öregasz-

szony? Bár ne tettem volna.  

Nagyanyó összefonta mellén kezét, szép arcát a nap felé fordította, és ezt 

mondta. 

Nem öregek azok, te leányka. Nézd meg jól, az arcokat. Olyan mind, akár 

a bársony. Csak a lelkük lett szürke, meg a ruhájuk fekete. Tudod sok a baj, 

nagy a szegénység erre. Az emberek eljárnak a városba munkáért, az asszo-

nyoknak, meg itt marad a ház, a jószágok, a kert, a gyerek… a magány. 

Most is azon gondolkodtam, miért kell ebben a meleg nyárban, fekete ru-

hát vennie, és úgy menni a szőlőbe. Már majdnem nyitottam a számat, hogy 

kérdezzem, de eszembe jutottak szavai.  

Hallgattam hát, és nagyon igyekeztem az ajtó felé, ahol már várt rám,  

kezében a nagy kosárral, meg egy kis elemózsiával. 

Nem viszünk sok mindent – szól vissza – víz van az ottani kútban, enni 

elég egy kis kenyérke, van mellé gyümölcs. Annál finomabb étek nem is  

terem sehol. 

No, gondoltam – majd lesz valahogy, csak nem veszejt el bennünket az 

éhség. 

Gyalogosan mentünk végig a falu utcáján, már jól melegítette hátunkat  

Isten napja, lassan kezdett melegedni talpunk alatt a homok is.  

Nem volt ott járda, csak a bokáig érő homok, a kövesút helyett, meg a fe-

keteföld. Ha esett, a homokban játszottunk a kapuk előtt, vagy a sárban dago-

nyáztunk, vigyázva, nehogy tiszta maradjon a ruhánk.(Hej, de szerettem 

nagyanyámnál lenni nyaranta.) 

Nem volt messze a szőlő, tán, ha fél órát gyalogoltunk, még meg se igazán iz-

zadtunk, már ott ültünk a vén diófa árnyéka alatt, és arról beszélgettünk, mennyi 

gyümölcs termett az idén, milyen sok jó lekvár, meg befőtt lesz ebből télire. 

Nagyanyó ügyelt arra, hogy ne éhes hassal dolgozzak, vágott egy szeletke 

kenyeret, szakított mellé néhány körtét, aztán csak úgy mosatlan hozzáláttunk 

a reggelihez. 

Nem kell ezt mosni – mosolygott rám – tegnap megmosta az eső.  

 

A munkának olyan az íze, mint az érett körtének – jutott eszembe nagyanyó 

szava. Ha valóban így van, akkor bizony ez lesz a legédesebb munka, amit 

valaha végeztem. Észre sem vettem, és már tele is lett a nagy kosár, körtével.  

A rohadtak egy vályúba kerültek, a szebbje lesz majd a tél öröme, na meg 

a mienk is.  
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Igaz az év többi napját szüleimmel töltöttem, hisz iskolába jártam, és ha 

kellett vigyáztam húgaimra, de anyó, mindig annyit készített, hogy alig bírtuk 

hazavinni. 

Még alig múlt tíz óra, mi már otthon voltunk, és pihengéltünk a hűvös tisz-

taszobában. Jobban, csak én pihentem, hisz valakinek ebédet kellett főzni, 

meg a ruhákat is ki kellett mosni, a lábasjószágok is vártak bennünket haza. 

Nem volt ez nehéz munka – bizonygattam – pedig fájt a hátam, a hajlon-

gástól, a talpam megégette a forró homok, és az ujjaim is haragudtak rám, de 

mégis boldog voltam, hogy segíthettem – bár nem éreztem azt, az édes körte 

ízt a számban, a munka befejezte után.  

Ha körtét eszek, mindig eszembe jutnak nagyanyó szavai, de azt, az ízt, 

soha nem érzem többet. Mit ki nem talált az én öreg drágám, csakhogy segít-

sek neki. Mennyi bölcsességet tudott, és milyen okosan adta át nekem. 

**** 

 

Azok az emlékek… 

Áldott gyermekkorom emléke, de sokszor visszajár, abba a sárral döngölt 

padlójú házba, ahol nagyanyám szőtte szoknyám szélibe kapaszkodott kertek 

aljáról elibém futó lapulevél, s kökénybokor rövidke ruhájának zsebébe  

kapott az őszi szél, mert nekem csak földig érő kabát jutott, hisz mögém  

sorakoztak húgaim hárman – ha kinőttem én, hát elhordták ők – nekem vettek 

újat, persze megint csak földig érőt. 

Akkor még hittem, hogy valaha kék lesz felettünk az ég, és anyánknak 

nem kell karján cipelni azt a rongy életet, hogy a reggel még ágyban találja, 

ha éjszaka jő, nem a sparhelt előtt görnyed – főzte a másnapi ebédet – és  

a hajnalban mosott ruhát teregetve – a négy lánynak mindig tiszta kellett – 

dúdolgatott, hogy bánatát feledje. 

Mikor végzett vele, haját kontyba tűzte, és arcára kent egy kis színeset – 

nem kellett volna, olyan nagyon szép volt, akár egy rózsa – majd keltett ben-

nünket, homlokunkra csókolta a reggelt, kacagva tette elénk a hideg tejet – 

mondta, ő már rég evett – majd összemarkolta kezünk, és az iskoláig sietett 

velünk. Ott aztán újra homlokunkra lehelte búcsúját, majd biciklire pattant – 

kiáltott még: a munka vár. 

Mindig látom magam előtt, karcsú alakját a szél ölelte át, és hátára ké-

redzkedett a boldogtalanság, de sosem szólt, panasz nem hagyta el ajkát – mi 

meg lopva lestük szemében rejtegetett álmát. 

De álmomban mégis mindig nagyanyám házába térek vissza, abba a tiszta-

szobába, ahol hajnalban már dagadt a kenyér, a cipócska meg, karolta dere-

kát, és olyan illat lengte be a portát, hogy csudájára járt a szomszédság. Mire 

felkeltünk, már friss kenyér volt az asztalon, a tejet is nagyanya fejte hozzá - a 
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kis tehénke a kert alatt legelte le magának a kosztot – és olyan sajtot adott 

mind e-mellé, hogy délig nyalogattuk utána az ujjainkat. 

Anyónk egyedül élt hosszú – hosszú évek óta, nem volt apó, aki segítette 

volna, hát magának kellett végezni a férfi dolgát, háta néha igen nagyon fájt – 

csak szeméből hullt alá néhány csepp könnye, titkon törölgette. 

Sose láttam szomorúnak, hangot sem adott bánatának, csak mikor már 

ágyba könyörgött bennünket, és hosszú haját fésülgette, akkor szólt halk 

szókkal, oda fel az égbe. 

Sohasem értettem, hogyan bír el annyi terhet, nem fárad – pedig maga ásta 

fel a kertet, vetett, gyomlált, lekaszálta az udvart, mosott a négy unokára, 

mindig friss ebéd került az asztalra – anyától ezt is bevállalta.  

Én már asszonyszámba mentem, ő meg gyenge kis madárrá lett, hátán az 

évek egyre nehezebbek lettek, karja sem bírta már a lábast, s reggel picinyke 

tenyerében a fésű is elfáradt. Csak ült abban a kényelmes fotelben, kezében 

nem csukódott könyve – ha olvasott, sosem volt álmos és fáradt – olyankor 

vendégségbe volt nála a bánat.  

Néha lehunyta szemét – pihentette – apró kezét ölébe ejtette, indult egy 

másik világba, oda ahol apója várta. Egy napon, mikor hideget fújtak a szelek, 

vékony szája széle megremegett, még elmondott egy imát, haját kontyba tűzte 

– anyám segítette – felvette a legszebbik ruháját, lábára húzta fekete topánját, 

majd leült abba a fotelba, és apót szólongatta. Arcán mosoly ragyogott, pillái 

alatt csak egy álom ébredt, majd megköszönt minden segítséget, összefont 

ujjait ölébe ejtette, és elment tőlünk örökre. Ahogy élt, olyan szép-csendesen, 

úgy ment el apó után, azon a reggelen. 

*** 

 

Nagyanyónál gyermeknek… 

Egyszer minden megváltozik, megszépül körülöttünk minden és megszépül 

maga az ember is – mondogatta nagyanyám. 

A legszebb dolog volt az életünkben az a néhány hét, amit apai nagy-

anyámnál tölthettünk. Aprócska asszony volt, hosszú derékig érő hajjal és 

sötét - csillogó szemekkel. Annyi bánatot és boldogtalanságot, húrcolt a há-

tán, hogy elég lett volna az egész falunak, ő mégis mindig mosolygott és arra 

ügyelt, hogy a kedvünkbe járjon. Soha nem hallottuk a hangját felemelni, a 

szomszédokkal perelni, vagy szidni az életet, az embereket. Annyi szeretet 

lakott a lelkében, annyi jóság fért el az ölében, hogy jutott bőven, még a har-

madik faluban lakóknak is. Ilyen volt az én nagyanyám. Én pedig büszke 

lehetek, hisz sokszor hallottam anyámtól – olyan vagy, mint Mariska nagy-

anyád, olyan kedves és jó, persze nem olyan szép. Csak nevettem szavain, aztán 

ahogy teltek az évek, egyre inkább hittem, hogy valóban olyanná lettem. 
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Sok-sok emlék maradt velem a gyermekkoromból, a legtöbb azokból az 

időkből, mikor nála nyaraltunk. 

**** 

 

Ültünk az udvaron és diót szemelgettünk. 

Gyönyörű ősz jött hozzánk, abban az évben. Igazi vénasszonyok nyara volt. Az 

udvar fái olyan színes kabátot öltöttek magukra, amilyet még ember nem látott. 

A vén diófa már a földre küldte gyermekeit, azok meg vígan hancúroztak,  

miközben mi a kosarunkba szedegettük őket. Néhányan ugyan, alig akarták 

engedni, hogy levetkőztessük, de aztán csak beadták derekukat, mi meg megtö-

rölgettük arcukat, majd óvatos ütésekkel bontogatni kezdtük valamennyit. 

Aztán megkérdeztétek őket, hogy nem fájnak-e azok az ütések? – kérdezte 

nagyanya. 

Kérdezni? – néztünk rá csodálkozva. 

Azt, bíz a - bólogatott a fejével – közben a szeme sarkából ránk lesett. 

Azt neem – szipogott húgom, hisz nem hittük, hogy kell. 

No, akkor csak kérdezzétek, és ha azt mondja, nem fáj neki, akkor lehet 

bontogatni 

Nagyanya mindent tud, gondoltuk, most is így van, hát odahajoltunk a ko-

sár felé és halk szókkal kérdezgettük a diókat. Mivel azok nem szóltak vissza, 

néztük nagyanyát és vártuk mit mond. 

Ej, kicsi csibéim – tárta szét a karját – látjátok, milyen nyugodtan ülnek  

abban a kosárban. Ez, azt jelenti, hogy alig várják, hogy szorgos kis ujjaitok, 

kibontsák és kiszedjék hasukból az ízes falatokat. De nem megenni ám mindet 

– intett bennünket – hisz karácsonykor, miből lesz majd a finom diós kalács? 

Több se kellett nekünk, újra hozzáláttunk a diótöréshez. Olykor-olykor be-

kaptam egy - egy darabkát – figyelve, hogy a húgom is annyit eszik, mint én. 

*** 

 

Szerettem ezeket a közös munkákat, olyankor nagyanya mesélt, ha belefáradt, 

akkor daloltunk vagy éppen csendben végeztük a dolgunkat. 

Már a dalolást is abbahagytuk, lassan végére értünk a diók pucolásának, a 

hátunk is fájni kezdett, az ujjaink is panaszkodtak, de nem hagytuk volna 

annyiba, amíg nagyanya be nem fejezte. 

Na, akkor ennyi volt – szólt – és felállt a kisszékről, lerázogatta kötényéről 

az ottmaradt dióhéjat és elindult a tele edénnyel a kamra felé. 

Aztán meg ne lássam, hogy itt ólálkodtok szentecskéim. Vagy, ha mégis 

megteszitek, bizony mondom, hátrakötöm a sarkatokat. 

Nem ijedeztünk ezektől a szavaktól, hisz még nagyon büntetést sem kap-

tunk, egy-egy csíntevés után, nemhogy sarok hátrakötést. 
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Na, mehettek babázni – intett kezével a tornác felé – majd homlokunkra 

csókolta a szeretetét. 

*** 

 

Csutkababánk volt, nem igazi hajas baba, hisz azt nem győzte volna megven-

ni. Ő készítette, még ruhát is varrt neki, meg kendőt hímezett a vállára.  

Emlékszem, a szeme gomb volt, a haja színes fonal, és csuhéból készült topán 

volt a lábán. Istenem, hogy örültem neki és vigyáztam, nehogy valami baja 

essék. Még a szomszéd lánynak sem engedtem a kezébe venni – igaz meg is 

dorgált érte nagyanya – de én tartottam magam és nem adtam oda, inkább 

hazaküldtem, mondván – fáj a fejem. 

Egy kis hazugság, még nem tesz gonosszá gondoltam, de látva nagyanya 

pillantását, bizony nagyon szégyelltem magam. 

Aztán a reggel elhozta nekem a jó szívemet – az éjszaka már csak ilyen, 

hozza - viszi a jó szíveket - így aztán, ha kicsit aggódva is, de odaadtam a 

babát a lánynak. 

Meg is lett a jutalma a jó szívemnek – délutánra, honnan, honnan nem, egy 

ugyanolyan baba ült a tornácon és várta, hogy ölembe vegyem. 

*** 

 

Oly sok éve már ennek, az én drága nagyanyám, már az angyaloknak mesél 

és készíti a szebbnél – szebb babákat – vajon azok is csuhéból vannak? – de 

mindig visszajár hozzám az a sok, szép emlék. Áldom azért, hogy arra taní-

tott, hogyan legyek jó és figyeljek másokra, ne legyen a lelkemben irigység és 

sokáig tartó harag. Már felnőtt fejjel értettem meg, mit jelentenek a szavai: 

Egyszer minden megváltozik, megszépül körülöttünk minden és megszépül 

maga az ember is… Már tudom, hogy nem a külső szépségre gondolt. 

Kozák Mari 

 

 

El kell mondanom 

 

„Megcsörrent a telefon, tudtam azonnal, hogy Anyám hív. Kérte menjek 

azonnal, mivel nem érzi jól magát. Nővérem halála nagyon megviselte, már 

csak én maradtam neki. Siettem hozzá és amikor beléptem láttam rajta na-

gyon feszült volt. Leültem mellé és beszélgetni kezdtünk. Egy kicsit megnyu-

godott, rám nézett és könnyes volt a szeme. Megsimogattam ősz haját, meg-

fogtam a kezét és bátorítottam. 
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- Valamit el kell mondanom, nem akarok úgy meghalni, hogy ne tudj róla!- 

tört ki belőle a sírás. Majd a szekrényhez ment és egy kicsi imakönyvet vett 

elő. Szétnyitotta és egy megsárgult kis zsebkendőt vett ki belőle. Sarkában 

hímzett monogram, két kis betű. 

Kicsit megijedtem, mi lehet az, amit eddig nem tudtam az életéről. Majd 

nyugodtabban folytatta. Csak hallgattam, nem szóltam bele, nem kérdeztem. 

Gondolatomban csak az járt, hogyan lehetett egy életen keresztül hordozni ezt 

a nagy terhet. Legalább most letette, megszabadult tőle, nem nyomja tovább a 

lelkét. 

Harcot vívtam magammal is, amikor eldöntöttem, hogy megírom a törté-

netét. Így nekem is könnyebb lesz, megnyugszik a lelkem.‖ 

 

Dúlt a II. világháború. Sorozások, behívóparancsok leveleit kézbesítette a 

posta a hadköteles férfiaknak. Anyák, feleségek, gyerekek könnyei hullottak, 

amikor a harctérre szólították hazánk fiait. 

Anyák kötényükbe temették arcukat, mert könnyeiknek nem volt elég a 

zsebkendő. Az apák erősnek mutatkoztak, búcsúzáskor megveregették fiaik 

vállát, majd elfordultak, hogy elérzékenyülésüket ne lássa senki sem. Nem 

lehet tudni, lesz e visszatérés a nagy háborúból. 

Így búcsúzott egymástól Ágnes és Bálint, akik már menyegzőjüket tervezget-

ték. Ölelték szorosan egymást, mintha soha nem akarnának elválni egymástól. 

- Visszatérek nemsokára, megígérem neked, megtartjuk az esküvőt. 

Ágnes megpróbált erősnek látszani, de a könnyeket nem tudta visszatarta-

ni. Picike hímzett zsebkendőt szorongatott a kezében, melynek egyik sarkába 

kettőjük monogramját hímezte. 

Útjaik elváltak egymástól a háború miatt. Bálintról sokáig semmi hírt nem 

kapott Ágnes. 

Nehéz napok következtek a családra, hisz a front közeledett. Állandó volt 

a felderítő katonák jelenléte. A félelem csak egyre nőtt, a tanyán lévő állato-

kat szabadon engedték és a család beköltözött a nagyszülőkhöz, a faluba. 

Itt sem volt nyugodt az élet, a férfiak azonnal hozzáláttak egy nagy gödör 

kiásásához az egyik szobába, ott ahol a tűzhely volt. Amikor kész voltak kibé-

lelték szalmával, levitték a vizet, kenyeret, párnát és takarót. Kicsi lejáratot 

hagytak, hogy szükség esetén azonnal eltudjanak rejtőzni. Rá pakolták a faha-

sábokat, és elhelyezték a tetejére a tűzhelyet. Ez lett a búvóhelye Ágnesnek, 

az anyjának és egy másik női családtagnak. Erre szükség volt mivel a nőket el 

kellett bújtatni a katonák erőszakos viselkedése miatt. 

A család férfitagjai állandó felügyeletet tartottak a ház kapujánál, amikor 

jeleztek, a női családtagok azonnal leereszkedtek a gödörbe, de moccanni sem 

volt szabad,a fiú gyermekek maradhattak kint a nagyanyóval. 
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Az egyik napon épphogy be tudtak ugrani a gödörbe, Ágnes anyját már 

nem sikerült elrejteni, a nagyanyó felküldte a padlásra és azt mondta neki, 

hogy amikor idelent énekelni fog, odafent a padláson zárja el a szabadké-

ményt, hogy idelenn füstöljön a tűzhely. 

Úgy is volt, a nagyanyó dagasztotta a kenyeret és eközben rikácsoló, köve-

telőző hangon érkeztek a katonák tolmácsukkal az udvarra. Közölték, hogy 

ételre lenne szükségük, főzzenek nekik. Természetesen nem mondhattak el-

lent, a szobába leültek. A férfiak hangosan beszéltek mindenfélét, nehogy egy 

hang kijöjjön a gödör alján fekvő lányoktól. 

A nagyanyó megrakta a tűzhelyet fával, meggyújtotta, amikor már jól ro-

pogott hozzákezdett énekelni jó hangosan. Lett is nagy füst nemsokára a szo-

bába, kimenekültek a katonák, nem lehetett főzni semmit. Elmentek kerestek 

másik helyet maguknak. 

Alig telt el pár nap, a ház női tagjai újra a gödör alján találták magukat, 

még kegyetlenebb vérengzés tartotta félelembe az embereket. 

Meg is érkezett az ellenséges elő őrs, házról-házra jártak, nőket kerestek. 

Mindenütt csak férfiakat találtak. Így teltek a napok, nem tudták, hogy a front 

mikor ér közelükbe. 

Kicsit nyugodtabb napok következtek, nagyobb lett a csend. Maguk sem tud-

ták, hogy mi lehetett az oka. Valószínűnek tartották, hogy visszaszorult a front. 

Békésebb napok következtek, Ágnes is hiába várta a híreket Bálintról, 

semmi sem érkezett. 

A tavaszi napsütés jól esett neki, sokat volt elbújtatva szinte fényt sem lá-

tott. Jól érezte magát, napról napra erősebb lett, csak szerelme hiányzott na-

gyon. Pedig Bálint megígérte, hogy írni fog neki, amint tud. Biztosan baja 

esett- gondolta nagyokat sóhajtva. Szomorúan telt az idő. 

Egyik nap tábori levél érkezett Ágnes nevére, a feladója Bálint volt. Resz-

kető kézzel bontotta fel, a család is csendben várakozott. Sírva olvasta fel a 

levelet, melyben az állt, hogy szerelmét pár napra hazaengedik, és akkor meg-

tartják az esküvőt. Örömkönnyek gördültek a szemekből. Mindenki azonnal 

tervezgetett. A nagynéni fehér menyasszonyi ruhát varrt Ágnesnek, maradék 

fehér anyagokból, még fehér csipkével is tudta díszíteni, csipkéből készítette 

a fátylat. Hajadonfővel már ne menjen a menyasszony Isten házába. Bokrétát 

majd kötnek a kerti virágokból. Olyan szépre sikeredett a ruha, hogy bárme-

lyik városi ruhaszalon megirigyelhette volna. 

Közeledett a nagy nap, várták haza a vőlegényt. Nagy volt az öröm, ami-

kor megérkezett és a fiatal pár hosszú idő után újra megölelhette egymást. 

Végtelen nagy volt a boldogság, az egyháznál és hatóságnál is bejelentették 

házassági szándékukat már a következő napra. 
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Másnap boldogan készülődtek, a legközelebbi hozzátartozók kisérték őket 

esküvőjükre. Mintha nem is lett volna háború, olyan békés volt az utca is, az 

asszonyok megáldott búzát szórtak a fiatal párra. 

Boldogan lépkedtek egymás mellett most még jegyesként, de nemsoká 

már házastársként jöhetnek visszafelé ezen az úton. 

Nagyon boldog vagyok, szeretlek, míg élek –súgta Bálint szerelme fülébe. 

Várta a választ, de már nem értette mit is mondott a menyasszonya, mert egy 

harckocsi nagy dübörgéssel keresztbe állt meg az úton. 

Ijedten néztek egymásra, erősen fogták egymás kezét. Ágnes egész teste 

remegett. Katonák ugráltak ki a harckocsiból, Bálintot elszakították menyasz-

szonyától, földre teperték és a többiekre fegyvert fogtak. A rémülettől moz-

dulni sem tudtak, a lélegzet is visszafojtott maradt, sóhajok sem hallatszottak. 

Idegen nyelvű vezényszavakból megértették, hogy mindenki feküdjön az 

árokba. Óráknak tűntek a percek, csak az ordítást hallották. Ekkor Ágnes 

felemelte a fejét és meglátta Bálintot a tank ágyú csövéhez kötözve, egy szál 

ingben. Feldübörgött a harckocsi és elindult. Lassan kimásztak az árokból, a 

szó is bennük ragadt. Nem akarták elhinni, hogy mi történt velük. Ágnes bok-

rétája a földön feküdt, valaki rátaposott. Nem messze Bálint zakójáról letépett 

rangjelzés is ugyanerre a sorsra jutott. Ágnes felvette a szétzilált bokrétáját, 

megcsókolta és a közeli patakba dobta. Sokkosan ordítozott, szülei sírva kis-

érték haza. 

Ágnes visszavárta a vőlegényét, a háború befejeződött, de semmi hírt nem ka-

pott. A szívén ejtett seb nehezen gyógyult, amikor az egyik napon levelet kapott. 

Idegen név volt a feladó, pár sort írt csak bele a levél írója. A borítékban 

egy kis zsebkendő volt sarkában két monogram. Bálintot a fogságban töltött 

évek megviselték, sokat szenvedett, halála előtt kérte bajtársát, ha szabadulna, 

tegye a kis kendőt borítékba és küldje el menyasszonyának. Ágnes beletette 

imakönyvébe, mint örök fájdalmas emléket és ott őrizgette. 

 

„Ez volt Anyám története. Tudta, hogy Bálintot soha többé nem fogja látni, 

hosszú évek múltak el mire gyógyulni kezdtek a sebek. Majd férjhez ment, jó 

férjet kapott, ő volt az én Apám.‖  

Kozma Barnáné 
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A zene és a munka 

 

A nagymamám egy Somogy megyei, hét gyermekes családból származik.  

A szülei fizikai munkát végeztek, de nagyon kedvelték a zenét. Ezért a  

nagymamám gyerekkorában kapott egy tangóharmonikát. 

A faluban élt egy grófi származású néni. Mici néninek hívták. Ő tanította a 

mamámat harmonikázni. Mici néni férje pék volt. Mamám abba a pékségbe 

járt délelőttönként lisztet szitálni. Nagyon élvezte ezt. A pékségben 60 cm 

átmérőjű szitával is dolgoztak.  

Szerette nézni, ahogy a nagy kenyereket kiszedik a kemencéből. A kenye-

reket egy hatalmas teknőben dagasztották, amit akkor a mamám - hiszen csak 

4. osztályos volt, - alig ért föl. Mici néni sokat betegeskedett, és volt 13 

macskája és 3 kutyája. Az állatoknak a mama gyúrta a kifőtt tésztát csupán 

szórakozásból. A lisztszitálásért ő és családja minden másnap kapott 6 kg 

kenyeret. Ezek persze nem hivatalos munkák voltak, csupán szórakozásból 

csinálta, és mert szívesen segített, és segít a mai napig is mindenkinek.  

A harmonika ma is megvan és működik. Néha, téli estéken, amikor már 

korán sötétedik, a mamám előveszi a tangóharmonikáját, és játszik rajta ne-

künk, az unokáknak. A pékségi munkáról a mai napig szívesen mesél…  

Kötél Réka 

 

 

Marcika ciklus 

Marcikának, első születésnapjára 

 

Már egy éve, hogy megérkeztél, 

Családunk legkisebb, gyöngyszeme lettél. 

Átfaragtál engem, boldog nagymamává, 

Fárasztó nap után, kitörő vulkánná. 

Megnyugtatott mindig, feltöltött a léted, 

Nyakam köré fonódó kedves ölelésed. 

Energiám, szeretetem, hatványoztad aztán, 

Jutott is belőle mindenkinek jócskán! 

Frissen tartottál, még fürgébbé tettél, 

Jusson idő mindenre, amit megszerettél. 

Kukucsoztunk sokszor, megszámoltunk mindent, 

Állathangon, mulattuk a boldog időnket. 

Kúsztál, másztál, majd elindultál, 

Rohanó léptekkel mindent bejártál. 
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Mentem én utánad, nem volt kis feladat, 

Óvni a tested, minden esés alatt. 

Születésnapodon köszöntelek téged, 

Kívánom, egészségben töltsünk el együtt, 

Még sok boldog évet! 

(A Te Mamikád) 

 

 

 

Játssz velem 

 

Jöjj, Mami játssz velem a szélben, 

Engedd, hogy futkározzak az erdő közepében,  

Szórhassam szét a faleveleket, 

Rugdoshassam, a csillogó köveket. 

 

Jöjj, Mami játssz velem a téren, 

Csodálhassam a sas madarat az emelvényen, 

Felmászhassak a lovak lábáig a szobornál, 

Láthassam a vitézt, ki büszkén néz reám. 

 

Jöjj, Mami játssz velem az úton, 

Tapicskolhassak a vízbe, míg meg nem unom, 

Felfedezhessek minden gödröt, pocsolyát, 

S ne legyen gond, ha néha felcsapom rád! 

 

Jöjj, Mami játszunk a homokban, 

Süssünk pogácsát, s rakosgassuk sorban,  

Úgyis széttúrom a kis lapátommal, 

Mielőtt kihűlne, de ugye ez nem baj! 

 

Jöjj, Mami hintáztass nagyokat,  

Repülhessek én is, mint a sas madarak. 

Tegyél fel a csúszda tetejére, 

Nevessünk, míg leérek onnan a végére! 

 

Jöjj, Mami játszunk sokat-sokat, 

Boldogan élhessem a gyermekkoromat. 

Majd, ha felnövök, s lesz unokám,  
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Marcikának második születésnapjára 

 

Beférkőztél a szívünkbe, 

Ott vagy bizony már két éve. 

Legboldogabb napot hoztad, 

Derűssé életünket, Te varázsoltad! 

Olyan szép lett minden veled, 

Gazdagabb lett a lelkünk tőled. 

 

Selymes, kedves ölelésed, 

Zengő, harsány jelenléted, 

Ügyesedő kicsi kezed,  

Lelkesedő drága lényed, mosolyod, 

Indulatos vágyaid,  

Nagyon édes együtt mind! 

Adjon a jó Isten Neked, 

Pompás, színes, szép életet, 

Ott ahol jársz, béke legyen, 

Tartson soká szeretetben! 

Lakatosné Bungó Ibolya 

 

 

A tulipános láda titka 

 

Az élet nem kiszámítható. Egyáltalán nem. Hiába tervezünk előre, egyetlen 

apró esemény véget vethet elgondolásainknak. 

A legnagyobb baj az, hogy érzékeink börtönében raboskodunk. A világot 

csupán ezeken keresztül szemléljük, nem biztos, hogy megfelelően. Egyálta-

lán létezik olyasmi, hogy megfelelő szemlélet? Amikor mindenki másképp 

látja és éli meg a történéseket?  

Ez a világ már nem a helyes úton halad. Minden a pénz, az ismerettség, a 

magamutogatás, az öndicséret, a fontoskodás körül forog. Mintha egyik em-

ber nagyobb fontossággal bírna, mint a másik. Mintha nem a vesztébe rohan-

na az emberi társadalom a felpörgött, pénzhajhászó, természetromboló visel-

kedésével. Csodálkozunk, ha a természet ebbe néha beleszól? Neki már elege 

van belőlünk. Földrengések, áradások, vírusok- mind, mind figyelmeztetések: 

vessetek már véget önromboló életmódotoknak. Ne mérgezzetek vegyszerek-

kel, szeméttel meg minden egyéb modern találmánnyal! A Föld ereje fogytán 
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van. Kell neki a pihenés. Mint ahogy a világnak is. Valamilyen módon bizo-

nyára- elmélkedett magában Zsuzsika néni, miközben régi, kopottas, tulipá-

nos ládájának a fedelét feszengette.  

Nem járt sikerrel. A zár kissé megrozsdásodott, nehezen mozdult. Nem az 

ő gyenge karjának való. 

Lám, már egy ládát sem bírok kinyitni. Csak okoskodni tudok itt magamban. 

Újra nekiveselkedett. A faláda nagyokat reccsent, de a fedele meg se moccant. 

Segíthetek, dédi?- toppant be Attila az ajtón. 

Ezt a ládát próbálom fölnyitni. De nem megy. 

Majd én!- ugrott oda a dédunoka, s pillanatokon belül fölpattant a láda fedele. 

Zsuzsika néni sorra emelte ki a régi kézimunkákat, írásosat, keresztsze-

mest, csipkéset. 

Ki kell szellőztetni őket!- rakosgatta az Attila karjára, aztán hirtelen meg-

torpant. Egy csipkés szegélyű, hímzett zsebkendő akadt a kezébe. 

Az ölébe terítette. Egyetlen szegfű ékeskedett rajta, rózsaszín, sok zöld le-

véllel körülvéve. 

Csak nézte. Kétszer-háromszor végigsimított rajta vékony ujjaival, aztán a 

könnyei is megeredtek. Attila a kézimunkákat a padra hajította. 

Dédi! Valami baj van? 

Nem… Csak ez a zsebkendő… Egy nagyon régi, nagyon szomorú emlék. 

Szeretnéd elmondani? 

Most már igen. Mindenki halott, akinek valaha valami köze volt hozzá. 

Attila lehajtotta a láda fedelét, s rátelepedett. 

Tizenhét éves voltam. Két legény udvarolt nekem, egyszerre. Nem tudtam 

választani, mindkettő tetszett. Nagyon. A táncban is felváltva táncoltattak, hol 

egyik, hol másik. Húsvét közeledett, így mindkettőnek varrtam egy-egy zseb-

kendőt. Egyformát, szegfűset. Mivelhogy a szegfű, a tulipánnal ellentétben, a 

férfit jelképezi. Hát ők voltak ott a zsebkendőn, szegfű képében. Mikor a 

zsebkendők elkészültek, s éppen simára vasaltam őket, betoppant a szomszéd 

lány, Mariska. 

Nocsak, két zsebkendő, két legénynek?- kérdezte vihorászva. Sándornak 

is, Bélának is? 

Igen- válaszoltam szemlesütve. 

Vigyázz, lelkem, mert Béla Zsókának is csapja a szelet. Vagy nem tudtad? 

Megdöbbentem. Igaz lenne? Húsvétig csak ezen töprengtem, míg végül 

eldöntöttem, hogy Béla nem kap zsebkendőt. Vártam, hogy jöjjenek locsol-

kodni, de egyikük sem érkezett meg. Mindkettőt elvitték katonának. A hábo-

rúba. Közben megtudtam, hogy Béla sosem járt Zsóka után, Mariska csak 

irigységében mondta ezt nekem. 
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Sándor öt év múlva hazajött, s hozzámentem feleségül, Béla sosem tért 

vissza. Dédnagyapádnak odaadtam a neki szánt zsebkendőt, a Béláéról sosem 

beszéltem. De mindig bántott a lelkiismeret, hogy nem is akartam nekiadni. 

Mert hallgattam a hazug szóra.  

Dédi - fogta meg mindkét kezét Attila -, ennek így kellett lennie. Béla  

sosem tudta meg ezt a meg sem történt esetet. 

Biztosan érezte. Levelet írt, de nem válaszoltam. Tudta, hogy valami gond van. 

És ha hazatért volna, megkapta volna a zsebkendőt? 

Nem tudom. Ez szomorít el a legjobban. 

Én azt mondom, hogy emiatt ne szomorkodj. Ha ő lett volna a férjed,  

akkor én most nem lennék, nem igaz? 

Zsuzsika néni fölkapta a fejét. Nézte a dédunokáját, s elmosolyodott. 

Igazad van. Örülök, hogy így történt. 

A zsebkendőt négybehajtotta, s az Attila kezébe tette. 

Ez a tiéd. Hogy tudd, semmi sem történik ok nélkül. 

Köszönöm, dédi. Erre mindig emlékezni fogok. 

S aztán csak ültek ott, egymás kezét fogva. 

László-Fábián Júlia 

 

 

Nagymama pöttyös angyala 

 

Sosem értettem, amikor kicsi voltam, hogy miért kell nekem otthonról elmen-

ni pontosan Karácsony szombatjának a délutánján. Hogyne, amikor a legér-

dekesebb volt! Amikor szívdobogva vártuk, hogy eljöjjön az angyal, és el-

hozza az áhított ajándékot. Csak egyet, persze, mert illetlen dolog lett volna 

az angyalkától sok mindent kérni. De a legtitkosabb vágyainkat megírtuk 

neki, aztán lesz, ami lesz. Biztosak voltunk benne, hogy ha nem is azt találjuk 

a karácsonyfa alatt, ami kértünk, akkor is lesz ott valami. Valami érdekes, 

valami új. 

Anyukám vastag bundába öltöztetett minket, s így szólt: 

- Mama azt üzente, hogy látogassátok meg. Meglepetést is emlegetett. 

Meglepetés? Az már más. Azért megéri felmenni. Vagyis felcsúszni, mert 

apukám máris előállt a legalább kétszemélyes szánkóval. Én voltam a na-

gyobb, hát én ültem hátul, az öcsém pedig előttem foglalt helyet, de csakis 

azért, hogy ha netán lepottyanna, akkor gyorsan kapjam el. Egyébként mindig 

jó móka volt, ha télen nagyiékhoz mentünk, mert ez mindig szánkóval történt. 

Útközben egy dombocska is volt Györgyiék mellett, azon ereszkedtünk egyet. 

A szánkóút a főútra futott ki, így apukám bekanyarodott a járdára, s ez okból 
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kifolyólag mindig felborultunk. Ezen aztán addig nevettünk, amíg ismét felér-

tünk a dombtetőre, s csúsztunk egy jót. Ismét a hóban kötöttünk ki. Apukám 

leseperte rólunk a havat, amennyire tudta, aztán feltuszkolt a szánkóra, s in-

dultunk tovább. 

Nagyszüleim az Újvárosban laktak. Tévedés ne essék, ez nem New York, 

csak Székelyvaja főutcájának a hídon felüli része. Mivelhogy a kezdetek kez-

dete után építkeztek oda. De vannak még nálunk érdekes utcanevek, mint 

például a Hostát.  

Megérkeztünk. Apu leemelt a szánkóról, s bevonultunk a házba. Feri és 

Samu bátyám még otthon legénykedtek, és mindig nagyon örültek, ha meglát-

tak. Kihámoztak a vastag ruhákból, adtak egy-egy barackot a fejünkre, s Sa-

mu bátyám máris bújócskát javasolt. Kapva-kaptunk az ajánlaton, azonnal be 

is robogtunk az első házba, amit a mi és a Karácsony tiszteletére nyitottak ki. 

Én rendszerint a szekrénybe bújtam, az öcsém meg mögéje. Nagybátyáink 

odakint biztosan rettenetesen kerestek, mert időnként hallottuk, hogy vajon 

hol lehetnek ezek a gyermekek? Aztán hosszas várakozás után valahogy meg-

találtak, természetesen engem a leghamarabb. Gondoltam kiszaladok, hátha 

az is felér egy meg nem találással. Siettemben megbotlottam a magas küszöb-

ben, s kiestem az ajtón a konyhába. Éppen az orromra. Fel is tűrődött, úgy 

néztem ki, mint aki nagyon felhúzta az orrát, a szó szoros értelmében. De 

Samu bátyám, mint mindig, erre is talált megoldást: visszanyomta a helyére. 

- Ne törődj, mire menyasszony leszel, helyrejön! 

Még egy kicsit sírdogáltam, ekkor lépett be nagymamám. 

- Aranyas léánkám, mi lett veled? 

Elszipogtam a bánatomat, ő meg a térdére ültetett. 

- Képzeld el, a reggel, amikor mentem, hogy engedjem ki a tyúkakat, csak látom, 

hogy valami nagy fényesség közeledik. Jobban megnéztem, s tudod mi volt? 

Intettem, hogy nem. 

- Egy angyal! Erősen fényes ruhája volt, babas. Azt mondta, hogy ő az én 

babas angyalam. S gondolad, hogy mit csinált? 

- Mit? 

- Ideadatt nekem két csomagat, azt mondta, hogy egyik a tiéd, a másik meg az 

Andráskáé.  

- Hol vannak a csomagok? 

- Hinnye, vajan hova tettem? Gyere, keressük meg! 

Mindent átkutattunk mamával, amíg rájöttünk, hogy az ajándékok végig 

ott hevertek az ágyon, újságpapírba csomagolva. 

- Megnézhetjük? - pillantottam nagymamára kérlelően. 

- Hogyne. Én is kíváncsi vagyak, mert nem láttam. 
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Kibontottuk. Az Andráséban egy kisautó, az enyémben egy aprócska né-

ger baba volt. Csak ámultam. Ez volt az én rejtett vágyam, hogy végre nekem 

is legyen egy néger babám, mint a barátnőimnek! 

- Köszönöm, kedves babas angyal, köszönöm! 

Mire hazaértünk, otthon is eljárt az angyal, de nálunk már csillogó kará-

csonyfát is hozott. Eléggé bántott, hogy ismét elkerültük egymást, s megkér-

deztem anyukámat, hogy itt is a babas angyal járt. Anyu csak nézett, aztán így 

válaszolt: 

- Nem láttam, kicsim. Mire bejöttem, már híre-pora sem volt. 

László-Fábián Júlia 

 

 

A székely gyerek idegen nyelvet tanul 

 

András kalapgyűrögetve, lehajtott fejjel állt meg az apja előtt. 

- Édesapám, baj van. 

- Na. 

- Elég nagy baj. 

- Nacsak. 

- Azt mondta az igazgató, hogy meg fog buktatni románból. 

- Románból? 

- Igen. Meg azt es mondta, hogy elég nagy szégyen, mert mindenből nagyon 

jó vagyok, csak románból nem. Én pedig szeretnék hetedik után szakiskolába 

menni. De ha megbukok… 

- Aztán mennyit tudsz románul? 

- Sokat. Bunő züá, lá révédéré, nápté bunő, pé miné mő kéámő s egyebeket. 

- Ez még nem elég. 

- De itt, Parajdon, igen. 

- Mért lenne elég itt? 

- Mert itt nincs egy román sem. 

- És Udvarhelyen? 

- Ott es elég lesz, mert ott sincsenek. 

Az idősebbik András összevonta a szemöldökét. Aztán vette a kalapját, s 

kifordult a kapun. Meg sem állt az iskoláig. Egyenesen az igazgatóhoz ment. 

- Aggyonisten, András, mi járatban van? 

- A fiam miatt jöttem. 

- Persze, persze, a kisebbik András. Ügyes legényke. Csak hát nem megy neki 

a román. 

- Éppeg ezt mondta. 
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- Meg kell buktassam. 

- Osztán miért? 

- Hát mert nem elég felkészült ebből a tantárgyból. Kellene egy kicsit még 

tanuljon. 

- Hol? 

- Az iskolában, otthon… 

- Mondja, mennyire beszélte a román nyelvet az ő korában? 

- András, akkor még más idők jártak. Nem es kellett tudni. Magyar világ volt. 

- De most tudja. 

- Természetesen. 

- Osztán hol tanulta meg? 

- Itt-ott, mindenütt ragadt rám egy kicsi. 

- Látja? Engedje csak tovább. Majd megtanulja menet közben. 

Az igazgató elgondolkodott: lehet, hogy Andrásnak igaza van? Mit tegyen? 

- Jól van. Átengedem. Aztán szégyent ne hozzon ránk! 

Idősebbik András bólintott. 

- Ülj le, és tanulj! Nehezebb idők jönnek, kezdődik a kollektivizálás. Az ősz-

től továbbtanulsz - mondta a fiatalabbik Andrásnak, mikor hazaért. 

Annak meg fülig ért a szája. 

De végül a katonaságnál tanult meg jól beszélni románul. 

László-Fábián Júlia 

 

 

Nagymamám és Kodály Zoltán találkozása 

 

Ez a történet a nagymamámról fog szólni. 

Nyolc testvérével minden nap együtt jártak iskolába. 

Volt egy nővére, közöttük csak egy év korkülönbség volt, legjobb barátok 

voltak, és egy osztályba is jártak. Ennek az osztálynak volt egy kórusa. Fehér 

köténykében, fekete „lábbeliben‖ és piros masnis madzaggal a hosszú hajuk-

ban mindenki nagyon szépen mutatott. Mindenhova mentek fellépni, és ver-

senyekre is jártak, ahol mindig szép eredményeket értek el.  

A mamám akkoriban szeretett énekelni, de legjobban Kodály Zoltán zenéit 

szerette dalolászni testvéreivel. 

Egyik nap kaptak egy meghívást az énekkarral, hogy énekeljenek, de ez 

más volt, mint a többi. Itt mindenféle „úrias‖ embereke előtt kellett előadni az 

ének tudásukat. 

A mamám azt mondta, hogy mindenki a kórusból remegő lábbal, hanggal, 

mert csak kiállni énekelni. 
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A nagyi a testvérével még szólót is énekelt, amit nagyon sokan meg is tap-

soltak. A nagy tömegben hirtelen feltűnt egy ismerős alak. Ő volt személye-

sen Kodály Zoltán. Sok gyereknek hirtelen elakadt a lélegzete. Mikor meglát-

ták, már Kodály Zoltán mellett találták magukat, és közösen is elénekeltek 

egy dalt. A zeneszerző nagyon megdicsérte a kórust, és a két „leánykát‖ akik 

szólóban is megmutatták, hogy mit tudnak. 

Mióta találkozott a zenetudóssal mindig, amikor boldog, énekel. Kisko-

romban is nagyon sokat énekelt nekem, sőt még most is ez által. A nagyma-

mám mindig elmeséli nekem ezt a kis történetet, és nagyon büszke is rá. 

Lengyel Jázmin 

 

 

Emlékek doboza 

 

Már egész kicsi koromban is olyan voltam, hogy igyekeztem megőrizni olyan 

apróbb dolgokat, amik az életem egy-egy fontosabb eseményei után marad-

tak. Nem feltétlenül boldog emlékek vannak ebbe a dobozba elzárva, mégis 

fontosnak tartom, hogy emlékezzek arra, hogy ki is vagyok. Mert az élethez 

hozzátartoznak azok a pillanatok is, amikor a vaksötétben ülsz az ágyadon és 

zenét hallgatsz, miközben a szemeidből könnyek hullanak a kezedre. Nem 

csak a boldog emlékek formálnak minket.  

Az első szerelmes leveleim előkelő helyet kaptak a lila dobozban, bár va-

lószínűleg össze kellett volna tépnem őket, mégis úgy érzem, ez egy korszak 

kezdete egy lány számára, szóval nem volt szívem dühöngve ezer fecnire 

cincálni az akkori érzéseim.  

A kedvenc emléktárgyaim az elmúlt öt év nyaraiból származnak. Tábo-

rokból kitűzők, nyaralásokból kagylók, vagy egyszerű városnéző túrákból 

képek. Az érzés, amikor egy egyszerű papírra írt üzenettől gondolatban visz-

szarepülsz egy helyre, amit imádsz és egy percre minden porcikáddal érzéke-

led, hogy ott ülsz a fűben a kedvenc énekesed hotele előtt, több száz hasonló 

lánnyal, mint te és arra vársz, hogy ha csak egy pillanatra is, de megpillantsd 

azt, akinek annyi mindent köszönhetsz. Amikor egy gumikarkötőről eszedbe 

jut az a lány, akivel örök barátságot kötöttetek a nyári táborban, ám miután 

már nem találkoztatok minden egyes nap, szinte idegenek letettek egymásnak, 

mégis annyi mindent tanultál tőle. Sulis levelezések, amik mosolyt csalnak az 

arcodra, egy kulcstartó NewYorkból, ahová mindig is el akartál jutni, egy 

könyvjelző, amit a nővéred hozott neked Görögországból, egy rágóspapír, 

amiből több százat vettél a barátaiddal az évek alatt, egy dallista, amin a ked-
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venc zenéid szerepelnek, mozijegyek a családi mozizásokból. Ezek mind 

hozzám tartoznak, ahhoz, aki vagyok.  

Ha jobban belegondolok, nem csak tárgyak hoznak vissza emlékeket, ha 

például süt a nap tavasszal, mindig az jut eszembe, hogy a barátnőimmel az 

iskola udvarán nevetünk a fűben az élet „nagy poénjain‖. Egy illat ugyanúgy 

vissza tudja hozni a mamámnál töltött időket, mint ahogy egy íz a közös csa-

ládi vacsorákat.  

Szeretem az emlékdobozom. Sokban segített: Lezárni bizonyos dolgokat 

vagy éppen újra nyitni barátságokat. 

Az emlékek azok a dolgok, amik sose változnak, még ha minden más igen.  

Lippai Zita 

 

 

Az én tanító nénim 

 

Évek óta testvéreimmel pénteken délutánonként nagyszüleimhez megyünk. 

Ilyenkor együtt játszunk. Mindig olyant, amilyent mi, gyerekek szeretnénk. 

Gyakran beszélgetünk is. Elmeséljük élményeinket, vágyainkat, ők pedig 

mesélnek múltjukról. Egy ilyen beszélgetés során derült ki, hogy nagyma-

mám hogyan lett tanító néni. 

Egy Somogy megyei kis faluban végezte az általános iskola alsó tagozatát. 

Összevont osztályban tanult, ahol az 1. és 3. valamint a 2. és 4. osztályosok 

tanultak egy tanteremben. Önálló és hangos óráik voltak. Nem volt tornate-

rem, a testnevelésórákat a tanteremben, a padok között tartották. Technika-

órákon, amit akkor gyakorlati foglalkozásnak hívtak, az iskola udvarát tették 

rendbe otthonról hozott gereblyékkel, seprűkkel. Harmonikázni is tanultak, év 

végén közönség előtt szerepeltek. Szünetekben a hatalmas udvaron az iskola 

tanulói – kicsik és nagyok – együtt játszottak. A házaspár tanító példaképül 

állt előtte. Szigorúak, de gyermekszeretők voltak. Már ekkor elhatározta ma-

mám, hogy ő is tanító lesz. Dédmamám mesélte, hogy mamám otthon sorba 

ültette a babáit, mackóit, ők voltak a gyerekek, és tanította őket. Adott piros 

pontot és természetesen fekete pontot is. Azóta 50 év telt el.  

Az elhatározásból valóság lett. Nagymamám a gimnázium elvégzése után 

a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán tanítói diplomát szerzett. A Nagyvázso-

nyi Kinizsi Pál Általános Iskolában tanít már 30 éve. Tanította nagybátyámat, 

testvéremet is, és most az én tanító nénim. Nagyon büszke vagyok rá. Talán 

egyszer én is tanító néni leszek. 

Magasi Alina 
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A tintásüveg  

 
A tél már csak a hegy gerincén ült, fehérlett körbe minden, mint a fogyó hold 

karéja. Időnként meg-megrázta a szakállát, hogy az embereket emlékeztesse, 

messze még a tavasz, hisz csak február van. Ritka reggeleken még belepett 

mindent a hó, tisztára takarta a földet, s rajta mindent, délre el is olvadt. Jóko-

ra sár lett, az udvar földje átázott, ilyenkor lehetett jókat mutyulni, dagonyáz-

ni benne. Akkor még nem volt aszfalt az utakon, sem térkő az udvaron, a 

gyerekek gumicsizmában, bakancsban szaladgáltak kedvükre, hangos volt az 

utca a gyerekzsivajtól, az örömtől, nevetéstől, olykor-olykor hallatszott sírás 

is, mert hát a gyermek, elesik s akkor azért sír, vagy ha elveszik tőle a játékát, 

azért könnyezik. 

Hárman voltunk gyerekek a családban, én a nagyobbik leány, a húgom és 

a kisöcsém. 

Isten tudja jobb-e vagy rosszabb nagyobb gyermeknek lenni a családban, 

de nekem kijutott mindenből. Hat vagy hét éves lehettem ezen a tavaszon. 

Ebéd után kint játszottunk az udvaron.  

- Gyertek csak bé gyorsan!- kiáltotta édesanyám. 

Mi szaladtunk mind a hárman, első szóra, tudtuk valami finomsággal kí-

nál. Azt is tudtuk almakompót lesz, mert egy kosár almát vitt fel a pincéből, 

este beszélték édesapámmal, hogy kár lenne, tönkre menjen, itt a tavasz íze-

sedik az alma a pincében. Az előszobában kiléptünk a lábbelikből, s teleped-

tünk le ki-ki hova tudott; kicsi székre, padra, küszöbre. Édesanyám poharakba 

merte a kompótot, jól felöntötte a levével, s a pohárba tette a kiskanalat, így 

kézből ettük, nem kellett asztalhoz ülni. Olyan finom almakompótot senki 

nem tud főzni, - pedig gyakran próbálkozom, de semmi nem adja azt az ízt, 

bármit tehetek bele; - a cukrot is belefőzte, és valahonnan mindig jutott egy 

kis vaníliás cukor és egy kis fahéj is. Mennyei finomság volt uzsonnára, va-

csoráig jól kitartott még a gyomrunk vele. 

- Tessék, lelkem egyétek! Itt a tied is! – szólt az öcsémhez és megsimogatta kis 

buksiját. Van még alma a pincébe, holnapra is tudok főzni egy nagy fazékkal. 

Amíg mi kanalaztuk az ínyencséget, ő a kompót felét áttöltötte egy másik 

fazékba. 

- Visszaviszem Kardánénak a tejesfazakat, amibe a reggel hozta a tejet. Tet-

tem helyette almakompótot –szólt oda édesapámnak. 

Kardáné a szomszédasszony volt. A mi tehenünk éppen megborjúzott, kel-

lett a borjúnak a tej, s egyébként sem ették meg a festejet, így hívják nálunk 

felé a frissborjús tehén tejét; tudta jól Kardáné, azért hozta reggel. Nem kér-



285 

tük, akkoriban figyeltek egymásra az emberek, számon tartották egymás baja-

it, kérés nélkül segítettek egymáson. 

Édesanyám után somfordáltam. Amikor a szomszédkaput csukta volna be 

akkor vette észre, hogy én is ott vagyok. 

- Hát te? Gyere, no, ha már itt vagy – mondta és fogta meg szelíden a kezem. 

Az ajtónál kopogott és engedett engem előre.  

- Isten áldja meg! Hát mi jót csinálnak? –köszönt édesanyám, én  

„Dicsértessék‖-et mondtam rögtön utána,hangosan, hogy jól hallható legyen, 

nehogy rám kelljen, szóljon édesanyám, hogy „Hogy kell köszönni, fiam?‖, 

mert az végtelen nagy szégyen lett volna mindkettőnknek. 

- Hozta Isten, kerüljenek beljebb, üljenek le – kínált rögvest hellyel Kardáné. 

- Erőst nem ülünk, sietünk, visszahoztuk a tejesfazakat. Isten fizesse – nyúj-

totta át édesanyám. 

- Ügyeljen, hogy fogja! Egy kicsi almakompótot főztem, tettem maguknak es, 

kóstolják meg. – Azzal már fordultunk ki az ajtón. 

Amíg még a tornác előtt beszélgettek, búcsúzóul, asszony módra, telt az idő. 

Igazán nem volt sok idő öt-hat perc. Én az udvaron fel-alá sétáltam a várako-

zásban. A kemence mellett megakadt a szemem egy tintásüvegen. Ki volt 

hajítva vagy csak a Kardáné leányai vitték ki. Egészen fekete volt az üveg, a 

papír rajta félig leázva, elszakadva, de látszott rajta, hogy kék tinta volt ben-

ne. Közelebb mentem, felvettem, nézegettem, s tudja Isten miért a zsebembe 

csúsztattam a tintásüveget. Ekkor már szólított édesanyám, hogy: 

- Gyere Irma, megyünk! 

- Isten magokkal! Köszönjük, amit hoztak! – intett még utánunk Kardáné. Mi 

indultunk, mentünk, zsebemben a kezem, kezembe a tintásüveg. Úgy markol-

tam, hogy teljesen rágémberedtek az ujjaim. Nem is emlékszem köszöntem-e 

Kardánének vagy sem izgalmamban, de valamit biztos mondanom kellett, 

különben arra emlékeznék, hogy édesanyám miként szólít meg, ha elfelejtek 

köszönni. Akkor még mindenki köszönt mindenkinek, nem csak, ha látogató-

ba mentek egymáshoz, érkezéskor és búcsúzáskor, hanem máskor is. Ha 

olyan messze voltak egymástól és nem hallották érthetően egymás szavát az 

utca túloldalán vagy a távolság miatt, látható módon biccentettek az emberek 

egyet a fejükön és jelezték, hogy láttalak, észrevettelek, fontos vagy. 

Egészen beleizzadt a tenyerem, bizsergett valami a gyomromba is alig vár-

tam, hogy kikerüljön a zsebemből az a fránya tintásüveg. Édesanyám ment 

elől. Amint hazaértünk, amíg ő fordult be az ajtón én leengedtem a lépcső 

mellé a lopott tintásüveget.  

Estig lassan telt az idő, esett az eső, ki sem lehetett menni. Egyfolytában a 

tintásüvegen jártak a gondolataim. Akárhogy is hessegtettem őket fejemből, 

szívemből, ott lüktetett valahol, a gyomromba, de leginkább a fülembe. Mint-
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ha súgta volna nekem valaki, hogy „Loptam! Loptam! Loptam! ‖  „Most ha-

ragszik rám a Jézuska, hisz bűn. S mi lesz, ha mégis kiderül. Pedig milyen jó 

lenne nekem, hátha még van benne tinta is, milyen szép betűket tudnék azzal 

írni.‖ Hol ezen, hol a bajon járt az agyam, de semmiképp nem telt az idő. 

Volt egy verem a házban, az asztal alatt volt a lejárata. Hogy hasznosan 

töltsük az időt cerás pityókát hozott fel édesanyám a veremből, körbe ültük a 

kosarat, s tördeltük le a kis csírákat a pityókáról. Azért kellett ezt csináljuk, 

hogy ne fonnyadjon el a pityóka, simább és ízletesebb marad még tavasz vé-

gén is fogyasztáskor a cerátlan pityóka. Édesanyám két maroknyi törökbúzát 

tett oda főni egy kuktába. Annak a kuktának is csak a neve volt kukta, mert a 

fedője nem zárt rendesen kukta módra, csupán annyit tett, mint más közönsé-

ges fedő, sőt még annyit sem. Jó ideig kellett főzni, míg puhára főtt. Mikor 

kész lett, édesanyám megcukrozta és ugyanúgy kanalaztuk levestől, mint az 

almakompótot.  

Ez lett a jól megérdemelt munka után az ínyencség.  

Mi gyermekekül mindenféle játékot kitaláltunk a munka alatt, már akinek 

kedve volt hozzá. Én ez alkalommal semmire, nem voltam fogható, sőt iz-

galmamba talán, elkezdtem csuklani. 

- Mit loptál? – nevetve rikkantott rám édesanyám, hogy az ijedtségtől majd, 

eláll a csuklásom. Ez volt a szokás. Ezt a mondatot, így szó szerint, így szok-

ták mondani. Ijeszteni szokták vele a csukló embert, hogy a hirtelenségtől, 

eláll a lélegzet, s eláll a csuklás. 

Hát nekem el is állt a lélegzetem, el a csuklásom is, de annál inkább foly-

tak a könnyeim, alig bírtam megszólalni. 

- Nem lop-tam sem-mit, csak egy tintásüveget. – szepegtem.  

Édesanyám ijedtsége sem volt kisebb, mint az enyém. Látni lehetett az ar-

cán, a kikerekedett szemein, de nem lehetett eldönteni, hogy mi következik. 

- Öltözz fiam, visszavisszük a tintásüveget! 

Egy szót sem szólt többet, se nem kérdezett, se nem szidott. Ahogy kiértünk 

az ajtón én felvettem a lépcső mellől a tintásüveget, ő ment elől én utána. 

Amint megérkeztünk Kardánéék udvarára, nagyot intve a fejével megkérdezte. 

- No, honnét vetted el? 

- Onnan a kemence mellől –mondtam szemlesütve. 

- Menj, tedd csak vissza!  

Sebtében tettem a helyére, s mikor sirültem volna a kapu felé, mint aki 

mindennel kész van és letette a nagy terhet a válláról, így szólt hozzám édes-

anyám. 

- Most menj bé a házba, köszönj illendően, s mondd el, hogy láttál egy tintás-

üveget itt és ott, s ha már náluk nem kell senkinek, kérd el magadnak.  
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Nehezen értem el az ajtókilincset, tudtam én, hogy bent a házba senki sem 

tud az én bűnömről, de nekem az egész testembe lüktetett. 

Nyomtam le a kilincset, nyílt az ajtó és én egy levegővétellel mondtam 

végig a mondatot, amit megláttam a kályha mellett Kardánét letérdelve, amit 

szítsa a tüzet. 

- Dicsértessék Tera néni, azért jöttem, mert láttam a kemence mellett egy 

tintásüveget, ha már nem kell maguknak, legyen, szíves adja nekem.  

Ekkor már könnybe lábadt a szemem, de Kardáné mit sem látott az egész-

ből, fájós térde és derekával volt elfoglalva, amint felállt. 

- Vigyed lelkem, vigyed, ha tetszik neked – mondta.  

- Isten fizesse! Dicsértessék! 

Nem vártam meg a választ a köszönésre, szaladtam ki az udvarra.  

Édesanyám ott várt. 

- No, neked adták? –kérdezte 

Én csak biccentettem egy igenlőt a fejemmel és indultam hazafelé. 

- Hát a tintásüveget nem veszed el? – kérdezett ismét. 

Izgalmamban elveszítette a lényegét a tárgy, amit meg akartam szerezni 

magamnak. Visszaléptem, lehajoltam érte, most már a kezemben vittem, nem 

titokba a zsebemben és egy nagy leckével a szívemben, lelkemben. 

Ekkor vésődött belém először igazán, hogy ami a másé, az nem az enyém, 

hogy a bűn terhe nehezebb és fájdalmasabb a léleknek, mint bármiféle testi kín.  

Édesanyám nem szégyenített meg, tudta, hogy én csak gyermek vagyok és 

ő a felnőtt, aki megtaníthatja nekem, hogy tiszta lelkiismerettel élni egészsé-

gesebb, annál is mint, amit megeszünk. 

Miklós Beáta 

 

 

Téli emlék 

 

Hatalmas hó borított mindent, amerre a szem ellátott.  

Mi gyerekek nagyon örültünk, hogy végre elérkezett a tanítási szünet és 

reggeltől-estig boldogan élveztük a tél és a szabadság adta lehetőségeket. 

Szüleink is teljes decemberi hangulatban voltak, bár őket inkább a közelgő 

többnapos ünnep és a vele kapcsolatos teendők foglalkoztatták. A családban 

úgy alakult, hogy azt a karácsonyt nem otthon, hanem az anyukám húgáéknál 

töltöttük. Jó volt együtt karácsonyozni az unokatestvérekkel. Annál is inkább, 

mert a legkisebb unokahúgom csupán pár hónapos volt. A hó napok óta esett, 

néha csak szállingózott, máskor pedig sűrűn szaporázta. Gyönyörű hóeséses, 
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fehér karácsonyt éltünk meg, amit narancs illat fűszerezett. Keresztanya aján-

déka a gyerekseregnek öt kiló narancs volt.  

Eltelt az ünnep, a szüleimmel készülődtünk a másnap reggeli hazainduláshoz.  

Ám keresztanyám, anyu húga lázasan és hidegrázással ébredt. Valakinek 

segíteni kellett ellátni a kicsiket és a jószágokat. 

Apáék úgy döntöttek, hogy én maradok és majd Újév után hazamegyek. 

Végre „valakinek" érezhettem magam! Gyereket pelenkáztam, állatokat etet-

tem-itattam, főztem. Elláttam egy háztartást, keresztanyám irányításával. 

Megtettem minden tőlem telhetőt. Legalábbis iparkodtam. Szegény nagyné-

ném napokig nyomta az ágyat. 

Lassan elmúlt a láza, kezdett új erőre kapni. Bár köhögött még, de azt már 

elviselte, a nehezén túl volt. 

Elérkezett január másodika, a búcsúzkodás napja. Keresztanyukám hálás 

köszönete után elindultam én is a távoli otthonom felé. 

Már nem esett a hó, gyönyörű napsütés ragyogta be az egész téli világot, 

mely csodálatos volt szemnek és léleknek egyaránt. Vidáman szálltam le a 

vonatról és bele sem gondoltam abba, hogy még legalább tizenkét kilométert 

kellett a tanyáig gyalogolnom, ahol laktunk. 

Magamban dudorászva, tempósan szedtem a lábaim ahol a járművek 

nyomot tapostak az úton. Ott könnyedén haladtam, néha még szándékosan 

csúszkáltam is. 

A város körtöltésén kívül az országúton alig volt keréknyom. Talán a tá-

volsági busz hagyta ott a nyomvonalát, ami által legalább azt lehetett látni, 

hogy arra van az út. A dűlőúthoz érve már csak az érintetlen szűz hó véget 

nem érő látványa tárult elém. A dúdolgatást abba nem hagyva, nekifeszülve 

tapostam a havat. Néhány helyen, ahol a szél feltorlaszolta, helyes kis domb-

vonulatokat hagyott maga után. Alig tudtam átjutni rajtuk. Éreztem, hogy a 

gumicsizmám megtelik puha hóval. Tudtam, hogy a lábam nem lesz vizes, 

mert a harisnyám és a lábfejemre tekert kapca tetejére már régóta nejlonzacs-

kót húztam szigetelésként. Így elkerültem a felfázást.  

A nap szikrázó fénye verődött vissza a csodás hótakaróról, amit az egy-

mástól kisebb-nagyobb távolságokra elhelyezkedő tanyák fekete foltjai törtek 

meg. Órám nem volt, így nem tudtam mennyi az idő, csak battyogtam hazafe-

lé egymagamban. Még mindig kilométerek választottak el az otthonomtól. A 

megállás nélküli menetelésbe beleizzadtam. Éreztem, amint vézna kislány 

testemen gördültek az izzadságcseppek lefelé, egészen a derekamig. Nótás 

jókedvem lassanként alábbhagyott, egyre inkább a fáradtság lett úrrá rajtam. 

Meg aztán a repertoáromból is elfogytak a dalok kora reggel óta. Aztán egy-

szer csak megpillantottam a tanyánkat. Bár még messze volt, de legalább már 

láthatóvá vált.  
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„De mi a furcsa rajta?‖ - gondoltam magamban. Először nem jöttem rá. 

Ahogy egyre fogyott a távolság közöttünk, megvilágosodtam: nem füstölt 

a kéménye. Minden tanyában fűtöttek, mindegyiknek füst gomolygott a ké-

ményéből, csak a mienknek nem. Végre elértem a tanya bejárójához, melyen 

egyetlen emberi lábnyom nem volt. Csak néhány fácán és vadnyúl futott át 

rajta keresztben. Beértem a tanyánk udvarába, minden csupa hó, sehol egy 

ellapátolt csapás. Kietlen, lakatlan hatást váltott ki belőlem. Életnek semmi 

jele. A tyúkól ajtaja be volt csukva, a kutyaház ajtaját majdnem betemette a 

hó, lakója elő sem jött érkezésemre.  

„Mi történt itt?‖ - futott át az agyamon, amint beléptem a gangra. Óvato-

san nyomtam le a konyhaajtó kilincsét. Teáskanna, citromhéj, kristálycukor, 

bögrék az asztalon. És hideg. Kissé félve nyitottam be a szobába. Áporodott 

hideg levegő csapta meg az orrom. Az ágyon összekuporogva, egymásba 

fonódva, nyakig betakarózva a két test. Anyáé és apáé. 

Egymást átölelve, lázasan, vacogó fogakkal feküdtek. 

A hazafelé gyaloglás által felhevült testemen végigfutott a hideg, rózsapi-

ros arcomra ráfagyott a mosoly, mellyel üdvözölni szerettem volna őket. Ehe-

lyett azonnal munkához láttam, elfeledkezve saját fáradtságomról. Kisalakoz-

tam Jancsit, a kis vaskályhát. Anyáékra terítettem még egy takarót, gyors 

szellőztetés után begyújtottam a kályhába. Teát főztem, ennivalót készítettem, 

lázat mértem és gyógyszert kerestem. 

Siettem csapást lapátolni a kutyaházig és a tyúkólig. Enni és inni vittem 

nekik is. Azután visszamentem a szüleimhez. 

Felmelegedett a szoba, a szüleimbe visszatért az élet. Elmondták, hogy 

már a hazaérkezésük másnapján reggel óta betegek és lázasak voltak. Jártányi 

erejük is alig volt, csak teát főztek a petróleumfőzőn, enni szinte nem is ettek. 

Begyújtva rövid ideig volt, csupán néhány alkalommal. Az udvarra ki sem 

tudtak menni már az utóbbi két napon.  

A téli sötét korán ráborult a tanyasi, kisablakú szobára. Feltöltöttem a pet-

róleumlámpát és meggyújtottam. Kormos üvege miatt alig nyújtott valamics-

ke fényt, de még így is láttam szüleim szemében a hálát, ami nekem szólt. 

Elfáradtam. Igyekeztem korán lefeküdni én is. Már az ágyban voltam a 

meleg takaróm alatt, amikor eszembe jutott, hogy aznap nem is ettem. Egy-

szerűen elfelejtettem. „Nem baj, majd reggel!"- gondoltam magamban és a 

kályhában levő tűz halk mormolását hallgatva álomba zuhantam. 

Misán Erzsébet 
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Lélekidőn - A Mennyek Országa bennem él tovább  

Egyetlen Gyermekemnek, Mocsár Zsófia Alexandrának 

 

 „Még ki lehet nyitni.” 

   (Pilinszky János) 

 

Azt tartják, mikor egy Gyerek leszületik a Földre, egy Angyallal több lesz a 

Glóbuszon. Valamiért mégis úgy érzem, soha nem lett volna szabad megszü-

letnem. Életem a görög sorstragédiák egész sorozatát tartalmazza. Mindazt, 

ami történt velem, valamiért mégis át kellett élnem, de úgy hiszem, tíz ember 

is megroppant volna annak a tehernek a cipelése miatt, amit rám szabott a 

végzet.  

Gyermekkorom a vallásháborúk korát idézte, amelynek soha nem lett vé-

ge. Apám, görög katolikus kántor volt Hajdúdorogon, édesanyám pedig egy 

hajdúnánási, konok kálvinista lány, mielőtt összeházasodtak. Néha annyira 

messze voltak egymástól, mint a Tejútrendszer két legtávolabbi pontja.  

A házasságuk után költöztek Debrecenbe, s az én emlékeimben úgy élnek, 

mint, két olyan ember, akik addig átkozták a másikat, míg mindkettőjüket el 

nem vitte a félelmetes kór, a rák, csak éppen kilencévnyi különbséggel. El-

lenben mindegyikük szenvedéseihez én asszisztáltam és én néztem végig 

elsorvadásukat is.  

Én tartottam Édesanyámat, mikor már önmagától mosakodni sem volt ké-

pes, meghökkenve néztem a felfekvéseit, s végül együtt borultunk zokogva a 

hatalmas, ék alakú betéttel bélelt franciaágyra. Édesapám mindig azt kérdez-

te: - Mikor jön már Anyám? Aztán, amikor nagymamám megérkezett, feltá-

molygott betegágyából, ölelésre tárta karjait, majd arccal a lakkozott hajópad-

ló felé elvágódott, miközben ömlött a szájából a vér, s elillant egy másik, 

fájdalmaktól mentes világba. 

Gyermekkoromban a hajdúdorogi húsvétok és karácsonyok gyönyörűséges 

emlékei mellett elég hamar megjelent a veszteség. Kilenc éves voltam, mikor 

dédnagymamám felravatalozott testét kerülgettem. A koporsó négy sarkán négy 

hatalmas hófehér gyertya égett, s a köréje körbe tett székeken bánatkeszkenős 

siratóasszonyok zokogták fájdalmukat az émelygetős Édesnek. 

Soha nem tudtam megbocsátani a szüleimnek, hogy így kellett látnom né-

hai Perczel Borbálát, azt az embert, aki világoskék szemeivel a tengeróceánok 

mélységeit idézte, s aki annyira önzetlen ember volt, amilyennel - az Egyetlen 

Lányom kivételével - soha többé az életemben nem találkoztam. Érintése 

maga volt a csoda: húsvéti pászka-kalácsokat varázsolt, s hitéből a jóságot 
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ácsolta maga köré. Az ő halálával kezdődött el a magányosságom stációinak 

kálváriája.  

Hamar felnőttem. Mire befejeztem az általános iskolát, Lev Tolsztoj, 

Dosztojevszkij, Hemingway összes művét elolvastam, holott nem az én kor-

osztályomnak íródtak. A kezembe került egy olyan olvasmány is, amelyet 

semmiképpen sem akkor kellett volna átélnem. Ez Peter Marsall Nincs helyed 

a temetőben című regénye volt. Évekig töprengtem az értelmén nem meg-

osztva senkivel sem, mi is foglalkoztat igazán. Később, mikor már felnőttem, 

le tudtam vonni a mű tanulságát, mely szerintem abban rejlik, hogy az élet 

vállalása egyszerre jog és kötelesség is. Sokszor akartam meghalni. Legelő-

ször akkor, amikor az első férjem hirtelen összerogyott, s iszonyatosan hör-

gött, s köhögött, majd fordítva, köhögött és olyan mélyről hörgött, ami már 

nem is evilági hangorkánnak tűnt. Hiába jöttek azonnal a rohammentők, hiába 

próbálták egy fél órán keresztül újraéleszteni, meghalt. Őt láttam először 

szemtől szemben távozni az élők sorából. A szemöldöke fölött tűzvörös halál-

rózsák növekedtek, mire elvitték a halottszállítók. Azt sem tudtam, hol va-

gyok, ki vagyok, miért vagyok életben, s hova tűnt az a férfi, akit szívem 

teljes melegségével a rajongásig szerettem. Néhány esztendővel később a 

második hitvesem a lépcsőházunk földszintjén esett össze. Éppen munkából 

jött haza. Fél óra elteltével már egy másik világból próbált üzenni nekem, s az 

akkor tizenhárom hónapos Egyetlen Lányunknak, hogy ő jól van, s ne zokog-

junk. Sajnos, szívbeteg volt, de nem vette komolyan azt, hogy kímélnie kell 

magát. A lépcsőházban az egyik szomszéd tudatlanságból felültette, s mire 

leszaladtam, már csak a szemei forogtak olyan sebességgel, mint, ahogyan az 

augusztusi meteoritok száguldoznak, mielőtt végleg a porba hullanak.  

A Lányunk, Zsófia ebben az időben kezdett beszélni, de úgy hiszem, pon-

tosan tudta, mi történt, hogyan égette édesapja két végén élete gyertyáját, 

mert éppen abban az időben hagyták el ajkait a papapa és a mamama szavak, 

de ezután egy esztendeig meg sem mukkant.  

Ő még kacagva labdázott édesapámmal, aki a férjem másfél évvel élte túl. 

Sokat gyönyörködtem bennük. Ők voltak szívemnek a legfontosabb emberek. 

Aztán, miképpen fentebb írtam már, én is félárvává váltam. Soha nem gon-

doltam, hogy annyira hiányozni fog édesapám, hogy csaknem húsz évig nem 

tudom majd elengedni. Miért? Ő volt az, aki dédapámmal együtt - aki megjár-

ta a Nagy Háborút, s Doberdó és Isonzó csatamezein szerzett kitüntetéseket, s 

valahol Olaszországban ott hagyta a bal karját is -, a történelem szeretetét úgy 

hintette el bennem, mint a biblikus mustármagot. Ez a rajongás életem folya-

mán egyre terebélyesebb fává növekedett, aminek virágaihoz mindig hatal-

mas alázattal hajlottam.  
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A lánya, nagymamám abban az időben ment újra férjhez, amikor ez egy 

görög katolikus hívőhöz nem igazán illett. Valamikor a két világháború kö-

zött. Gyermekkoromban sohasem értettem, miért Hatalóczky Miklósné nevet 

írtunk a mamának küldött húsvéti-, karácsonyi-, névnap-és születésnapi ké-

peslapokra. Anyukám mesélte, Joli mama hogy úgy hajtotta a hatlovas foga-

tot, mint nő még soha. És úgy is élt, ahogyan neki tetszett. Amíg Debrecen-

ben lakott, moziba jártunk, meséket olvasott nekem a legnagyobb nyári káni-

kulában, mikor a házunk árnyéka már megengedte, hogy kiüljünk; s annyira 

vonzó teremtés volt, hogy a macskáink és az egyetlen kutyánk is köréje tele-

pedtek, mert tudott varázsolni. A szeretet hatalmával úgy porzott meg ben-

nünket, akár a méhecskék a gyümölcsfáink virágait.  

Hetvennyolc évesen gondolt egyet, s építkezni kezdett, majd eladta az 

egész birtokát, s az egyik unokatestvéremhez költözött Debrecen közelébe, 

Hajdúsámsonba. Miatta vettem ott egy házat, hogy minél többet lássam. És 

negyven évesen én is építkezni kezdtem. Már nincs meg az a ház, de a küzdés 

emléke örökre elkísér. Ha anyukám apukámat szidta, nagymamám, aki édes-

apámat a világra hozta, csak ennyit mondott: - Hej, Anti, Anti!, s ezzel el is 

volt intézve a családi perpatvar. Aztán majdnem mindenkit túlélt, akárcsak az 

édesapja: keresztapám, keresztanyám, s apám elmenetelét is. Nyolcvanon már 

jóval túl volt, mikor többször is Debrecen főutcáján, a Piac utcán futottunk 

össze teljesen véletlenül. Ha megkérdeztem, hogy. - Mama, mit csinálsz itt? 

A válasz teljesen egyértelmű volt: - Shoppingolok. Miért? Tilos?! És jót ne-

vettünk. Úgy tudott nevetni, hogy a Nap sugarai fényt cirógattak az arra járók 

orcáira is. És imádta Zsófit, a dédunokáját.  

Családunkban nemzedékeken át eltűntek a korosztályok közötti különbsé-

gek. Mindenki mindenkit úgy tegezett, hogy a szeretet és tisztelet, s ezáltal a 

nyers, de gyönyörű élet szeretetét sugallta a másik felé.  

Engem az élet dolgaira mégis a Lányom tanított meg. Különleges volt már 

születésekor is. Úgy nézett rám hatalmas, őzike szemeivel, hogy nem lehetett 

nem észrevenni, hogy megtaláltam azt, amit egész életemben kerestem: a 

Lelket. A tiszta, őszinte ragaszkodást, a szigetet a földi bolyongásaim során, s 

a családot. Azt, ahol az otthon is van. Egy Forrest Gump filmből vett hason-

lattal, olyanok voltunk mi ketten, mint a „borsó meg a héja‖. Mikor egészen 

kicsi volt, már akkor is úgy rajzolt és festett, hogy csodálkozva néztük már a 

készülő alkotást is. Legóból különös mesevilágokat épített, ahova rajtunk 

kívül senki sem léphetett be. Pénteken délután magunkra zártuk a lakásunk 

ajtaját, s hétfő reggelig ki sem mozdultunk onnan. Társasjátékokkal játszot-

tunk, rajzfilmeket néztünk, meséket olvastunk, párnacsatáztunk, süteménye-

ket sütöttünk, s babákat öltöztettünk, lustultunk, amikor csak tudtunk. Zsófi 

már negyedik osztályos volt, mikor megtudta, hogy nincsen Télapó. Addig 
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minden esztendőben gyönyörűséges leveleket írt az Északi-sarkra, s roppant 

csalódott volt. És nagyon sírt, mikor édesanyám itt hagyott bennünket. Imádta 

Zsófi mamáját, aki miatt a keresztnevét is kapta, s annak a hatalmas kertes 

házát: a létrát a ház oldalán, mellette a szilvafát, a szilvafa alatt a cicákat, s a 

ház falára pattogó labdát, ahogyan a tőlem tanult iskolát utánozta: „Egyet 

dobtam, csattintottam…‖. Boldogságosan éltünk mi ketten. Annyira féltettem, 

óvtam, védtem mindentől és mindenkitől, hogy miután az általános iskola 

első osztályának elvégzése után a város másik végére költöztünk, napi négy 

busszal jártunk oda, ahol én is tanítottam, s mindvégig együtt közlekedtünk. 

Egyetlen bökkenő volt: ezt a lakóparkot, ahol ma is egyedül élek, akkor adták 

át, így mindig hatalmas tömeg volt a buszokon. Így, hol Zsófi ájult ki, hol én, 

ezért sokat sétáltunk. Közben én elvégeztem a tánc-és drámapedagógia szakot 

is, így az addigi magyar- történelem-orosz szakos végzettségű tanárságom 

csaknem értelmét vesztette, mert ettől kezdve művésztanár lettem. Miután 

Zsófit egyedül nem engedtem hazajönni, így egyszerre három csoportomba is 

járt. Hetedikes korában aztán egy váratlan kérdéssel lepett meg:  

- Anya, mi volna, ha az Ady Gimnázium drámatagozatára jelentkeznék? 

Gyermekem ennek a vágyának egyáltalán nem örültem, hiszen már hatodikos 

korától egy művészeti gimnázium, s egy művészkör csoportjaiba is járt, mert 

azt szerettem volna, ha festőművész lesz. Ráadásul, nagyon tehetségesnek 

bizonyult. Sorra nyerte az országos-és nemzetközi pályázatokat, később MO-

DEM különdíjassá is vált. És emlékeztem arra a napra, amikor először lépett 

fel nagy nyilvánosság előtt.  

- Anya! A torkomban dobogott a szívem, nagyon izgultam. Így nem is csoda, 

ha féltettem. Aztán már három énektanárhoz is járt, s a prózai-és verses mű-

veket én választottam ki neki, logopédushoz járattam a- c, - cs és - sz hangjai 

miatt, amelyeket szerintem nem jó helyeken képzett, de akkora tehetsége volt, 

hogy pontosan tudtam, hogy felveszik.  

A gimnáziumi évek gyorsan elteltek. Hogy könnyebben közlekedjünk, 

negyvennégy évesen megszereztem a jogosítványt, s vásároltam egy „mi au-

tónkat‖, így Zsófi minden egyes vizsgáján és színházi előadásán ott voltam.  

Kilencedikes korában ugyanis beválogatták a „Légy jó mindhalálig‖ felnőtt 

szereplői közé. Átlényegülni, tagja lenni valami értékesnek - ez volt Zsófi ars 

poeticája, akit ekkor már Sky-nak neveztek a többiek. És valóban, Égbolt volt a 

szó legnemesebb értelmében. A gimnáziumi esztendei alatt égett, mint, aki nem 

ér rá gyermeknek lenni, s a dolgokkal sokáig bajlódni. Mintha tudta volna Ő 

vagy a Jóisten, hogy rövid idő alatt kell megélnie az alkotás, a szárnyalás, a 

kibontakozás, a világmegismerés munkáját. Mindent sűrűn és nagykanállal 

végzett, Szívós volt és kitartó. Égett a szó legcsodálatraméltóbb értelmében. Élt 

már gimnazista évei alatt, mint egy Mester, de mégis gyermek maradt. És a 
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deszkákra nem fellépni akart, hanem feldíszíteni azokat. Kivétel volt és kivéte-

les. Így került a Magyar Képzőművészeti Egyetem alkalmazott látványtervező, 

majd két teljes, befejezett esztendő után az intermédiaművész szakára, s innen 

Kanadába, Edmonton - Albertába, ahol egyszerre tanult és tanított. 

Mind e közben férjhez ment. A budai, nagypolgári lakásukból tündérszige-

tet varázsolt. De a gyermekkor nem hagyta békén. Az orgona és a fűzfa: 

Betula pendula, aminek Krisz, a hitvese kedvéért mind a huszonöt fajtájának 

megtanulta a nevét. Igen, akárhol éltünk is, mindig volt orgonánk, s fűzfánk. 

Szüksége volt arra, hogy e növények által érezze a folytonosságot az elment, s 

általa a nagy-és dédmamája kivételével sohasem ismert, csak az én története-

imből kibontakozó felmenői között. Ezért aztán halálának évében, 2016 már-

ciusában egy négyszobás, szőlőlugasokkal díszített kertes házba, Nagymaros-

ra költöztek.  

Sohasem láttam azt az otthonukat. Nem volt rá idejük, szinte sohasem vol-

tak otthon. Márciusban már ott éltek, de még kipakolni sem volt idejük. Zsófi 

áldott állapotban volt, de hajtotta a munkamánia. Egyszerre dolgozott a Sza-

badkai Népszínházban, az Örkény Színházban, a Nylon Groupnak, amelynek 

a díszlet-, látvány-és fénytervezője is volt egyben, a ForteDanse nevű Társu-

latnak, az Ördögkatlan Fesztiválnak, s még filmet is forgatott. Sok, túlságosan 

is sok volt ez egy huszonöt esztendős, alig felnőtt nőnek. 

Megéreztem a veszélyt. Figyelmeztettem. Kértem, hogy próbáljon meg pi-

henni, de azt nem hittem, hogy csak úgy örökre eltűnhet. Ma sem hiszem. És 

számomra mindig a tegnapi nap lesz a jövőben, ameddig csak élek. És csütör-

tök. Mert csütörtök volt és délután. Zsófival átlagban kilenc alkalommal be-

széltünk egy nap alatt telefonon. Gödöllőről hívott éppen. Ennyit mondott 

csak: „Anya! Picit fáj a torkom. Megfáztam. Ne aggódj, hamar túlleszek rajta! 

Gödöllőn vagyok, traktorgumikat mosatok egy díszlethez. Le kell tennem.‖ 

Aznap háromszor beszéltünk még.  

Szombaton hajnalban a vejem hívott telefonon, hogy baj van, Zsófi kór-

házba került. Nem tudtuk, mekkora a baj. Azonnal Pestre rohantam. Amikor a 

Szent László Kórház intenzív osztályán csecsemőpózban, lélegeztető-és 

dializáló készülékhez kapcsoltan, kómában megláttam az Egyetlen Gyerme-

kem, azonnal tudtam, hogy nem éli túl az agyhártyagyulladást. Egy anya 

megérzi az ilyesmit. Kész akár beleőrülni is, meghalni is, csak ne hallja majd 

a hírt… Még most sem vagyok képes belegondolni, belebújni a gondolatba, 

hogy hat napon át napi két alkalommal remegve mentem be hozzá, mert élve 

akartam látni, nem haldokolva.  

Nem akartam tudni, hogy nem mozdul többé, mert jobb voltam tőle, több 

voltam tőle, nem csak egyszerűen anya. És nem érhettem hozzá, nem simo-

gathattam meg, csak tisztes távolságból tetőtől talpig beöltözve énekeltem 
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neki azt a dalt, amit csecsemőkorában is. Vissza akartam hozni az emlékeze-

tét. És eszembe jutott, hogy az egyetem első évét végigzokogtam, annyira 

hiányzott nekem, hogy csapot-papot ott akart hagyni, mert tudta, hogy az Ő 

életszeretete, tenni akarása, figyelme, lelkesedése nélkül elveszek a világban.  

Csütörtökön reggel hat óra öt perckor illant el valahova. Egy egész hétig 

lebegett élet és halál között. Úgy hiszem, mindeközben zöld réteken pillangó-

kat csodált, megtanult ő is röpülni, s beleégette a legszebb pillanatainkat a 

lelkükbe. És mindaz, amivé lett, visszaszállt a szívembe, s itt él ma is, de 

mégis… Minden egyes napon hazavárom. Különböző feladatokat találok ki 

magamnak, hogy kibírjam a hiányát. De olyanná lettem, mint a bibliai meg-

szedett fa, melynek gyümölcseivel együtt az ágait is letörték. 

Csaknem négy esztendeje nem mertem megnézni egyetlen videóját sem, a 

szobáját a múlt esztendőben napraforgó sárgáról hófehérre festettem, hogy 

tavirózsák várják majd, ha hosszú útjáról visszatér. Mert a legszebb dolog 

szerinte a hófehér papír. S annyi minden van rajtuk, csak figyelmesen kell 

nézni őket. Én a tavirózsákat látom, s Őt, ahogyan hozzám kucorodik, s azt 

mondja: „Képzeld, anya…‖ 

Valaha volt családom. Ismertem a nagy-és dédszüleim. Különleges embe-

rek voltak mindnyájan. És négyszer kerültem áldott állapotba az életben, de 

csak Egyetlen Gyermekem született élve.  

Mióta magányosan élem életem minden egyes napját, csak az emberek jó-

ságában, jajszavaiban, bánataiban, s félelmeiben hiszek. És abban, hogy van 

újratalálkozás, s talán, nem is olyan sokára ismét lesz családom nekem is. 

Addig pedig csak kattog, kattog az élet… Zakatol, zakatol az anyai szív. 

 

 „És be lehet zárni.” 

   (Pilinszky János) 

 

Intermezzo – az Ősök emlékezete légyen Mindörökre áldott 

 

 „Meghalt a nagymamám…  

 Nagyon sírtam…  

 Nagyon-nagyon szerettem a nagymamámat…  

 Snitt.” 

   (Mocsár Zsófia Alexandra) 

M. Fehérvári Judit 
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Megvalósult álom 

 

Hajdanában egészen másként udvaroltak, mint manapság. Élénken él emléke-

zetemben az a történet, amit egykor nagymamámtól hallottam. Anyai nagy-

mamám Kárpátaljáról került a Felvidékre. Hatan voltak testvérek, három fiú, 

három lány. Apa nélkül nőttek fel, nagy nélkülözések közepette, de boldogan. 

Mindig kisegítették egymást a testvérek, volt, hogy pajkoskodtak, huncutkod-

tak, nem maradt el soha a nap végén a békés összeborulás. Mindig örültek, ha 

zsíros kenyér vagy kockacukor került a tányérra. Nem volt pazar választék, 

mint napjainkban. Olykor-olykor bizony be kellett érniük a maradékkal is. De 

sosem sajnálták a cirmostól még az utolsó falatot sem. Iskolába felváltva jár-

tak, s volt, hogy lábbeli híján meg kellett várniuk a nagyobb testvért, aki átad-

ta a cipőt, hogy ne kelljen szégyenszemre mezítláb botorkálniuk az iskolába. 

Gondosan beosztották az otthoni teendőket is. Az idősebb testvérek a jószá-

gokat látták el, a kisebbek sort álltak a Kolhozban kenyérért. Nem egyszer 

előfordult, hogy az orruk előtt zárták be a kisboltot, s lógó orral, étlen-

szomjan baktattak hazafelé. Ilyenkor be kellett érniük a kertben talált gyü-

mölccsel, zöldséggel, vagy kiszaladtak a piacra, és a meghorgolt terítőt adták 

el egy kis ennivalóért. Nem restellték a kétkezi munkát, de mindig jutott ide-

jük egy kis játékra, szórakozásra, sétára. 

Mikor siheder korba értek, már hosszabb sétákra is kiengedte őket dédnagy-

anyám. Karöltve szelték végig a Munkácsi utcát, vidáman dalolászva a piacig. 

Szegénységük ellenére szemrevaló lányok-fiúk voltak, s bizony nem egyszer 

kísérte nagyimat is haza egy-egy legény a kapuig, remélve, hogy másnap is talál-

kozhatnak. Az iskola elvégeztéig erről bizony szó sem eshetett a családban. Dédi 

nagyothallása ellenére is szemfüles volt, mindig tudta, hol csellengenek gyerme-

kei, s ha csak egy kicsit is késni merészelt valamelyik, tengerin kellett térdelniük 

egész este, kenyér és víz nélkül. Nem is mert egyik sem ellenkezni…  

Teltek, múltak az évek, nagymamám felcseperedett, kész hölgy vált belő-

le. Mindig gondosan ügyelt frizurájára, hatalmasra tupírozott hajjal indult 

szórakozni. A legények csak úgy fütyörésztek utána, de ő egyikre sem hederí-

tett. Boldogan, büszkén, diadalittasan andalgott hazáig. 

Hosszú évek múlva betelepültek a falunkba beregszászi lakosok. A falube-

liek egyre csak érdeklődtek, mifélék, honnan jöttek, egyre többet beszélget-

tek. Mivel a nagyi az újonnan érkezettek utcájában lakott, - persze hajadon-, 

mutatott egy régi fényképet a papámnak Jolán néni. Papám ámulva nézte a 

képet, nem tudott szabadulni a látványtól. Addig-meddig érdeklődött, furako-

dott, míg végül meg nem kapta a címet. Papám remegő kézzel írt szerelmes 

levelet az ismeretlen hölgynek. Félt az elutasítástól, el sem merte hinni, mikor 
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két hét múlva válaszlevelet kapott. Levelet váltottak egymással. Rendszeressé 

vált a levelezés a hosszú távolság miatt. Eleinte még magázta a két fiatal 

egymást, mélységesen tisztelve a másikat. Egyre komolyabbak lettek az érzé-

seik egymás iránt, míg egyszer csak papám rászánta magát, hogy elutazzon 

Beregszászba. Sokáig gyűjtögette a pénzét, hogy élőben is láthassa szeretett 

kedvesét. Ahogy átlépett a határon, egyre hevesebben vert a szíve. Akkoriban 

még oroszul tanultak, ő is „gavarilt‖ a maga módján. Mikor odaért a Munkács 

utcába, kiszaladt az öt testvér és a dédim, nagyi mögöttük kuksolt pajkos mo-

sollyal. Papát szeretettel fogadták, azonnal frissen fejt kecsketejjel kínálták. 

Mikor a két fiatal megpillantotta egymást, nem kellettek szavak… 

Egymás nyakába borultak, könnyekben törtek ki, de ezek örömkönnyek 

voltak. Hosszú udvarlás után végül nagyi úgy döntött, elhagyja szülővárosát, 

és elköltözik szeretett udvarlójához, s mindent hátrahagyva elhagyja Kárpát-

alját, s végleg elköltözik a Felvidékre. Kéz a kézben mindig egymást támo-

gatták, még a legnehezebb időkben is. Egymás szeretetéből, megbecsüléséből 

merítettek erőt. Bár a távolságot nehéz volt megszokni, elszakadni a szülőtől 

és testvérektől, s új életet kezdeni az ismeretlenben, de ha e két szerető szív 

egymásra nem talált volna, ma nem írnám le ezt a megható történetet. 

Mogyoródi Fanni 

 

 

Őseink hagyatéka 

 

Hajdanán az ősi mesterségek sem voltak alantasabbak a mostaninál, sőt, volna 

kitől tanulni… 

Amikor kukoricafosztás volt a Perpácban, a falu népe összegyűlt, nevettek, 

nótáztak kedvükre. Nem maradtak el a népi hagyományok sem. Sztrapacskát 

főztek, behajingálták cédulával, s ha kijött a főtt víz tetejére a név, olyan lesz 

az ura neve a lánynak. 

Luca napkor mindent befokhagymáztak, hogy ne menjenek be a házba a 

boszorkányok. Innen ered nagyanyám története is.  

Annak idején két tehenet tartottunk. A tejből, vajból, túróból bőségesen 

adtunk el a falubelieknek. Ez biztosította számunkra a betevő falatot. Egy 

napon betért hozzánk Vajda Zsuzsi, akit boszorkánynak tartottak. Odament a 

válóhoz, mondván valami cserepes virágot hozott, letette a kút kávájára, be-

köszönt, majd hazament.  

Egyszer csak különös hangra lettem figyelmes, mintha a zsétárba fejtek 

volna, de senkit sem láttam. Mikor az anyós, Boriska néni elment a tehenet 

megfejni, bizony az már csak gennyet adott. Zsuzsika nem akarta, hogy má-
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sokhoz járjanak tejért, nagyon irigy volt.  Hamarosan be kellett adni mindkét 

tehenet a vágóhídra. Bizony hiába égettük el a szalmát alóla, hogy a rontás 

lemenjen róla, már késő volt.  

Ha meglátta a gyerekeket a kocsiban, szintén bajt okozott Zsuzsika, mert a 

gyerek nyűgös és beteg lett. Híre ment ennek az asszonynak az egész faluban. 

Ha csak meglátták a kisgyerekes anyák, letakarták a kiságyat, hogy meg ne 

lássa még véletlenül sem a gyerekeket, nemhogy rontást hoz a családra, holott 

nem volt rossz szándékú asszony. 

Mikor Boriska néninek elhozta a surcot Zsuzsika néni, ismét megtörtént a 

baj. Kovásznak ment a szájában minden, kenyértől a kalácsig, nem tudott 

enni, sokáig feküdt, jajveszékelt.  Az asszonyok szalmát égettek, hogy lemen-

jen róla a rontás. Az anyósomon csupa égési seb volt, hólyagos volt az egész 

karja, de idővel átment rajta. Sokáig nem tudott meghalni, mert őt is megbo-

szorkányozták.  

A falu boszorkánya, Zsuzsika néni 18 évesen, 1965-ben ment férjhez. 

Egyetlen fia volt csak, Jancsi. Mikor elterjedt a híre, hogy szemmel ver és 

rontást küld a népre, seprőt adtak a kezébe, hogy ne adja át a rontást senkinek, 

így nem kellett a kezéhez érni. Nagy sokára meg is halt. Nem akarta senki 

átvenni tőle a rontást. 

Eddig nem voltam babonás, de ez a történet szöget ütött a fejembe. 

Mogyoródi Szabolcs 

 

 

Egy történet, egy mese… 

 
A táj gyönyörű volt! - Azt is mondhatnám a világ sok széphelyei közül, ez 

volt azok egyike. 

A hegyek „égig‖ érve nyúltak fel a fellegek fölé, csipkés ormaikon meg 

őrizve a tavalyi hó maradványait, mutatva az arra járónak fehérsége tisztasá-

gát, emlékeit. 

Lent a völgyben pár ház állott, ahol a hegyi pásztorok családjai laktak. A 

házak fákkal, hegyekkel körül védve simultak bele a táj szépségébe, sütkérez-

ve a nap fénysugarában, melegébe. 

Az egyik házban lakott Péterke szüleivel és testvéreivel és élték az egysze-

rű munkás élet hétköznapjait. 

Édesapja, a többi család férfi tagjaival együtt a hegyekben volt a birka-

nyájjal, melyet csak a tél beállta előtt hajtottak vissza a ház körüli karámokba. 
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Péterke, - aki ahogy telt az idő - Péterré növekedett. Soha nem unatkozott, 

mindig segítségére volt édesanyjának, figyelte mit kell és tud a ház körüli 

feladatok közül elvégezni.  

Két lánytestvére volt fiatalabbak mint ő, akiket hol ringatni, hol pelenkáz-

ni, hol csavargásukból előkeríteni kellett. 

A ház környékének rendbetétele, takarítása, a kerítés, a kapu javítása ahol 

elromlott, hibádzott, az aprójószág ólainak tisztántartása és ha nem volt na-

gyon messze a nyáj, kis szekerén az édesapjának szükséges tiszta ruha, étel, 

szállítása is az ő feladata volt.  

Majd visszafordulva a hegyről a juhsajt, a túró, az édesapjának mosásra 

váró ruháinak lehozatala, az üzenetek átadása volt a feladata, mert abban az 

időben nem volt „okos telefon‖, „okos kütyü‖. A hegyen lévőknek, ha valami 

üzenet volt családjukhoz, kürt jelzéssel jeleztek a völgyben élő családjuknak, 

hogy mire van szükségük, vagy figyelmeztették őket ha netalán farkas, vagy 

medve került a körzetbe.  

A kis fiú ahogy növekedett egyre inkább kezdett vágyakozni valami új fe-

lé. Valami más teendők után, főleg mikor alkalmanként a szomszédok össze-

ültek beszélgetni, sok szép történetet mesélni, ami felkeltette az érdeklődését, 

a hegyeken, a völgyön túli élet iránt. 

Havonta egy-két alkalommal a közelben lévő faluból, - mely több, mint tíz 

kilométerre volt tőlük - mindig jött a lelkipásztor magával hozva segítőtársát, 

a gyülekezet gondnokát, a falu tanítóját. 

Péter mindig áhítattal várta ezeket a napokat, mert ilyenkor jutott a tanító-

mesternek ideje arra, hogy az ott élő gyerekeknek megtanítsa, az ABC betűit, 

az írást, az olvasást, a számokat, a szorzást, osztást, összeadást, ellenőrizve, 

hogy ki mit tanult meg, tud-e már fogalmazni, írni… hogy amikor lehetőség 

nyílik a 4 osztály elvégzéséről bizonyítványt adhasson a gyerekeknek. 

Péterben nagy volt a tudásvágy.  

Bár sok feladat hárult rá, de amikor csak tehette írt, olvasott, mesélt a fia-

talabb gyermekeknek, de még olyan is volt, hogy az esti összejöveteleken az 

általa gondolt, álmodott életről meséit mondta el a szomszéd felnőtteinek, 

gyermekeinek, akik azt áhítattal hallgatták. 

A völgyből soha nem jutott ki. Útjai csak a völgy és a környező gyönyörű 

hegyekre vezettek. Így telt az élete, amíg el nem érte azt a kort, hogy a közeli 

városból megérkezett a katonai behívó. 

Búcsúznia kellett szeretteitől, a jól ismert környezettől és indulni a nagy 

ismeretlen felé ahol még soha nem járt. 

A falu felé haladva szeretett kutyája kísérte el, ezzel mutatva ragaszkodá-

sát, de egy bizonyos távolság után Péter visszaküldte az állatot, az otthon 

védelmezőjét és ment tovább az ismeretlen jövő felé lehorgasztott fővel, 
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Amíg a városban ért sok ismeretlennel találkozott. 

Észrevette, hogy a hegyek kezdenek összemenni, alacsonyabbak lenni. - A 

völgyek tágultak, a látóhatár kiszélesedett, a házak nagyobbak lettek, na és a 

vonat??? ilyent soha nem látott, mert annak még a mozdony füttye sem hal-

latszott fel hozzájuk.  

Figyelt! Ösztönösen figyelt mindenre, hogy tanuljon, tudatlanságból bajba 

ne keveredjen. 

Városban érve nagyon sok hasonló korú fiatalember szállt le a szerelvény-

ről, megállva az állomás peronján, hogy rájuk találjanak az érkezésükre váró 

katonák és megfelelő felállásban vezessék el új otthonukba, a laktanyába.  

Ott kapták meg a mundért, az ezután viselendő ruhákat. Ott jelölték ki, 

melyik szakaszhoz fognak tartozni, hol lesz a hálóhelyük, - persze mind ezt az 

után, hogy a honvédorvos előtt megjelenve, a szükséges vizsgálatokon átesve 

és ott katonai szolgálatra alkalmasnak találtatva került sor. 

Gyorsan megszokta az új környezetet. Megtanulta, mihez, mikor, milyen 

joga vagy feladata van, - hiszen otthon megtanították vele a tisztességes, fe-

gyelmezett életet, - és hamar beilleszkedett a laktanya életébe. 

A kiképzések, gyakorlatok után lehetőséget kapott azokkal együtt akik 

akartak tanulni, a tanulásra, szórakozásra, a laktanya elhagyására, 

Eltávozásra, amikor megismerkedhettek a városi élet „csínyjával – 

bínyjával‖. 

A Laktanyának megállapodása volt a városban lévő Gimnáziummal, hogy 

alkalmanként az újoncok a klubdélutánra odamehessenek, ünnepségekre ké-

szülő szerepléseknél közreműködjenek, a szalagtűző ünnepségeken az érett-

ségizendő lányoknak táncpartnerei legyenek. 

Péter két fiatal bajtársával járt szórakozni, bolondozni, mindenhová, sőt ha 

fegyelmezetlen volt, a többiek is azok lettek, hogy a fogda lakói közösen le-

gyenek. Tanulni is együtt tanultak, mert mindhármuk a jó eredményre, a na-

gyobb tudásra, ismeretlen megismerésére törekedett. 

Olyan lehetőségek nyíltak meg Péter előtt, amiről régebben álmodni sem 

mert a „béke szigetén‖, ahol született és élt.  

A katonaságnál tanulta meg, hogy mi a fegyelem.  

Itt tanulta meg, hogy tanulnia kell, hogy látóköre szélesedjen.  

Itt tanulta meg a társadalom elvárásainak megfelelő viselkedést, táncokat, 

különbséget téve a népi és a társastánc formája között, a sok szép verset an-

nak megtanulását és tolmácsolását … tehát sok-sok mindent amiről 18 éves 

kora előtt nem hallott, nem ismert. 

Szívta magába, mint a szivacs az ismereteket, és érezte, hogy bár a hon-

védségi élet néha nagyon nehéz, de sokat köszönhet, hogy a zárt világából 

nyitott, gondolkodó, többre vágyó fiatalférfivé váljon. 
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A parancsnokai is felfigyeltek a szép szál tiszta, becsületes arcú „hegyi em-

berre‖ és megadták a lehetőséget, - ha Ő is úgy akarja, hivatásos katona legyen.  

Péter szüleitől kérdezte meg, hogy mit tegyen– és ők rábízták fiúkra a dön-

tést, bár fájt, hogy nem követi édesapja útját, de büszkék voltak rá, hogy egy 

szem fiúkból városi ember lesz, tanulhat, okosodhat, - de aki előtt kapujuk 

mindig nyitva fog állni, mindig haza várják, nem fogja őket elfelejteni. 

Péter tehát továbbszolgáló katona maradt. 

A csillagok sorakozni kezdtek a parolinján. Tanult, érettségizett, és azt 

vette észre egyetemi hallgatója lett a katonai Akadémiának. 

Egyik alkalommal, ahogy elgondolkodva haladt az Akadémia felé egy 

kedves női hang szólította meg, „Péter‖? .. Igen, - válaszolta ő és ahogy fel-

nézett egy csodálatosan szép szürke szempárt látott ami mosolyogva nézett rá, 

„Éva‖? kérdezett vissza, és átölelték egymást. 

Éva, gimnazista korában, táncpartnere volt Péternek. 

A fiúnak tetszett, de nem mert udvarolni neki, mert félt, hogy a lány köze-

ledését nem fogadja el, de most, szeretettel ölelték át egymást örültek a vi-

szontlátásnak. 

Szépek voltak! Az emberek mosolyogva nézték boldogságukat, mely su-

gárzott róluk. Egyszerre akartak megtudni egymásról mindent! 

Egy cukrászda teraszára ülve vallatták egymást az elmúlt évekről, és mi-

kor elváltak mindkettőjük szíve érezte, hogy a sors még akar tőlük valamit.  

Igen! Amikor az avatási ünnepségre sor került Éva már úgy állt az ünnep-

lők sorába, mint Péter mennyasszonya. 

Szép karriert ért el a „hegy fia‖.  

Az élet megadta neki, hogy a világ sok országába jutott el, de minden év-

ben haza ment szüleihez, segítette őket, új házat építtetett, sőt egy Panziót is, 

hogy akiknek mesél születéshelyéről, oda utazva meggyőződjenek annak 

szépségéről, amit soha nem tagadott meg. 

Szép otthona lett a városban. Sok országban jutott el hivatalosan, vagy a 

családjával. Nagyon szép karriert ért el, bárhol letelepedhetett volna, de ő 

másképp döntött. 

Elhatározta, hogy nyugdíjba vonulása után visszatér szülőhelyére a család-

jával együtt. Felesége örömmel követte, - gyermekei viszont város lakói ma-

radtak, de gyakran látogatták őket, bejárva, kalandozva, nagy túrákat téve 

együtt azon a vidéken, ahol a levegő olyan volt, hogy szinte „harapni‖ lehe-

tett, ahol madarak éneke kísérte őket, ahol bármerre néztek a szép és a békes-

ség nézett vissza rájuk. 

Tél megérkezése után lehetett hódolni a téli sportot szeretőinek, a sízésre, 

szánkózásra, a lovas szánkón utazni is volt lehetőség. 
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A régi munkatársak családjaikkal együtt gyakran látogatták őket a négy 

évszak bármely szakában, - üdülő központtá alakult a régi pásztorok tanyája. 

Péter sokszor elgondolkodott, hogy vajon jól cselekedett, mikor a nagyvá-

rosból ahol komfortos életet élhetett volna mégis visszatért a természet vilá-

gába? De a válasza mindig az volt: IGEN! 

Hiába a hegyi út hol poros, hol sáros volt,- a városban pedig sima aszfalt- 

mégis ennek volt éltető ereje. 

Az alkalmankénti, színház és hangverseny előadásokra a távolból is már 

könnyű volt bejutni autóval a városi lakásukba – ahol gyermekeik laktak - pár 

éjszakát eltölteni, de pár nap után már fojtotta a szmogos városi levegő, aszt-

matikus köhögéshez hasonló fulladásos köhögést okozva, menni kellett vissza 

a tiszta, hegyi levegőt belélegezni. 

Jártak távoli országokba hol hajóval, hol repülőgéppel, de mikor haza értek, 

mindig azt mondta: „hála a jó Istennek, hogy újra itthon vagyunk!‖ és fáradhatatla-

nul végezte munkáját azon a helyen ahol született és ahol majd örök pihenőre tér. 

Ez a mese volt Petikém, a te nagyapád életének röviden írt története, el-

döntheted, hogy Te melyik úton indulsz a jövőd felé. 

Mzsuzsó 

 

 

Nagyapám mesél:  

A továbbtanulás kálváriája 

 

Mindig szívesen hallgatom, mikor nagyapám a gyermekkori emlékeit meséli. 

Néha vidám, máskor szomorkás, de mindenképpen érdekes, tanulságos és 

igaz történetek ezek a múlt század 50-es éveiből. 

* * * 

Szüleim és nagyszüleim is sokszor mondják nekem: Örülj, hogy tanulhatsz! 

Nincs más dolgod, csak tanulni. Korábban nem értettem, miért emlegetik ezt 

folyton. Mit is jelent? A nagyapámtól hallott történetek azonban megtanítot-

ták megérteni a tanulás fontosságát, értékét. Már azt is tudom, nem volt ám 

mindig ilyen könnyű és gondoktól mentes az iskolába járás. 

Ez a történet egy Nyitra melletti magyar faluból, Nyitragerencsérről  

(Szlovákia) indul. Nagyapám ebből a zoboralji kis faluból származik. Egy 

hosszú verandás parasztházban laktak. Elöl a nagyapám a szüleivel, a hátsó 

részben pedig az üknagyapámék. Akkoriban megszokott volt, hogy több  

generáció élt egy fedél alatt. Nagyapám apukája Csehországban dolgozott, 

így üknagyapámék nevelték őt. Rengeteg időt töltöttek együtt a földeken. 

Kaszáltak, szántottak, teheneket legeltettek, lovakat hajtottak. Üknagyapám 
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megtanította a paraszti élet csínját-bínját nagyapámnak, akit mindig Fiamnak 

szólított. Nagyapa is nagyon ragaszkodott hozzá, még ma is hálával emlegeti őt, 

mert végtelen szeretetével, türelmével tanította őt fegyelemre, kötelességtudatra.  

Nagyapa abban az évben volt nyolcadikos az alapiskolában, mikor elindult 

az erőszakos szövetkezetesítés. Az állami vezetés arra kényszerítette a pa-

rasztembereket, hogy lépjenek be a földműves szövetkezetbe. Ez azonban azt 

jelentette, hogy a falusi embernek nem maradt tovább se földje, se tehene. Az 

illetékes emberek járták a családokat, hogy felmérjék, mijük van és meggyőz-

zék őket. A falusiak féltek, rettegtek a látogatóktól, mert tudták, elveszítik 

mindenüket utána. Ilyen körülmények között jutottak el üknagyapámékhoz is 

a verandás parasztházba. Mikor az aszonynépség meglátta a kapuban a láto-

gatókat, sírva, jajveszékelve húzódott az udvar hátsó részébe. Csak üknagy-

apa nem. Hatalmas, magas, erős ember volt, szigorú hanggal. Tenyere akkora, 

mint a szeneslapát, hát bizony nem ijedt meg a saját árnyékától, no meg a láto-

gatóktól sem, pedig férfiként egyedül volt otthon az akkor nyolcadikos papám-

mal. A kapuban magabiztosan útját állta a birtokháborítóknak, s erős, határozott 

hangja csak úgy mennydörgött az udvaron, mikor odaszólt unokájának: 

- Fiam, hozd a kaszát a szín alól, mert ezek az emberek nem értenek a szóból! 

- Az utasítás vészjósló volt, s látni lehetett az arcán, hogy nem viccel. Ha kell, 

így védi meg családját és vagyonát. 

Papa lóhalálába rohant is a szín alá, mire déd- és üknagymama még nagyobb 

jajveszékelésbe kezdett félelmében. Üknagyapa pedig ellentmondást nem tűrően 

úgy állt a kapuban, kaszával kezében, mint egy hatalmas szobor, mely mindjárt 

megelevenedik. Ellentmondást nem tűrően ráförmedt a kapuban állókra: 

- Aki egy lépést is tesz a kapun bévülre, ezzel a kaszával vágom el a nyakát! 

A nemkívánatos vendégek látták, hogy nem boldogulnak, így dolguk vé-

gezetlenül menekültek a verandás háztól.  

* * * 

Csendben és szájtátva hallgattam papám szavait. Szinte láttam magam előtt a 

hős üknagyapát, aki sokkal magasabbra nőtt a szememben, mint két méter, és 

láttam mellette papámat, az unokát, aki akkor csak pár évvel volt idősebb, mint 

most én. Ránéztem papámra. 70 éves már elmúlt, szeme mégis furcsán csillo-

gott, hangja is elakadt. Pár perc csend után tudta csak folytatni a történetet. 

* * * 

Egy ideig úgy tűnt, a helyzet megoldódott, békén hagyják őket. Üknagyapa is 

megnyugodott. Még csak nem is sejtette, hogy hamarosan jön a bosszú, s 

élete legnagyobb, legnehezebb döntése vár rá a későbbiekben. 

Teltek-múltak a napok, papa az alapiskola végére ért, s jó tanulóként ta-

nulmányait gimnáziumban szerette volna folytatni. Az iskolában azonban 

tudatták vele, hogy oda nem mehet, mivel nagyapja – akivel ugye egy háztar-
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tásban éltek – megtagadta a belépést a szövetkezetbe, sőt kaszával kergette el 

azokat, akik erre kényszeríteni akarták. Kiállt az igazáért, ezért az unokát 

akarták büntetni.  Lett volna még megoldás, ha utólag aláírja a belépési nyi-

latkozatot, de ő, határozott emberként erről hallani sem akart továbbra sem. 

Elveszíteni a földjét, állatait, gépeit? Hisz ezek jelentik számára az életet, a 

megélhetést.  

* * * 

Mikor ezt a részt mesélte nagyapám, szeme újra könnybe lábadt. Átkarolt 

engem, és sokáig ültünk szó nélkül egymás mellett. Majd újra megszólalt:  

- Képzeld, aznap üknagyapád senkihez sem szólt egy szót sem.  

* * * 

Közeledett azonban a jelentkezés beadásának határideje. Újra megkérdezte 

papámat: 

- No, fiam, tényleg annyira szeretnél a gimnáziumban továbbtanulni? 

- Még van két napom- felelte papám. 

Üknagyapa csendben bólintott. Eljött az éjszaka, de le se húnyta a szemét. 

Nagy lépésre szánta el magát. Reggel – mint ahogy máskor is, megetette az 

állatokat, rendet csinált az udvarban, majd odaszólt üknagyanyámnak: 

- Angyal! - így szólította őt mindig. - Angyal! Készítsd ki az ünneplő ruhá-

mat, a mosdóvizet, mert megyek a községházára. Fiam, – fordult papámhoz – 

te addig nem mész iskolába, míg haza nem jövök! 

Nehezen és csendben teltek otthon a várakozás percei, de a gondolatok 

sokfelé kalandoztak. Egyszercsak megérkezett üknagyapa a községházáról, és 

leült a konyhában. Ránézett a papámra, és csendben ennyit mondott: 

- Fiam, most már elmehetsz az iskolába. Mondd meg Pista József igazgató-

nak, hogy elküldheti a jelentkezési papírodat a gimnáziumba! 

A kétméteres, nagydarab ember összeroskadva ült az asztalnál, szinte 

megsemmisülve. Elveszett mindene… Nem mondott többet, de az arcáról a 

család minden tagja leolvashatta a folytatást: Megtettem. Beléptem. Az uno-

kámért, az unokám jövőjéért tettem. 

* * * 

Így meséli nagyapám még ma is könnyes szemmel, elcsukló hangon a régi 

történetet, a továbbtanulási kálváriáját. Üknagyapám hatalmas áldozatot ho-

zott unokájáért. Ugyan én már nem ismerhettem őt, de nagyon büszke vagyok 

rá. Mint ahogy ő is büszke lenne unokájára, az én nagyapámra, ha tudná, 

hogy nagyapámat, - aki ma már nyugalmazott iskolaigazgató és tanító – még 

ma is milyen jó szívvel emlegetik volt tanítványai. Egyenes, emberséges ter-

mészete számomra is példa. Igyekszem is úgy tanulni, hogy ezt az értéket 

továbbvigyem. Remélem, egyszer rám is büszkék lesznek. 

Nagy Bálint Gergő  
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A beregszászi cigányság emberi élet fordulóival kapcsolatos 

hagyományai 

 
Bevezetés 

A nemzeti kisebbségek megmaradása szempontjából fontos, hogy ismerjék 

hagyományaikat. Így van ez a kárpátaljai magyarság esetében is, mely az 

elmúlt évszázad során különféle országok fennhatósága alá tartozott, s külön-

féle népekkel élt, él együtt, mely együttélés befolyásolja, befolyásolhatja ha-

gyományai, szokásai alakulását. A hagyományőrzés szülőföldünk iránti szere-

tetet erősíti bennünk. Része lehet nem csak ünnepeinknek, de hétköznapja-

inknak is.  

Kutatásom célja a beregszászi cigányság emberi élet fordulóival kapcsola-

tos hagyományainak összegyűjtése 

Ez a téma több szempontból is aktuális. Elsősorban azért, mert ilyen, s eh-

hez hasonló kutatás még nem volt Beregszászban. Még soha, senki nem fog-

lalkozott a mindhárom életfordulóhoz kapcsolódó cigány hagyományok ösz-

szegyűjtésével és rendszerezésével. Másodsorban a régi hagyományok kihaló-

félben vannak, sokat már el is felejtettek, teljesen újak befolyásolják a közös-

ség mindennapjait.  

A gyűjtés helye  A hivatalosan Külön tanyának nevezett terület, ahol a ci-

gány lakosság elszigetelve él, magas fal választja el őket a várostól. Hogy 

pontosan hány ember lakik itt, azt csak találgatni lehet. A helyi szervek 4000 

főre teszik a létszámukat, de a táborlakók szerint akár kétszer ennyien is le-

hetnek. A legtöbb roma ugyanis nem rendelkezik iratokkal: a felnőtteknek a 

személyi igazolványuk, a gyerekeknek pedig már a születési bizonyítványuk 

is hiányzik. 

Magához a tanyához tartoznak a külső utcák is: Rabocsa (Munkás út) Ló-

nyai út, a Füzes út, Szovhozna út, Kolhoz út, és néhány utca vége.  Pl. Akácfa 

utca, a Nap utca, Kisvasút utca. Már az 1900-as évek elején is laktak roma 

családok a területen, de mindannyian munkás emberek voltak. Főképpen ze-

nészek, akik később kivándoroltak Amerikába. 

Mivel ők jó hírben álltak és a régi Halászcsárda, és nagy éttermek zenészei 

voltak, igen jó kapcsolatot ápoltak Fedák Sári színművésznővel. Ők szolgál-

tatták esténként a zenét a kúriában, amit ő maga egy fogadáson nyert. Mivel a 

színésznő nagyon szerette őket, állítólag a mai tábor területét ő vásárolta meg 

a cigányoknak. Így lassan oda beszivárogtak a rokonok Közben a történelem-

ben súlyos események mentek végbe. A malenykij robot és a zsidók elhurco-

lása következtében a környező utcákban megüresedett házak maradtak, amit a 

falvakból érkező cigányok önkényesen foglaltak el. Nem is volt ezzel gond, 
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hiszen mindannyian szorgos emberek voltak. Voltak közöttük bádogosok, 

cipészek, vályogvetők, teknővájók, kosárfonók és lovászok is. Ezt akkoriban 

a városvezetés ki is használta.  

Az iskola feljegyzéseiből megtudhatjuk, hogy a  beiskolázás csak a 60-as 

évek végén kezdődött el. Addig vagy nem jártak, vagy más iskolában szét-

szórva voltak jelen. A 70-es évek elején jött egy hatalmas változás. Az akkori 

polgármester szándékosan egy helyre, a tanyára kezdte telepíteni a város kü-

lönböző részein élő romákat.  Úgymond, hogy egy helyen legyenek. Így a 80-

as évek közepére az iskolából is kiszorultak a magyar tanulók, a megnöveke-

dett roma lakosság miatt a magyar családok elkezdtek kiköltözni a negyedből. 

10 év leforgása alatt megtörtént egy egyfajta populáció csere. Amit annak 

köszönhetünk, hogy a cigányok sokkal gyorsabban szaporodnak, mint a ma-

gyarok. És így lassan teljesen elnépesedtek.  

 

Születési szokások a külön tanyán 

 

A terhesség, a terhes nő életmódja 

A beregszászi cigányoknál jellemző sajátosság, hogy a lányok már 15–16 

évesen, de még korábban is férjhez mennek, s gyermeket szülnek.  Tilos 

azonban a rokoni házasság, körükben ez elítélendő szokás. Testvér nem háza-

sodik testvérrel, még távoli rokonnal sem. Régen és most is a terhes nő 

ugyanúgy élt, mint azt megelőzően, dolgozott, dohányozott. Csak kisebb sza-

bályok vonatkoztak/vonatkoznak rá, élete nem változott meg jelentősen. A 

cigányoknál a terhes nők sokkal teherbíróbbak, szívósabbak, mint mások, ez a 

hagyományos cigány életmód miatt van. Napjainkra is jellemző a sokgyerme-

kes család „egy gyermek nem gyermek‖, sok a segítség, s nem mellesleg, az 

állami támogatás is.   

Legfontosabb kérdés volt a gyermek neme. A hagyományos felfogás a fiú 

utódot tartotta értékesebbnek, így különösen az elsőszülöttnél arra vágytak, 

hogy fiú legyen. Igen gazdag az ide vonatkozó előjelek, jóslások, előírások 

köre. Úgy vélték, hogy ha az anyuka terhességét viszonylag jól viseli, kisfiút 

vár. Még a két világháború között is általánosan elterjedt szokás volt, hogy a 

vőlegényes házhoz érkezvén a menyasszonynak egy kisfiút ültettek az ölébe, 

hogy elsőnek fiút szüljön.  

Az idő elteltével az anyuka kívánós lett. Szinte minden női adatközlőm 

megemlítette, hogy attól függően, hogy mit kíván, megjósolták a gyermek 

nemét. A hiedelem szerint, ha az anya édeset kíván kislánya, ha savanyút, 

kisfia lesz. Az asszonyok elől tilos volt ételt eldugni, mert a hiedelem szerint 

nehezen fog szülni. A lopás tilalma a másállapotban lévő nőre nem vonatko-

zott – már ha ételről volt szó – hiszen neki akkor azt kell ennie, amennyit, és 
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amit megkíván, a lehető leggyorsabban. Sőt, ha várandós asszony szedett a 

gyümölcsfáról, jövőre bő termést vártak, ezért sokan kínálták is őket. De az 

adatközlők egyöntetű elmesélése alapján leszögezhetjük, hogy a cigány vá-

randós nők sokkal szívósabbak, kevésbé kíváncsiak, s kényelmesek, mint a 

más nemzethez tartozó társaik.  

A találgatás csak fokozódott a kismama pocakjának növekedésével. Ha az 

anyuka sokat hízott, s hátulról is látni lehetett, hogy várandós, biztosak voltak 

a kislány érkezésében. A kislány születésének második biztos jele az volt, ha 

a kismama gyomra égett. Viszont a hegyes hasú, hátulról normál testalkatú 

édesanya kisfiút hordott a szíve alatt a hiedelem szerint.  

Sokan azt is megjósolták, hogy a születendő gyermeknek hol lesz anyaje-

gye. Ha egy falevél ráesett a kismama egyik testrészére, a gyereknek azon a 

helyen lesz majd anyajegye.  

Sok hiedelem fűződött a gyerek testi épségének és életben maradásának 

érdekében.  

- A kismama ne nézzen csúf dolgokat, akár állatot, növényt se, mert a csúfság 

megjelenik a babán. Akár anyajegy formájában is – régen ez testi rendellenes-

ség volt. Hogy ezt elkerüljék, ha csúf dolgot láttak, meg kellett köpködniük. 

- Ne igyon csorba pohárból, mert csálé szájú lesz a gyereke. 

- Ha az asszony eltagadja viselős voltát, a gyerek lopós, rossz jellemű, esetleg 

néma lesz, vagy későn kezd majd beszélni. 

- A kismamának kerülni kell a temetést, virrasztót és nem vethet pillantást a 

holtakra. 

- A terhesség alatt nem vágathatnak a nők a hajukból, mert a hiedelem szerint 

azzal a gyerek élete rövid lesz. 

- A kismamának ügyelnie kellett arra, nehogy rontás érje, viselnie kellett va-

lami pirosat, még ha csak egy darab piros cérnát is. 

A leírtak alapján megfigyelhetjük, hogy több év eltelte ellenére közsé-

günkben sok babona és hiedelem napjainkig él a köztudatban.  

 

A szülés menete, az anya körüli teendők 

Az 1900-as évek derekáig az otthonszülést részesítették előnyben. Csak ci-

gány bába segítkezhetett a szülésnél, akit akkor hívtak, ha az asszonynak 

elkezdődtek a fájásai.  

Amíg a bába megérkezett, a vajúdó nőről lesegítették felsőruházatát. Amed-

dig csak tudták, sétáltatták az anyukát, mondván, így könnyebb és gyorsabb 

lesz a szülés. Forró vizet készítettek, s vagy az anyja, esetleg az anyósa bent 

volt a szülőnővel, a férje elsietett a bábáért. Férfi nem lehetett a szülésnél, hi-

szen „akko szerencsítlensígre születik a gyermek.‖ A burokban született gye-
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reknek szerencsés, boldog életet jósoltak. Annak a gyermeknek, aki foggal 

vagy hat ujjal született, őseink rendkívüli képességeket tulajdonítottak. 

A gyermeket a szülés után megfürösztötték, s az anyának adták oda elő-

ször. Az apát csak értesítették, hogy megszületett a gyermek, s informálták a 

neméről. A legértékesebb a fiú volt, hiszen abból hamar segítő lett, s a nevet 

is tudta tovább vinni. „A szülés napján az apának, a szomszédoknak, közeli 

ismerősöknek, rokonoknak és barátoknak inniuk kellett a baba egészségére, 

hogy ne legyen sírós a gyerek‖ – mesélte Sanyi bácsi. Ezek az összejövetelek 

általában hajnalig tartó mulatozásba és italozásba torkollottak 

Szerencsés volt az a nő, akinek teje volt. Ez nagy áldásnak számított a ci-

gány közösségben M.B adatközlőm elmondása szerint „akármiko ehetett a 

pulya, nem kellett készíteni.‖ Fontos ez, hiszen hagyományaik szerint, akkor 

eszik, amikor éhes: ha felsír, az anyja azonnal megszoptatja, „tértől és időtől 

függetlenül‖. Teljesen mindegy a helyszín, ha úton vannak, az anya keres egy 

megfelelő helyet, eltakarja magát kendővel (jobbik esetben), s megeteti 

gyermekét. Nem „altatják‖ a kicsit, azt mondják: „majd alszik, ha álmos 

lesz‖, nem igyekeznek semmilyen napi ritmusra rászoktatni, teszik ezt azért, 

mert még napjainkban is eléggé vándoréletmódot folytatnak, így a gyermek 

igényei akárhol, akármilyen körülmények között kielégíthetők. Szívósabbak, 

munkaképesebbek már kisgyermekkortól.  

A kórházi tartózkodást problémamentesnek tekintik szüléskor, de az anyák 

szeretnek minél hamarabb hazamenni. Ugyanis, ők a kórház körülményeit 

félelmetesnek, idegennek érzik. Ha tehetik, más cigányanyákkal egy kórte-

rembe kérik magukat.  

Szokás, hogy a cigányok a gyermekágyas nőt és az újszülöttet teljes rokon-

ságukkal, ha lehet, egyszerre látogatják. Az egész nagycsalád apraja-nagyja 

együtt van ilyenkor. A kórházból hazaérkezett újszülöttet és édesanyját meglá-

togatja a rokonság, megajándékozzák őket. A meglátogatott gyereknél egy szál 

hajat vagy ruhaszálat kell hagyni, hogy ne vigyék el a gyerek álmát. Amikor 

vendég jön a házhoz, le kell ültetni, mert elviszi a gyerek álmát. 

A cigányoknál az anya az első pillanattól kezdve egyedül látja el a gyer-

meket, nem fekszi ki, piheni ki a gyermekágyas időszakot. Ugyanúgy végzi a 

ház körüli teendőket, mint ha mi sem történt volna: házimunka, állatok gon-

dozása, a család férfi tagjainak kiszolgálása. 

A gyermeket keresztelésig nem viszik közösségbe, féltik a 

szemmelveréstől. Ha mégis elviszik, és sokat sír a gyerek, minden este meg-

nyálazzák a mutatóujjukat, és keresztet vetnek a gyermek szemére. Feje alá 

keresztelésig fésűt és tükröt raknak, ezzel űzik el, tartják távol a gonosz szel-

lemeket a gyerektől. Ruháikat éjjel nem hagyják kint, fürdővizüket soha nem 

öntik ki az udvarra, vagy olyan helyre ahol „taposnak‖, „járnak‖. 
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Az a gyerek, amelyik foggal születik különleges tulajdonságokkal rendel-

kezik, táltosnak hívják. Régebben az ilyen gyerekeket csak javasasszonyhoz 

vitték, és ő húzhatta ki a fogát, ő vette le róla a rontást olyan módon, hogy 

rongy sarkába kötötte kilencszer, elmondta a megfelelő szöveget, és eldobta. 

A keresztelő fontos az életükben, cigány szokásrend szerint nagy közössé-

gi-társadalmi ünnep.  

Nem csupán vallási esemény, sokkal inkább annak jele, hogy a gyereket 

befogadta a közösség. Ezért a keresztelőn részt kell vennie a rokonoknak, 

ismerősöknek; természetesen nem csak magán a szertartáson, hanem az ezt 

követő lakomán, mulatozáson is. A csecsemőt a keresztanya viszi a templom-

ba, az anya csak kísérője az eseményeknek. Hazatérve átadja a küszöbön ke-

resztül az anyának, ez jelképezi, hogy immár e család teljes jogú tagja az új-

szülött. Gyakran kiteszik az asztal közepére, köszöntik, áldomást isznak rá, 

körülötte folynak az események. A keresztelői menü nagyon változatos. Hú-

sok, saláták, sütemények, húsleves, főtt hús krumplival, nagycsiga és keresz-

telői torta.  

 

Az újszülötthöz fűződő babonák és hiedelmek 

- A gyermekágyas anya hat héten keresztül nem mehet ki a házból kendő 

nélkül, mert tisztátalan marad, ha nem tartják be ezt a szokást.  

- A baba születésekor a női hozzátartozók batyut készítettek számára, amibe 

sót, fokhagymát és kenyérdarabkát tettek, hogy távol tartsák tőle a rossz szel-

lemeket. A hiedelem szerint ennek a batyunak mindig a baba mellett kellett 

lennie.  

- Naplemente előtt a kimosott gyerekruhát mindig be kell szedni, mert rossz 

szellemek telepednek rá. 

- A gyerekágyas asszony hat hétig nem mehet a kútra, mert megzavarodik a víz. 

- Az újszülöttet meg kellett keresztelni hat héten belül, különben elviszik a 

rossz szellemek  

- A keresztelő napján a keresztanya felemeli a gyereket, a helyére pénzt 

csúsztat, hogy a gyermeket élete végéig gazdagság kísérje.  

- A templomba menet gyalog tették meg az utat, ellenkező esetben, a gyermek 

lusta lesz.  

- A várandóság alatt az anyának tilos a holttestre nézni, temetőbe menni, mert 

a kisbaba sárgaságos lesz. 

- Ha az újszülött első fürdővízbe pénzt dobnak, akkor az egész életében elkí-

séri, s gazdag lesz.  

- Az igézés és a szemmel verés gyógyítására az anya „megnyalta a két ujját és 

azzal megtörölgette a kisded arcát, hogy letörölje róla a rontást. 
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- „Megkeresztelésig nem szabad a kisbabát tükör elé állítani, hogy meglássa a 

saját tükörképét, mer az is elveszi a szerencséjét.‖  

- „Ameddig a kisbaba nem tud beszélni, addig tükör elé nem szabad vinni. 

Mert, hogyha meglátja magát, nem tud majd beszélni.‖  

- Ha a gyermek éjszakánként nem alszik, forog, esetleg még sír is, azt mondják 

rá a beregszászi cigányok, hogy szőrfürges. Ilyenkor egy pár csepp anyatejet 

kenünk a hátára és az óramutatóval ellentétes irányba beledörzsöljük a bőrébe, 

és kijönnek azok a szőrök, amik benne voltak, s abbahagyja a rángatózást.  

- A gyermekágyas nő a szülés után hat hétig nem főzhet, mert addig tisztáta-

lan. Addig csak magával és a gyerekkel kell foglalkoznia, s megtisztulnia. 

„Addig nem menjen a konyhába, mert meg se eszem azt, amit főzött‖ (K. B.) 

- A szenes víz (tüzes víz) készítésének is mágikus sajátosságai vannak, mely-

lyel a megigézett gyermeket „gyógyítják" 

- Ha a terhes nő nyúlra néz, akkor „nyúlpofával‖ fog születni a gyereke 

- Ha ruhája zsebében gyümölcs van, magjának nyoma születendő gyermekén 

meglátszik majd. 

- Az anyatejre vonatkozó hiedelmeket is főleg az idősebb adatközlők ismer-

ték, a fiatalabb adatközlő idősebb keresztanyjától tanulta el az erre vonatkozó 

gyógyító eljárást.  

- Hosszú hajjal fog születni a gyermek, akinek anyja gyomorégésben szenved. 

- Fésülködéskor elhullajtott hajszálaikat összetekerik, és elégetik, hiszen a 

cigányok úgy tartják, hogy ezzel lehet rontást, betegséget okozni. 

- A gyerek karszalagja mellé egy piros szalagot kötnek, ezzel védik meg a 

szellemektől, az éjjeli kicseréléstől. 

- Csecsemőt nem szabad tükörbe nézetni. A gyereket nem szabad átlépni, 

mert akkor nem nő meg. 

A gyerek a cigány családnak már kezdettől fogva egyenjogú tagja.  Részt 

vesz a család életében, és el kell végeznie azokat a teendőket, amire már ké-

pes. A 8–10 éves cigánylány eteti, pelenkázza kistestvérét, kitakarít. A család 

tagja, s mindenben lehet véleménye, ha akarja, elmondja, és mi is elmondunk 

neki mindent (M.B. adatközlő). Ez azt is magával hozza, hogy a cigánygyerek 

hamarább válik felnőtté. Arra sarkalják őket, hogy a fiúk rámenősek, ügyesek, 

furfangosak legyenek, a lányok pedig szépek és rendesek, ezen felül mind-

annyian összetartóak. 

A születéssel kapcsolatos babonák középpontjában a várandós nő (később 

a gyermekágyas nő) és az újszülött van. A szülés ma már nem otthoni, hanem 

idegen környezetben zajlik, idegen emberek között.  

Az adatközlők mindegyike meggyőződéssel mondta, hogy különböző tár-

gyak, eszközök megvédik a gyermeket a gonosz szellemektől és az ártó em-

berektől egészen addig, míg a meg nem keresztelik őket, mert „akkor má a 
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Jóisten vigyáz rá, úgyhogy má nem kell a piros szalag, hogy megvédje‖ (K. 

B.). Ezek a tárgyak olyan funkcióval bírnak, melyek elhárítják a gonoszt a 

csecsemő közeléből. Például az egyik adatközlő elmesélte, hogy a kislánya 

párnája alá tette azt a keresztet, melyet a házasságkötésük alkalmával meg-

szenteltek, hogy az megvédje a gonosztól. 

 

Cigány lakodalmi szokások Beregszászban 

 

Az ismerkedés és a leánykérés 

A lakodalmi szokások a három életforduló közül azok, melyekkel kapcsolato-

san sok eltérő információt kaptam. K.B. elmesélése alapján régen nagyon 

fontos volt, hogy cigány csak cigánnyal házasodjon, „a fajtádból valóhoz 

menjen‖.  Szégyen a közeli rokonok közötti házasság. Azt vallják, aki rokon-

hoz megy, csak torzszülött vagy halva született gyermeket szül. „Vót egy jány 

fiatal koromba, aki a tesvírébe vót szerelem, kiátkozták a cigányok közül, tele 

lett a teste csúfságokkal, oszt hamar meg is halt.‖ Elmondása alapján, az ő 

fiatal korában jellemző volt, hogy a szülők a gyerkemeket már csecsemő ko-

rában egymásnak ígérték. Fontos volt ez akkoriban, mert úgy tartották, hogy 

aki már tudja, hogy kihez megy férjhez, kit vesz el, az már ahhoz közel áll, s 

ha együtt nőnek fel, akkor jobban élnek majd együtt megértésben.  

Érdekes, hogy H.M. női adatközlőm szerint már a múlt század elejétől a 

fiatalokra – vagyis a 15-16 éves fiúkra – bízták a párválasztást. Akit a fiú 

választott, azért addig ment, míg meg nem kapta.  Elmondta azonban, hogy 

ebben az esetben is fontos volt a szülői engedély, az utolsó szó a szülőé volt. 

E döntés során  figyelembe vették, hogy kik a leány szülei, mivel foglalkoz-

nak, s az anyagihelyzetük megfelelő-e ahhoz, hogy fiúk, s ezáltal az ő roko-

nuk legyen.  

A fiú szüleivel elmegy a lány családjához, hogy ott megismerje őket. A 

lánnyal nem beszélgethet. Esetleg a fiú szülei szólhatnak a lányhoz. Közlik, 

hogy amennyiben nincs ellenvetésük, egy megbeszélt időpontban eljönnek 

kéretni. A kérető leggyakrabban egy nagybácsi, vagy egy olyan cigány, aki 

ismeri a szokásokat. A megbeszélt napon eljönnek a lányos házhoz. Fontos, 

hogy a kérető szépen tudjon beszélni, s megfelelően ki tudja kérni a lányt. 

Volt arra is eset, hogy verses formában bonyolította a ceremóniát. Ő kéri meg 

a lányt, s neki válaszol a leány apja.  

Azután pedig, a kérőket az asztalhoz ültetik, étellel, itallal kínálják őket. A 

lányos szülők is megnézik, hova kerül majd a lányuk. Ha a lány azt mondja, 

hogy nem, akkor megszűnik az egész. A lány beleegyezése nagyon fontos. Az 

udvarlás egy-két hétig tart. Ha felületesen is, de megismerik egymást. Elmen-

nek szórakozni, ilyenkor a lány egyik testvére elkíséri őket, nehogy túlságo-
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san bensőséges kapcsolat alakuljon ki. Ha költséges a lakodalom, természete-

sen a lány családja is hozzájárul, de a nagyobb költség a fiú családját terheli. 

 

A lakodalom 

A lakodalom az egyik legjelentősebb esemény a cigányoknál. Erre az alka-

lomra mindenkit meghívnak, akit csak lehet. Azt tartják, „minél többen van-

nak, annál nagyobbnak látszik a család, s annál rangosabb.‖ Mindezt nagy 

előkészületek előzik meg. A készülődés során még a haragosok is kibékülnek.  

A lakodalmon minden ivás előtt köszöntőt mondanak az ifjú párra. Mindig 

az idősebb kezdi el a köszöntést. Többnyire a vajda adta össze a fiatalokat. A 

fiatal pár elé tettek egy tányér sót, kenyeret, amire a vajda bort önt. Az ifjú pár 

ebből a kenyérből evett, és megfogadták, hogy soha el nem hagyják egymást.  

A cigányvajda által megtartott ceremónia ugyanolyan törvényes volt, 

mintha anyakönyvvezető tartotta volna. Az esküvőn tett fogadalom:  

 Soha nem hagyjuk el egymást,  

 Adjon az Isten nekünk szerencsét,  

 Erőt és egészséget!  

 

A fogadalom elmondása után gyűrűt húznak egymás ujjára,  a köszöntők után 

jönnek a menyecske-köszöntők, népdalok:  

 Önts vizet a virágra,  

 Ne menjen el a lelke  

 Ne fájjon az ő lelke  

 Legyen miénk a menyecske.  

 A miénk vagy a miénk  

 A mi kicsi menyecskénk  

 A miénk vagy a miénk  

 A mi új menyecskénk.  

 

Ezután következik a lakodalmi vacsora. Szokás a menyasszonyi tánc is. Ez 

éjfélkor kezdődik. A menyasszony vörös ruhára cseréli a fehéret. Előbb az 

após kéri fel a lányt, aztán a többiek. A felkéréskor mindig tesznek valamit a 

lány kendőjébe, legtöbbször pénzt, és ezzel a kendővel kötik be a fejét éjfél-

kor. Ezután ő már asszonynak számít, és továbbra is kell kendőt hordania, 

mert így illő. Ha mégsem hordja a kendőt, legalább a haját össze kell vele 

hátul kötnie. A lakodalom akár több napig is tarthat.  

De az is előfordul, hogy inkább odaadják az esküvői pénzt, minthogy költ-

séges esküvőt csináljanak. Ezzel kárpótolják a lányuk elvesztését, illetve a 

lányuk szüzességét. Mert ha bármi történik, nem tetszik a lánynak a hely, 

vagy ő nem válik be, akkor visszamegy a szüleihez. Ha pénzt adott a vőle-

gény családja, akkor nem csinálnak lakodalmat, csak egy kis mulatságot. 
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Gyakori viszont, hogy koszorút raknak a menyasszony fejére. A pénzzel a 

nagy lakodalmat is megváltották, nem hívnak meg mást, csak a szűk családot. 

Két-három fogásos ételt készítenek, általában magnóról szól a zene, de élőze-

ne is előfordul. Ilyenkor búcsúztatják el a lányukat a szülők. 

 

A leányszöktetés 

Két fiatal egymásra találásának másik módja a lányszöktetés. Ha a fiút, vagy 

a lányt tiltották valamilyen okból a házasságtól, akkor a két fiatal összebe-

szélt, és megszöktek. Ezután a két család már kénytelen volt elfogadni a kap-

csolatot, és megbékültek, megtartották a lakodalmat. Szokás szerint a fiú saját 

szüleihez vagy rokonaihoz szökteti a lányt.  Előfordul az is, hogy a szökött 

pár távolabb „menekül‖ a szülői háztól, és hetek, hónapok múlva adtak hírt 

magukról először. Akkor aztán egy csapásra megenyhültek a szülők, és bele-

egyeztek, hogy az ifjak együtt éljenek.  

Egyik adatközlőőm elmesélte, hogy nem csupán a fiú szöktetheti meg a 

lányt, hanem fordítva is megtörténik a dolog. A szép lányok kiszemelik jö-

vendőbeli férjüket, és megszöknek velük a következő városig. Ők innentől 

kezdve egy pár, a közösség így fogadja el őket. Ha azonban nem sikerült az 

összeköltözés, visszaküldték a lányt üres kézzel, mondván, „ingyen jött, in-

gyen is menjen‖. 

Az cigányasszonyok nem viselnek miniszoknyát, nadrágot, mély kivágású 

blúzt, és nem járnak strandra, mert szégyent hoznának a férjükre, ha mutogat-

nák a bájaikat. Ok nélkül a hajukat sem vágatják le, mert ez a gyász jele, feke-

te ruhát viszont csak akkor vesznek fel, ha valakijük meghal. Az idősebbek 

fejkendő nélkül még az utcára sem mentek ki, de a fiatalok ezt a jogot már 

kiharcolták maguknak. 

 

A házassággal kapcsolatos babonák 

Különféle babonák élnek a házassággal kapcsolatban a cigányoknál:  

Házaspárok nem ehetik meg a háziállatok fejét, mert az olyan mintha 

egymás fejét ennék meg, vagyis szerencsétlenséget hoznának egymásnak.  

Ha egy nő többször férjhez ment, nem szívesen veszik fel a kocsira, mert 

szerencsétlenséget hoz rájuk.  

Férje kalapját az asszony, ha földhöz vágja, megalázza férjét.  

Ha az asszony, ruhájával érinti meg az edényt, amiben főz, akkor ki kell 

önteni az ételt, mert tisztátalanná vált.  

Villámláskor kendőt kell tenni a fejére, mert az Isten haragja sújtja a tisz-

tességtelent.  
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Mai napig hallhatunk az idősebb generációtól különböző esküvővel  

kapcsolatos babonákat, például „ne ülj az asztal sarkára, mert nem mész  

férjhez!‖, s a „vigyázz körbe ne seperjenek, mert sose lesz lakodalmad!‖. 

Az esküvői ceremóniát is rengeteg hiedelem övezi, ezek viszont már oly-

annyira beleolvadtak mindennapi életünkbe, hogy még az ízig-vérig földhöz-

ragadt emberek sem tudják őket kiküszöbölni. Az esküvői ceremónia bizo-

nyos mozzanatainak alapját általában a régi idők babonái képezik, és a háza-

sulandó pár többnyire szorgalmasan követi is a forgatókönyvet, akár hisznek 

a babonákban, akár nem. 

Régen úgy tartották, hogy az a menyasszonynak, aki saját magának varrja 

a ruháját, szomorú és bánatos lesz az élete, sőt mi több, a menyasszony annyi 

könnycseppet fog elhullatni, amennyi öltéssel a ruhadarabot készítette. 

Sokszor pénzérmét helyeztek a menyasszony cipőjébe, mert úgy vélték, 

hogy ez majd biztosítja az anyagi jólétet. 

Bevált és még a mai fiatalok körében is elfogadott szokás menyasszonyt 

ölbe kapni és átemelni az új, illetve még törlesztésre váró lakás küszöbén. Ez 

a hősies tett a hiedelmek szerint azért fontos, mert a fiatal házasok ezzel tud-

ják becsapni a küszöb alatt lapuló gonosz démonokat, akik csak arra várnak, 

hogy megátkozzák a szerelmesek új, közös életét. Ha a leány lába nem érinti 

a földet, a szellemek megtévednek, és azt hiszik, hogy csak egy személy lé-

pett a házba. A vőlegény ezzel a gesztussal védi meg kedvesét és házasságuk 

törékeny jövőjét. 

Boldog, gondtalan házas életről árulkodik, ha a házasságkötés napján hét 

ágra süt a Nap, ha a pár szivárványt lát, fekete macskát, vagy éppen egy ké-

ményseprőbe ütközik. 

A vénlányok úgy tartották, ha a menyasszonyi tortából egy darabot a pár-

nájuk alá tesznek, álmukban meglátják jövendőbelijüket. 

Sokszor az esküvői vacsora alatt a menyasszony ölébe egy kisfiút ültetnek, 

azért, hogy a feleség fiúgyermeket is szüljön, ezáltal biztosítva a család nevé-

nek továbbvitelét. 

A babonák egy része napjainkig fennmaradt, egyesek a nagy nap előtt utá-

na is olvasnak, mit, hogyan kell tenniük, hogy szerencsés legyen a házassá-

guk. Adatközlőim egy része komolyan vette a babonák betartását, viszont 

többen arra hivatkoztak, hogy csak hagyományból, szokásból tartottak be 

egyes babonákat. 
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Temetkezési szokások 

 

A virrasztás 

A cigányoknál, nagyon fontos az, hogyha valaki haldoklik, akkor legjobb, ha 

otthonában, és nem a kórházban van. Ezért az ilyen alkalmakkor egyből haza 

akarják vinni szerettüket.  

A virrasztás, vagy ahogyan adatközlőim is mondták, „virrasztalás‖ a halál-

esetet követő legelső esemény, melyre mindenkit szívesen várnak, légyen az 

barát vagy ellenség. Mindenki mehet, akinek valami miatt az elhunyt kedves 

volt. Ha halott van a házban, letakarják a tükröt, mert ez is út a „másvilágra‖.  

Jellemző, hogy ilyenkor viszik el az ajándékot, amit a családnak szánnak. 

Lehet ez pénz, vagy a temetéshez való hozzájárulás (cukor, hús, tojás, liszt, 

zsír, kenyét, ital). Régen is, és napjainkban is a halott otthonában tartották. Az 

alkalom során az asszonyok imádkoznak, énekelnek, ez az ő feladatuk, a fér-

fiak pedig, a halott személyről beszélgetnek. Felidézik tetteit, pozitív tulaj-

donságait, azokat az eseményeket, melyeket közösen vele éltek meg.  

A virrasztás sajátja az étel és ital fogyasztása. Vigyázni kell, mert részeg-

ségig inni magát a jelenlevőnek nagy szégyen. Nem csupán az egyénre, de a 

családjára is. Az italból kiöntenek a halottnak a földre egy keveset, mielőtt 

meginnák. Az ételek fogyasztása régebbi időkből származó hagyomány, mely 

azért törénik, hogy a halott a túlvilágon jóllakjon. A módosabb cigányok a 

virrasztás napján disznót vagy kecskét vágnak, hogy legyen bőséges az ellátás 

a halott lelki nyugalmáért. A megkérdezettek azt nyilatkozták, hogy zeneszó 

nélkül zajlik a virrasztás. A virrasztás idején vannak tilalmak, melyeket be 

kell tartania a közösség tagjainak. Tilos például az ablakon benézni, azon az 

ablakon, ahol a halott van. Nem szabad visszaköszönni, kezet rázni, esküdni. 

A közeli rokonok, míg a halott a fold felszínén van, nem alszanak. Éjjel és 

nappal is fent vannak. A nagyon közeli hozzátartozók egy-két órára lefeksze-

nek, de a férfiak virrasztanak éjjel és nappal is.  

 

A temetés 

A virrasztás után történik az elhunyt temetése. Vannak családok, ahol a vir-

rasztás egy nap, de vannak olyanok is, akik ragaszkodnak a hagyományok-

hoz, s három napig virrasztják a halottat, s csak utána következik a temetés. A 

ház udvarán a nyitott koporsóban a halott egy fél órát tölt. Addig még az ér-

kezők leróhatják tiszteletüket. A közeli női hozzátartozók elsiratják. Jellemző 

a hangos sírás, van aki elájul, a teátrális megnyilvánulás. Mindez azért, „mer 

mibennünk több az érzelem, mint a magyarokban.‖ A pap a háznál csatlako-

zik a temetési menethez. A cigánytemetés legjellegzetesebb közreműködője, a 

zenekar, szintén a házhoz érkezik.  Legtöbbször élő, hagyományos cigányze-
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ne. A háztól a temetőbe induló menetet mindenképpen végigkísérik a zené-

szek, s az elhunyt kedvenc dallamait játszák közben. A gyászolók a menetben 

még énekelnek, de kiérve a temetőbe, abbahagyják. A zenészeket megfizetik, 

itatják, és szállításukat, vagy annak költségeit is állják.  

Cigány temetéseken gyakori, hogy a pap a gyászbeszéd végén a családtag-

októl átvett lista alapján az elhunytat egyesével, egy-egy mondattal elbúcsúz-

tatja hozzátartozóitól. A búcsúztatás kiterjed a szeretett személyekre, barátok-

ra, jó szomszédokra is. „Le kell írni a papnak, hogy kik azok, akiktől akarjuk 

búcsúztatni a halottat. Ez fontos, hogy mindenki benne legyen, mer utána 

nagy harag lesz belőle.‖ (T.M.) A megkérdezettek többsége szerint szokás a 

temetéskor a sírra italt locsolni, ez többnyire az elhunyt kedvenc italának 

kiöntését jelenti. A temetésről a rokonok a halotti torra mennek, ami vissza-

fogott, és meglehetősen rövid. A temetés után tipikusan cigány sajátosság, 

hogy a különböző alkalmakkor ételt és italt visznek ki a temetőbe. Az italt 

felbontják, egy keveset isznak belőle, a többit pedig a sírra locsolják. „A szü-

letésnapján Sanyi barátomnak viszek egy liter bort, mikor élt akkor is vittem 

neki, most is viszek.‖ (K.B)  Többen említették cigaretta sírra helyezését is; a 

szálakat általában meggyújtva, füstszűrőjükkel lefelé szúrják a földbe. Az 

ételt csak otthagyják egy edényben, vagy tasakban a földbe vájják. „Anyám 

nagyon szerette a rétest, karácsonykor szoktam csináni, akkor viszek neki‖ 

(T.P.) 

 

A sírmellékletek 

Az adatközlők kitértek a sírmellékletek szokáskörére, vagyis az elhunyttal 

együtt eltemetett tárgyakat legtöbbször a koporsóba, vagy esetleg magába a 

sírba is szokás helyezni. Két alkalommal szokták a koporsóba tenni: először a 

házhoz vitelkor, másrészt a temetőben, a ravatalon. A második eset sajátossá-

ga, hogy ilyenkor a barátok, s mindenki, aki úgy érzi, hogy élnie kell ezzel a 

lehetőséggel, elmegy, s együttérzését fejezi ki a hozzátartozóknak, s utoljára 

megtekinti az elhunytat, és a koporsóba helyezi adományait.  

A sírmellékletek mindig élvezeti cikkek. Általában ital, illetve dohány, 

pénz, valamint személyes tárgyak. Az elhunyt kedvenc italai, amelyekkel 

néhányuknál a temetési szertartás során a koporsó belsejét és a testet is meg-

locsolják. Ha életében az elhunyt dohányozott, a zsebeibe mindig tesznek 

néhány doboz cigarettát.  

Gyakori, hogy pénzt tesznek a halott zsebébe, ennek kétféle magyarázatát 

adták az adatközlők. Első esetben azt mondták azért, hogy legyen pénze a 

túlvilágon is. A másik varriáció, mellyel magyarázták, hogy az elhunyt földi 

életmódjára utaljanak, ebben az esetben nagyobb összeget helyeznek el.  
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A tárgyak elhelyezése is szimbolikus jellegű. Azokra utal, amiket a halott 

életében végzett. Az elhunyt utolsó napja a földön, s arra törekednek, hogy 

ellássák mindennel, ami életében fontos volt számára. A kedvenc ruhájában 

temetik el, mellé teszik a pipáját, ruhadarabokat, hangszereket, kártyát, stb. 

Nem tesznek a halott mellé fényképet, mert attól félnek, hogy aki azon rajta 

van, az lesz a következő halott. Nem teszik a halott mellé az ékszereit, mert 

atól félnek, hogy a rablók megzavarják az elhunyt nyugalmát. A beregszászi 

cigányok nem módos cigányok, tehát náluk nincs szó mauzóleumi vagy 

kripabeli temetésről. Ők hagyományos sírba temetkeznek.  

A halottak iránti tisztelet kifejezésének egyik legszebb része szellemi kin-

cseinek további ápolása, őrzése. Az elhunyt legkedvesebb nótája, meséje, 

balladája lehet ilyen kincs. Különösen nagy becsben tartják a halott használati 

tárgyait, azokat megkülönböztetett gonddal kezelik. Emléktárggyá az értéke-

sebb dolgok válhatnak.  Többnyire azonban használatba kerülhetnek a pénz-

tárca, bicska, egyebek. A halott kedvenc ruhadarabját, kalapot, zakót, nadrá-

got a lakás egy látható, feltűnő helyére tették. Az elhunyt szülők esküvői 

fényképét a legidősebb gyerek örökli, amit saját lakásában a szoba kitüntetett 

helyére tesz.  

 

A gyászév megemlékezései 

A temetőből hazaérkezvén az udvaron egy lavorban víz van, s mellette szap-

pan. A kézmosás után bemennek a házba, vagy melegebb napokon, az udva-

ron van megterítve az aztal. A tor a virrasztáshoz képest sokkal szerényebb. 

Általában egy-két órát vesz igénybe, s elmarad a komolyabb italozás, étkezés. 

Csupán arra a célra szolgál, hogy a távoli rokonok, vagy a temetésre messzi-

ről érkezett gyászolók még egyszer „megtisztelhetik‖ a halott családját és 

házát, mielőtt hazaindulnának.  

A tor után magára marad a család. A gyászév során még a szűkebb kör 

összegyűlik, mikor a halottért imádkoznak. A vallásosabb cigányok a temp-

lomban, a kevésbé vallásosak csak otthon emlékeznek meg a halottról. Teszik 

ezt a temetés utáni harmincadik napon. Ilyenkor összeül a család, s olyat főz-

nek, amit a halott szeretett. „Az első tányért neki szedik és kiöntik, vagy 

behíjnak valakit, hogy egye meg az a tányér ételt a halott lelkére.‖ Csinálnak 

még tort egy évvel a halála után. Az a választóvonal, akkor vetik le a fekete 

ruhát. Addig kell gyászolni. Ez nagyobb mulatság, néha még zenészek is van-

nak. A beszélgetések során bizonyossá vált, hogy az adatközlők nagytöbbsége 

nem hisz abban, hogy a halott visszajár a házába. „Azé vót má olyan, hogy 

miko a szerelmese meghalt a húgomnak, az levágta a haját, hogy az majd 

visszajöjjön érte. De nem jött.‖ (K.B.) De akadt olyan is, aki szerint halott 

lelke visszajár a családjához. A teste el van temetve az embernek, de a lelke 



318 

az jár. De csak ahhoz jár vissza, aki erős. Ahhoz, akinek erős a szíve.  Ha ön-

gyilkos volt, vagy megölték, akkor kísérteni fog. Ha a halott hazajár, akkor az 

udvaron éjszaka meg kell gyújtani egy gatyamadzagot, s többé nem fog jönni. 

A halott sírját mindig gondozzák. Rengeteg élő friss virágot és művirágokat is 

tesznek rá. A halálozás évfordulóin külön megemlékezéseket tartanak. 

 

A gyászidő kötelességei, tilalmai 

A haláleset után kötelező fekete gyászruhába öltözni. Viselésének van elvárt 

időtartama; amennyiben valaki korábban veti le a gyászöltözéket, a közösség 

a halott iránti tiszteletlenséggel vádolja. A határidő legtöbbször a haláleset 

fél-, illetve egyéves évfordulói. Néhányan említették, hogy a feketét a nők 

viselik. Az adatközlők többsége a gyászban a halott tiszteletét demonstráló 

viselkedést és öltözködést hangsúlyozta.  

Ha nem is jelenik meg szigorúan értelmezett kötelességként, a gyászév so-

rán alapvető a sír majd mindennapos látogatása. Természetesen ilyenkor is 

visznek italt vagy dohányt a sírra.  

 

Tilalmak, hiedelmek: 

- Nem szabad tévézni, nem szólhat a rádió, nincs zenehallgatás, mert az za-

varja a halott nyugalmát.  

- Míg a halott a föld felszínén van, nem szabad a tükörbe nézni, fésülködni. 

- A halott tiszteletének elve tilalmakat léptet életbe.  

- A fekete ruha idő előtti levetésének tiltása. 

- Keresztelőket, illetve a lakodalmakat el kell halasztani.  

- A halottról „rosszat mondani‖ tilos.  

- A tükröt és a tévé-képernyőjét is le kell takarni, mert a halott elveszti a lelkét.  

- Ha valaki úgy hal meg, hogy valami kérése van, a család örök életükre csi-

nálják azt.  

- Ha valaki azt álmodja, hogy a halott éhes, akkor meg kell főzni az ételt, és 

kivinne a temetőbe a sírjára, de olyan is volt, hogy odaadták az ételt valakinek.  

- A férfiak hat héten át nem borotválkozhatnak.  

- A túlvilágot úgy képzelik el, mint a jelenvalót, a púpos ember ott is púpos. 

- A gyászidő alatt a szűkebb rokonságnak tilos a vigasság alkalmait keresni.  

- Nem szabad újra házasságot sem kötni.  

- A temetésig a házastársak is külön alszanak és a szigorú gyász leteltéig há-

zaséletet sem élhetnek.  

- A gyászidő alatt nincs keresztelő sem, vagy csak nagyon egyszerű, a baba 

érdekében, hiszen félnek attól, hogy a boszorkányok kicserélik.  

- Lakodalmat nem szabad tartani.  
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- A közeli hozzátartozót egy évig illik gyászolni, a távolabbit esetleg fél évig 

is elég.  

- A gyász feltörése úgy történik, hogy fekete kendőt terítenek a földre, arra 

pénzt szórnak, és bort locsolnak, és azon táncolnak cigánytáncot.  

- A halott nevét a temetés után vonakodnak kiejteni, szerencsétlenséget hoz.  

- Az első gyümölcsöt tavasszal idegen gyermeknek vagy magyar asszonynak 

adják ajándékba. 

- Ha valaki éjjel megy az úton, legjobb, ha morog és dünnyög magában, ne-

hogy összeütközzön egy szellemmel.  

- Sohasem szabad szemetet vagy forró vizet a ház mellé önteni, mert ezért 

nagyon megharagudnának a szellemek.  

- A szellemek tartózkodási helye az üres lábas és fazék.  

- Ha valaki megbotlik, nem szabad káromkodni, mert biztos, hogy halott szel-

lemébe botlott.  

- Az alaktalan szellemet csak a kutya vagy a ló képes meglátni, pl. a kutya 

szűköl, a ló felágasodik.  

- A temetési szertartás alatt a ház ablakainak és ajtajának nyitva kellett lenni.  

- A temetés után, a harmadik napon, sót és egy nagy pohár vizet kell tenni az 

asztalra, a sóban meglátják a halott ujjának lenyomatát.  

- Mindenszentekkor vagy halottak napján ki kell menni a keresztúthoz, délben 

12-kor vagy éjfélkor (mert ilyenkor járnak a halottak) és vizet kell kiönteni oda.  

- Ha valakinek halottja van: az első virágokat szét kell osztani a gyermekek 

között.  

 

Befejezés 

 

A beregszászi romák emberi életfordulóihoz kapcsolódó hagyományira vo-

natkozó terjedelmesebb irodalom ezeddig nem jelent meg, mivel gyűjtésük-

kel, kutatásukkal ezeddig nem foglalkoztak behatóan.  

Célom, hogy a társadalom peremén álló cigányság kultúrájának, néphit-

ének egy aprócska részletébe betekintést adjak, hiszen minél többet tudunk a 

velünk együtt élő népek szokásvilágáról, annál inkább megérthetjük sajátos 

életüket, és bízom abban, hogy az előítéletekkel megtöltött skatulyák fokoza-

tosan más tartalommal telítődnek meg. 

A hagyományok ápolása, megőrzése és továbbadása egyik legfontosabb 

feladat minden nemzet számára, hiszen amikor hagyományainkat ápoljuk, 

saját gyökereinket öntözzük. A hétköznapi ember számára lényeges az egyko-

ri hagyományrendszer, hiszen ez tartást ad a család aprajának és nagyjának 

egyaránt. Szabályozottságuk, szertartásosságuk, folytonosságuk, kiszámítha-

tóságuk, tervezhetőségük biztonságot, stabilitást ad, s ezzel védett terepet 
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biztosít az érzelmek kinyilvánításának. A hagyományok őrzése nem csak a 

családok, barátok kötelékeit erősíti, hanem a nemzethez, mint egy nagyobb 

közösséghez való tartozás hitvallása is. Hiszen a család, mint a társadalom 

legkisebb sejtje alkotja magát a társadalmat – a nemzetet. Az öröm, a vidám-

ság és olykor a szomorúság közös vállalása összetartó erő. Emlékeket teremt 

a történései által, melyekre egy életen át emlékezni lehet. 

Ha igazán meg akarunk ismerni egy nemzetet, meg kell ismernünk ha-

gyományait. A gyermekeknek minta és példa kell. Fontos, hogy a mai gene-

rációkban is kialakítsuk a hagyományra való igényt, a másik nemzet iránti 

tiszteletet.  

Nagy Natália 

 

 

Amikor kicsi voltam 

 
Az unokám - Boglárka - gyakran látogat meg minket. Ilyenkor ünnep van a 

családban. Amikor belép az ajtón, első lépése, hogy átöleli, megcsókolja ma-

mát és tatát, majd mikor lecsendesedik, tata ölébe bújik, reám néz, és mosoly-

gó arccal mondja: 

- Tata mesélj! Mesélj arról, hogy milyen is volt a te gyermekkorod.  

Ilyenkor kissé összeszorul a szívem. Az unokám szinte észreveszi rajtam, 

majd én úgy teszek mintha semmi sem történt volna, és hosszú mesélésbe 

kezdek.  

- Tudod Bogi, mi hárman voltunk testvérek; Sanyi, Berta és én. Amikor a 

háborúban édesapánk meghalt egy óriási törés állt be a családunkban. Édes-

anyánk a könnyebb utat választotta. Újra férjhez ment. Minket pedig bezárt a 

házba és Brassóba költözött. Tata akkor alig töltötte be az egy évet. 

- És mi lett veletek?- kérdi Bogi. 

- Ki vigyázott reátok? Ki adott ennetek? 

Nehéz napok vártak reánk. A bátyám kinyitotta az ablakot kitett minket és 

átvitt a szomszédba. A szomszédasszony értesítette a gyámhatóságot és ők 

minket hármanunkat, három külön intézetbe tettek. Szétválasztottak. A bá-

tyám Csíksomlyóra, a nővérem Kézdivásárhelyre én pedig Alsótömösre ke-

rültem. Egyikünk se tudott egymásról.  

- Milyen volt a tömösi életed? 

Tömösön tiszta román környezetbe kerültem. Így nyilvánvaló, hogy a ro-

mán nyelvet sajátítottam el először. Magyarul egy szót se tudtam.  

Közel három évet töltöttem itt. A testvéreimről semmit se tudtam.  

- Hogy tudtad meg, hogy testvéreid vannak? 
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Egy nyári estén, vacsorázás közben, a nevelőm hozzám jött és így szólt 

hozzám: 

- „Hai afară, că te caută cineva!‖ (Gyere ki, mert keres valaki!) 

Kimentünk és mondta nekem: 

- E fratele tău. (Ez a testvéred. ) 

Ekkor mintha földbe gyökerezett volna a lábam, csak álltam előtte. Ő nem 

tudott románul én meg egy szót se magyarul. Közel két évet voltunk együtt, 

majd vele együtt áthelyeztek engem is Somlyóra.  

- Somlyón milyen nyelven beszéltél? 

Kezdetben románul, de itt voltak magyar és román gyermekek is. Tudod, a 

magyar játszótársaimmal mikor ismerkedni kezdtünk megkérdezték: 

- Hogy hívnak? 

- Nagy Zoltán- feleltem.  

- Akkor, hogy nem tudsz magyarul? 

- Nem tudom. Feleltem.  

Ekkor megfogták a kezem és bevezettek az osztályterembe.  

Mit csináltatok az osztályban? 

- Bogi, csak arra emlékszem, hogy ölembe tettek egy ábécéskönyvet és azt 

mondták, hogy megtanítanak olvasni. Az „Évszak apó‖ című leckét tanulták 

másnapra. Ők olvasták elöl én meg utánuk. Képzelheted, amikor román hang-

súllyal olvastam a magyar szöveget. Óriási röhögés tört ki. Másnap meg be-

vittek az osztályukba, bemutattak a tanító néninek.  

- Még olvasni is tud. Mondták a gyermekek.  

A tanító néni mondta, hogy olvassam a leckét. Újra óriási nevetés tört ki 

az osztályban. A tanító néni észrevette, hogy itt valami nincs rendjén. Megál-

lította az olvasást, majd így szólt az osztályhoz: 

- Mit nevettek? 

A gyerekek ekkor árulták el, hogy csak románul tudok. Kis szünet után a 

tanító néni így szólt az osztályhoz: 

- Gyerekek, amikor ti így fogtok románul olvasni, mint ez a fiúcska magyarul, 

meg leszek elégedve.  

A tanító néni befogadott az osztályába. Ez volt az a pillanat, amikor a ma-

gyar nyelvvel kapcsolatba kerültem. A közös játék és a közös tanulás tette 

lehetővé számomra, hogy megismerjem a magyar nyelv szépségeit, melyeket 

most nem cserélnék fel semmivel.  

- Tata, mondtad, hogy játszani szoktál a társaiddal. Milyen játékaitok voltak? 

Mit játszottatok? 

- Tudod, az otthon udvarán volt egy fotbalpálya, de volt úszó medencénk is. 

Hol a pályán, hol a medencében töltöttük időnket. Ezen kívül kedvenc játéka-
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ink is voltak: Kilenc kövezés, Csürközés. Esténként kedvenc szórakozásunk 

volt a dominó, römi, sakkjátékok.  

- Te akkor tanultál meg sakkozni? 

- Igen Bogi, akkor. Már tíz éves koromban egyik barátommal pionír verseny-

re vittek. Persze csak látszólag volt pionír verseny, mert mikor beléptünk a 

versenyterembe láttuk meg, hogy kettőnkön kívül a többi mind felnőtt ver-

senyző volt. Ezen a versenyen a második lettem, aminek nagyon örvendtem.  

- Hol aludtatok? Hová kirándultatok? 

Az alvás közös hálószobában volt. Elég zsúfoltak voltak ezek. Sokszor 20-

30 ágyas szobák voltak. A lefekvés és a felkelés pontos órában volt.  

A kirándulások legtöbbször a hegyekben zajlottak. Tavasszal, amikor a 

nyírfa nedve megindult, kimentünk az erdőbe nyírfa nedvet inni, amit 

„viricsnek‖neveztünk. Nyáron gyógynövényeket gyűjtöttünk főleg kankalint 

és eprészni jártunk. Télen a hegyoldalban szánkoztunk, meg korcsolyáztunk. 

A szánkónkat mi kovácsoltuk össze deszkából, a korcsolyákat szintén. Ősszel 

a mogyoróbokrokat kerestünk fel.  

Amikor meg néha unatkoztunk, leültünk a földre és homokvárat építettünk. 

Egyszer a barátommal azon versenyeztünk, ki építi fel a legszebb homokvárat. 

Nem tudtuk eldönteni, hogy kié a szebb. Mérgünkben összedöntöttük a várakat 

és a homokot elkezdtük a fejünk tetejére szórni. Nagyokat nevettünk.  

Csak később tudtuk meg, hogy milyen nagy hibát követtünk el. Az egész-

ségügyi személyzet rutin fejvizsgálatot végzett, mert igen gyakoriak voltak a 

tetves gyerekek. Ekkor vették észre, hogy nekem és a barátomnak is ugyan 

tetűt nem, de bőrgombát kapott a fejünk. Mindkettőnket a marosvásárhelyi 

kórházba szállítottak.  

Az iskolát így nem tudtuk befejezni. Az első osztályt megismételtük.  

- A ruhát ki adta nektek? Szép ruhában jártatok? 

Az otthon minden gyermek számára biztosította a ruhát. Nem lehetett vá-

logatni. Képzeld el milyen lett volna, ha mind a 120 gyerek válogatni kezdett 

volna. Volt, akinek hosszabb volt a nadrág, volt, akinek rövidebb. Ilyenkor 

azt csináltuk, hogy egymás között kicseréltük. Persze, ha a városba mentünk a 

ruháinkról is megállapították, hogy mi otthoni gyermekek vagyunk. 

Egyszer igazgatóváltás történt. Az új igazgató mikor meglátta, hogy  

milyen ruhában járunk, elhatározta, hogy kicseréli a ruhánkat. Új ruhába  

öltöztetett minket.  

- Tata, ha betegek voltatok, hol ápoltak titeket? 

A súlyosabb betegeknek volt a betegszoba. Sajnos egy alkalommal a bá-

tyám is idekerült. 39 fokos lázzal feküdt. Meglátogattam és nagyon sajnáltam, 

hogy nem tudok rajta segíteni.  

- Dolgozni szoktatok? Mit csináltatok? 
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Igen. Szoktunk. Kisepertük az udvart, hogy szép tiszta legyen. Be voltunk 

osztva a konyhába segíteni, a gazdasági udvarba, a műhelybe. A konyhában 

az asztalok megterítésében, vízhordásban segítettünk. Ilyenkor egy- egy szelet 

kenyeret a zsebünkbe csúsztattunk, mert sajnos porcióra mérték ezt is és ne-

künk sohase volt elég. A gazdasági udvarba mikor főzték a disznóknak az 

üstben a pityókát, kilestük mikor a gondnok nincs az üstnél és két- három 

pityókával elfutottunk. Ősszel, mikor volt a betakarítás mi szedtük ki a mur-

kot, pityókát.  

Egyik hideg ősszel éppen a pityókát kellett kiszedni. Nagyon fáztunk. A 

barátommal úgy döntöttünk, hogy nem veszünk részt ebben a munkában. 

Délben a nevelő sorba állított, hogy ebédelni vigyen. Persze mi is sorba áll-

tunk. Amikor észrevett kiállított minket a sorból és azt mondta: „Aki nem 

dolgozik, ne is egyék.‖ Ebéd nélkül maradtunk. De megoldást mindig kap-

tunk. Elmentünk és a társaink nyomába tallóztunk. Kaptunk egy pár pityókát, 

kimentünk a hegyre, ástunk egy gödröt és abban megsütöttük a pityókákat. 

Vigyáztunk arra, hogy a délutáni meditációra együtt legyünk az osztállyal.  

Közben egy fordulat állt be az életemben. Jött egy rendelet, hogy a tíz év 

alatti gyermekeket áthelyezik a székelykeresztúri otthonba. Kicsit megijed-

tem, mert újra elválasztanak a testvéremtől. Nem volt mit tennem. Keresztúr-

ra kerültem.  

… Kedves unokám. Elfáradtam már. Történeteimet most befejezem. Ezek a 

történetek igaz történetek. Gyermekéveim történetei. Örvendek, hogy megértő 

társat láttam benned.  

Nem azért írtam le, hogy sajnálkozzál vagy sírjál. Abban a reményben élek, 

hogy hasznos útitársul szolgáIn memoril neked, több boldogságot, örömöt érzel 

majd. S ha ez így lesz, akkor mama és tata is örömben töltik el hátralevő életü-

ket.  

Nagy Zoltán  

 

 

Péntek 13  

 

Apukám Magyarkanizsán nőtt fel, a Vajdaságban. 

Aki esetleg nem tudja, ez a nagy Magyarország része volt régen, de sajnos 

Trianonnál elveszett, így hát Jugoszlávia részévé vált. 

Akarva akaratlanul, az én magyar apukám jugoszláv lakosnak született. 

1990-ben megjött a behívója. Így hát, amikor eljött az idő, 1990 nyara, a ju-

goszláv hadseregbe kellett bevonulnia katonának. A dél-szerbiai Nis városába 

sorozták be. Ez a harmadik legnagyobb város Szerbiában. Nyolc kaszárnya 
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volt a városban. Az apukámé egy repülőtéri kaszárnya volt, ahol rengeteg 

helikopter és repülőgép volt, a fegyverek mellett. 

Ő a P.V.O. pesadija-hoz tartozott, ez egy légelhárítási gyalogság volt, akik 

a repülőgépeket, a helikoptereket őrizték. 

Három hónap kiképzés után, kihelyezték őrségbe. Ez egy hatalmas hely 

volt. A repülőtér lent volt a hegy lábánál, a sík részen, a hegy fele táján az 

üzemanyag raktár, és a hegytetőn a lőszerraktár. Télen bizony rettentően hi-

deg volt, ahol az őrség 20 fokot mért, ráadásul a lőszerraktár körbe volt ak-

názva, nehogy illetéktelenek bejussanak. Szóval meglehetősen nehéz idők 

voltak egy 19-20 éves fiatal számára. Mivel akkor még Jugoszlávia volt, így 

apukám minden féle nemzetiségű katonával szolgált együtt. 

Volt ott albán, horvát, szerb, macedón, szlovén, bosnyák és magyar is. 

Nagy egyetértésben szolgálták a „hazát‖. 

1991 júniusában már hazaengedték a szlovén katonákat, mert elkezdődött 

a háború, a nagy délszláv háború. 

Apa 20 nap tovább szolgálatot kapott, majd 1991. szeptember 13-án  

pénteken leszerelték, mivel be volt iratkozva továbbtanulni.  

Végre haza mehetett a szeretteihez. Megmenekült a biztos haláltól. 1991. 

szeptember 14-én már senkit nem engedtek haza. 

A háború 1991. június 27-től 2001. november 12-ig tartott. Szörnyű  

időszak következett mindenki számára. 

Így lett apukám szerencse napja a péntek 13. 

Nagy Zsuzsanna 

 

 

Ahol a föld az éggel összeér 

 

 Gyermekkorban másképp láttam a dolgokat, 

 míg nem tudtam a miért-et, okokat… 

 Azon az estén rájöttem,  

 mikor a nyugalom átölelt… 

 Nem a gazdagság a fontos, 

 hanem a szerető otthon! 

 

Biztosan sokakkal előfordult már, hogy egy illat, egy hely, egy belső érzés, 

vagy akár egy napsugár is elég volt ahhoz, hogy előidézzen számukra kedves 

emléket. Próbáljuk az egyszer megélt boldogsággal teli pillanatot keresni, 

hogy újra át tudjuk élni.  

Az emlék az, mely számunkra kedvessé teszi az örömökben megélt pilla-

natokat. Az idő leteltével, előrehaladtával az emlék felidéződik, melyet egy 
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sima hétköznapi dolog csalogat elő. Ez történt velem is, télen, bevásárlás 

alkalmával. 

Nagyon sok szép dolgot felsorolhatnék gyermekkoromból, azonban most a 

legemlékezetesebbet osztom meg veletek.  

Nagyanyámék nem voltak gazdagok. Dolgos, nyugdíjas emberek voltak. 

Mindent a két kezükkel teremtettek meg, és ezt a hagyományt adták tovább 

generációról-generációra. Mindig a természet szeretetét, a gazdaságot, az 

élőlények védelmét szorgalmazták, igyekeztek ezt a szemléletet példaértékű-

en bemutatni, hogy szüleim és általuk én is ezt tanuljam meg, majd adjam én 

is tovább. 

A televízióban az amerikai filmeket irigykedve néztem, mikor a velem 

egykorú gyerekek nyaralni utaztak vidéki nagyszüleikhez, és ott barátságot 

szőttek, kirándulgattak, sokat játszottak. 

Nekem ez kimaradt a gyerekkoromból, melyet gyermekfejjel nagyon hi-

ányoltam. Nálunk ez úgy zajlott le, hogy a szomszédos telken volt a 

nagyimék kertje, ahova minden nap többször ellátogattam a veteményesen 

keresztül. Hol segítenem kellett, hol valamit vittem, vagy hoztam. Ha nem 

csak rohanó üzemmódban voltam náluk, akkor a ház körüli teendőkben, 

kerti munkálatokban, állatok etetésében segédkeztem. Így sosem kikapcso-

lódásként éltem meg azt, amit az amerikai filmek mutattak be, nagyszülők 

látogatásakor. 

Gyermekként nem értékeltem ezt, sőt utáltam is, hogy miért kell nekem 

felnőttek munkáját végeznem. Állandóan zsörtölődtem, tiltakoztam a rám 

szabott munka ellen, azonban az idő ezeket az emlékeket is megszépítette. 

Az egyik ilyen zsörtölődésem sírással fejeződött be, éppen szőlő szüret al-

kalmával. Nagyim odajött hozzám, majd megkérdezte mi a bajom valójában. 

- Az, hogy nekem nincs egy bungalóm, ahova elvonulhatok pihenni. Bezzeg 

Andreáéknak fára épített kis házuk van, itt a szomszédban!- feleltem neki 

krokodilkönnyek hullásával. 

Nagyanyám meglepődve reagált a problémámra. Megsimogatta a fejemet, 

majd annyi választ adott csak, hogy este kárpótol. Lesz nekem is egy saját kis 

területem, csak várjam ki a végét. Nem értettem a válaszát, de könnyekkel 

küszködve, fogcsikorgatva folytattam tovább a szőlőfürtök vagdosását. 

A nap már lenyugodni készült. A szellő fújdogált, de még pólóban lehetett 

mozogni. A kertajtóban állva a szőlő lugast nézve elmosolyodtam, hogy végre 

végeztünk a szürettel. Ez a felemelő érzés vegyült a leszedett, rengeteg szőlő 

méz-édes illatával. A nosztalgiázást nagyim hangja törte meg.  

- Gyere velem!- intett felém. 

- Na erre befizetek! - gondoltam magamban, majd követtem, hangtalanul, 

néma léptekkel. 
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Az óriási hosszú kert legyaloglása, fáradtan, óráknak tűnt. Át a száradó 

kukoricaföldön nagysokára megérkeztünk a lucernásra, ami nagyimék kertjét 

választotta el a mi kertünktől.  

- Megérkeztünk! - mosolyodott el nagyim fáradt arca, majd leterített egy plédet. 

- Ide? - néztem körbe értetlenül. 

- Ülj csak le! - kérlelt addigra már a földön ülő nagyanyám. 

Leguggoltam, és csak akkor vettem észre a lényeget. Az igazi kincset, melyet 

nagyanyám megmutatott nekem egy fárasztó nap után. És azóta is ezt kincsként 

őrzöm, emlékül tőle. Szememmel követni tudtam a naplementét, mely egész nap 

melegítette a szüretelők hátát. Láttam madarak nyugovóra térését a diófára, 

amelynek lombja fölénk hajolt. A lucernás szintjéről csak ámulni tudtam, ahogy a 

lucernaszál elérte az eget. Mindeközben a szellő lágyan legyezte a zörgő kukori-

caszárakat. Minden nyugodtságot árasztott magából. Szinte hallottam nagyim 

szívdobogását is, melyről csak az én levegővételem vonta el a figyelmet. 

- Ez ám a nyugalom!- jegyeztem meg félhangosan, elmosolyodva. 

 

Onnantól fogva megértettem, hogy nem a hely nagysága, gazdagsága a fontos 

számomra, még ha előtte Andrea bunkerjára féltékeny is voltam, hanem az, 

amit szabad szemmel láthatok, a természet ölén. Teljesen feltöltődtem akkor. 

Úgy éreztem, mi vagyunk a leggazdagabbak. Leggazdagabbak, holott csak 

egy plédünk volt, a végtelennek tűnő lucernás közepén. Nagyimmal hatalma-

sakat nevettünk, beszélgettünk, csillagokat számoltunk, mivel akkora már 

ránk esteledett, és közben jóízűen szőlőt ettünk. 

A bevásárlóközpontba szőlő illatot érezve télvíz idején eszembe juttatta 

ama őszi estémet a nagyimmal. Igaz, hogy nincs bungalóm a mai napig, de 

van egy lucernásom, melynek határa a csillagokkal teli ég! És ez többet ér 

minden gazdagságnál, nagyim emlékével összefonódva… 

Németh Nikoletta 

 

 

Szeretetben növekedve 

 

Amikor kicsi voltam… 

Nagy öröm volt a családomban, amikor kiderült, hogy bővül a család. Bár 

anyáék kicsit későbbre terveztek még engem, de a sors így akarta. Anya  

pocakjában elég jól viselkedtem, nem kínoztam rosszullétekkel. 

Mindenki találgatta lány, vagy fiú gyermek leszek-e, nézegették anya  

hasát, hogy milyen formájú, sokan lányra tippeltek inkább. 
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Aztán az ultrahang vizsgálat során bebizonyosodott, hogy én bizony kisfiú 

vagyok. 

Anya nagyon jól viselte a terhességet, én szépen növögettem a pocakjában. 

Még meg se születtem, de azért egy kis baleset már történt „miattam‖, a ne-

kem vásárolt jó masszív babakocsiba anya véletlenül belerúgott, és eltört a 

lábfeje, ekkor már 7 hónapos terhes volt. 

De ez anyát nem gátolta semmiben, csak rám koncentrált. Apa és 

mamámék pedig mindenben segítettek neki. 

2007. március 9-én végre eljött a várva várt nap, világra jöttem mindenki 

nagy örömére. 

Pár nap után hazamehettünk az otthonunkba, ami egy csodálatos nagy ker-

tes ház volt Bocskaikertben, ahol anya, apa, mama, keresztapukám, és én 

laktunk együtt. 

Nagyon szerettem így lakni, mert így mindenki sokat foglalkozott velem, ahogy 

cseperedtem, sokat játszottunk, sokat voltunk kint az udvaron, a jó levegőn. 

Kaptam két beagle kutyust is születésemkor, velük együtt növögettem, na-

gyon vigyáztak rám, együtt kúsztunk, másztunk a földön. 

Az élet úgy hozta, hogy eladtuk a házat és Debrecenbe költöztünk. Itt már 

csak hárman laktunk anyával és apával, de mama és keresztapukám pár ház-

zal arrébb laktak tőlünk, így szinte minden nap találkoztunk. Mama nagyon 

sokat vigyázott rám. Jártunk vele a játszótérre, vitt múzeumba, állatkertbe, 

amit csak szerettem volna. Debrecenben kezdtem el a bölcsödét, majd később 

az óvodát is itt jártam ki. 

Apa időközben kiment dolgozni Németországba, ez az időszak nem volt 

könnyű senkinek, de sokat beszéltünk telefonon. Mama ezalatt is nagyon 

sokat segített, a háztartásban is és az én felügyeletemben is. Két év után apa 

végre hazajött végleg, és többet nem váltunk el egymástól. 

Addigra már igazi nagyfiú lettem. 

A Debreceni Vörösmarty Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolá-

ban kezdtem meg első évemet, ahol egy remek kis társaságba kerültem, és a 

mai napig velük járok egy osztályba, immár 7. évfolyamon. 

Sportoltam is fociztam és floorballoztam. 

Az élet újabb fordulata, hogy idén újra Bocskaikertbe költöztünk, ahol a 

kis életem elkezdődött, egy másik szuper kertes házba. 

Újra vannak kutyusaink, három is, akikkel most már ugyan nem kúszva, 

de jókat játszunk a kertben. 

Most töltöttem a 13. évemet és röviden ez az én kis történetem, a rengeteg em-

léket, és történést le sem lehetne írni, ami történt ezen időszak alatt, de a boldog és 

vidám kisgyermekkorom igazán emlékezetes marad, úgy gondolom örökké. 

Nick Bence  
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Öregapám 

 

Nagyapám 1943-ban született Tokodon, ott is nőtt fel a bányászkolóniában. A 

házuk kétszobás volt, alatta légópince húzódott. A környék rendezett volt, 

mert a bánya megkövetelte az ott lakóktól, hogy rendben tartsák a portájukat. 

Életének első évei közel sem voltak problémamentesek, hiszen háború 

volt. Egy alkalommal még életveszélybe is került. Pár hónapos volt még csak, 

és épp házuk leghátsó szobájában feküdt egy dupla kiságy egyik felében. 

Azon a napon becsapódott a másik ágyra egy légiakna a tetőn keresztül. Déd-

szüleim nem mertek bemenni a szobába, attól félve, hogy a légi akna felrob-

ban. A szituáció kétségtelenül veszélyes volt, egyik ágyon feküdt nagyapám, 

a másikon pedig a bomba. Valahogy, nagy nehezen valakinek sikerült kivinni 

onnan öregapámat, úgy, hogy közben a bomba nem robbant fel, csupán pihent 

tovább a másik ágyon. Tizenegyen éltek együtt. Dédszüleim, nagyapámék 

öten, két unokatestvérük és dédmamám anyukája és dédapám apukája. A 

gyerekek mindannyian teljesen egyenlők voltak a felnőttek szemében.  

Nagyapám általános iskolai tanulmányai után ipari tanulónak ment a bá-

nyagépgyárba. Az ipari iskolát 1960-ban végezte el. Az év decemberében 

leépítés volt a gyárban. Nagyapámat és a fiatal dolgozókat küldték el. A veze-

tők indoklása szerint inkább őket küldték el, mint családos embereket. Nagy-

apám gyorsan továbblépett. December második felében már a tokodi üveg-

gyárban dolgozott, mint segédmunkás. Munkáját a generátornál végezte, ahol 

vagonból pakolt ki szenet társaival közösen. Aztán üresedés volt a műhely-

ben, ahova nagyapámat bevitték egy hónap próbaidőre, majd egy hónapra az 

automatákhoz került. Miután ismerte a járást az egész gyárban, megszületett a 

végső döntés. A vezetők megbeszélték, hogy maradhat a műhelyben végleg, 

mivel megfelelt a követelményeknek. A műhelyben az emberek brigádokba 

voltak osztva. A brigádok között osztották le a feladatokat. Nagyapám brigád-

ja a kemence- és a generátor-felújításokat csinálta. Egy alkalommal komoly 

újítást vezettek be. A gyár átállt elektromos csőhúzó kemencére. Ennek gya-

korlati kivitelezését nagyapámnak és egy idősebb műszakvezetőnek kellett 

megcsinálni, angol tervek alapján. Gyorsan problémába is ütköztek a munka 

elkezdése után. Bármennyit is nézték a tervrajzot, nem volt jó. Miután a terv-

rajz nem volt megfelelő, szóltak a műszakiaknak. Az a válasz érkezett, hogy a 

tervrajz jó, és végignézte mindenki. A rajz értelmezése viszont továbbra is 

problémás volt. Végül nagyapám rájött a titok nyitjára. 

- Nem az van itt, hogy nálunk, magyaroknál jobbra hajts van, az angoloknál 

pedig balra hajts? Nem úgy van, hogy ott a rajzokat is balra fordítják, és nem 

jobbra? – kérdezte a kollégától. 
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Elméletben megfordították a tervrajzot. 

- Igazad van! – mondta a kolléga.  

Szóltak is erről a munkáért felelős műszakinak.  

- Ez nem létezik! Nektek kell rájönni? Mindenki átnézte, és senki nem vette 

észre, és mindenki azt mondta, hogy jó minden – mondta a műszakis.  

Aztán elkezdték a munkát ezen elmélet szerint, és minden stimmelt.  

Nagyapám 1976-ban leszámolt, és visszament a bányagépgyárba. Ott a 

hidro belső gépészetét szerelték munkatársaival. Az általuk elkészített gépe-

ket szállították például Kelet-Németországba vagy Hegyeshalomra is. Ezek a 

gépek nagyon fontosak voltak a bányászatban, ugyanis ezekkel szállították fel 

a víz alól – akár harminc méterről is – a sódert és a homokot. 

Utána elkezdődött a dorogi erőmű bővítése. Nagyapám akkori főnöke kap-

ta ennek a munkának a végrehajtásának a feladatát. Két szakba osztották be a 

dolgozókat. Nagy munka volt. Az üzemvezető minden este bement hozzájuk 

vacsora közben, hogy megkérdezze van-e probléma, és ha van, akkor mi.  

- Főnök! – kezdte egy alkalommal nagyapám. – Itt valami nem stimmel. Én 

úgy látom, itt az egész rajz nem stimmel.  

- Ilyet ne mondj! – érkezett az üzemvezető kétségbeesett reakciója. 

Másnap mentek dolgozni. Odament nagyapámhoz a főnök.  

- Te! Hidd el, hogy egész éjjel nem aludtam! Azon gondolkodtam, amit 

mondtál, és rájöttem, hogy igazad van. Ha te ezt nem veszed észre, az egész 

erőmű építkezése fuccsba ment volna. Egész másképp lett volna csinálva. 

Nem lett volna jó semmi sem.  

Behívta ezután nagyapámat az irodába, ahol ezért „KIVÁLÓ DOLGOZÓ‖ 

elismerést kapott. Itt végzett munkája során nagyapámat sokszor ki akarták 

küldeni az NDK-ba hidro-t szerelni. Nagyapám abban az időben másodállás-

ban egy maszeknál dolgozott. Megmondta a főnökének, hogy ő emiatt nem 

nagyon szeretne kimenni, mivel délutánonként maszekol, ugyanis építkezett, 

és rá van szorulva a plusz bevételre.  

- Jó, ez az egyenes beszéd! – mondta a főnök. 

Így nem kellett nagyapámnak kimennie, itthon maradhatott és folytathatta 

a munkát délutánonként is. Öregapám 1992-ig volt a maszeknál. Majdnem 

tizennyolc évet dolgozott ott másodállásban. Időközben főállást is váltott. 

Elkerült külsősnek az esztergomi Suzuki-gyárba. Majd onnan a dorogi gyógy-

szergyárba, ahonnan külsősként ment nyugdíjba, 2003-ban.  

Nagyapám egy egészen más életutat járt be, mint amit én szeretnék. Viszont 

emberileg számomra egy élő példakép. Lenyűgöző, hogy egyszerű melósként 

mikre tudott rájönni és tud rájönni mai napig is a józan eszét használva.  

Oláh Szabolcs 
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Életmesék 

 
Előszó 

Sokáig úgy hittem, hogy a fiam az én egyetlen utódom. Ő testvér nélkül nőtt 

fel, mivel egyetlen gyerekem. Talán ezért is jöttek sorba, mind a négyen nagy 

boldogságomra, az ő gyerekei: Bence. Kinga, Zsuzsika, Dorka, az én unoká-

im. Őket születésüktől kezdve gyakran látogattam, legszívesebben mindig 

velük maradtam volna. A fiam mondta is: 

- Anyukám, te szerelmes vagy az unokáidba. 

- Miért, nem az a dolgom? 

Az én gyerekem is, mint általában az egykék, – akkor jött a világra, a hat-

vanas években, amikor nagy emancipációs mániában leledzett a világ és di-

vatja volt az abortusznak. Kegyetlenül nehéz évtizedek voltak ezek, minden 

vonatkozásban, mivel nagyon szegények voltunk és sokféle hazugságban 

kellett élnünk. A férfiak a kis fizetés miatt nem tudták eltartani a családot, 

ezért az asszonyoknak is dolgozniuk kellett. Ráadásul még mindezt meg is 

ideologizálták az egyenjogúság maszlagával. Otthon maradni, gyerekeket 

nevelni nagyon nemszeretem dolog volt akkoriban és igen jelentős lemondás-

sal is járt. Tehát jobb volt kibújni alóla, és inkább lakásra, autóra gyűjteni. 

Rideg, hideg, szeretet nélküli korszak volt ez, s nemcsak nálunk, de egész 

Kelet Közép Európában ilyesféleképpen folyt az élet.  

Akkor is jól tudta mindenki, hogy a csecsemőnek legalább három éves ko-

rig az édesanyja mellett a helye, mégis mindössze három hónap volt a gyer-

mekgondozási segély a szülés után, egy nappal sem hosszabb. Utána csak a 

bölcsőde maradt, mint lehetőség, mivel az anya dolgozott nem maradhatott 

otthon, a törékeny, három hónapos csecsemőjével. És a lehetetlen helyzet, a 

bölcsődék zsúfoltsága sokféle betegséget, fejlődési rendellenességet okozott. 

Érthető tehát, ha én a boldogságban úsztam, az unokáimmal, és megpró-

báltam bepótolni mindazt, amit a társadalom tőlem megtagadott. Szinte min-

den rezdülésüket lejegyeztem utólag, hogy soha el ne felejtsem, mert igenis 

az volt az egyetlen dolgom, hogy szerelmes legyek az unokáimba.  

 

Bence felköszönt 

A Zugevőben, az üzletünk hátsó irodájában falatozom elmerülten az éhségtől, 

amikor hirtelen ott terem előttem, lenn a kövön állva Bence unokám.  

Szótlanul áll, teljes másfél éves nagyságában, selyempapírból előkandikáló 

virágcsokorral a kezében. S ő maga is, mondhatni úgy kandikál rám, mint a 

virágok a papírból és nyújtja azokat felém. S mikor a meglepetéstől letaglóz-

va átveszem, ő pá-pát int, ami ugye más alkalommal a búcsúzást jelenti, most 
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azonban az üdvözlést, a megjelenés alkalmából. Rövidke csönd, majd utána, 

meg is szólal ünnepibe öltözött Kicsikém: S ó egek! „Mama‖! Ezt az egyet-

len, leghatalmasabb szót mondja. 

Nagymamák, ugye ismeritek ezt a pillanatot? Az első kimondott szavak 

közül ennek az egynek a megszületése milyen hatalmas örömmel zuhan ránk! 

Kivettük a három szál kicsi piros rózsát a selyempapírból és nagy hapcival 

megszagoltuk: Ekkor az apja is előlép mögüle, hogy biztassa a fiát: – Ezt a 

kis csomagot is add át még a mamának.– Az ajándék. 

Nagy szenzáció az ületünkben, ha Bencét behozzák, most is minden munka-

társ befut az elárusító helyiségből. Talán nincs vevő, vagy, ha van is, ott hagy-

tak csapot-papot a lányok, hogy közelebbről is élvezhessék a szenzációt. Főleg 

Ági néni, a legidősebb alkalmazottunk rajong érte, neki még nincs unokája. 

Bence nem sír a sok felnőtt láttán, csak halkan különösen nyekereg. Az ap-

ja ölébe veszi, de a szokatlan panaszos hang folytatódik. Pedagógiai elve, 

szoktatni kell a gyereket a környezethez, így máris leteszi Bencét és otthagy-

ja, de ő apu! apu! nyekergéssel totyog utána. Hirtelen leköti figyelmét az elő-

készítő asztal, tele feldarabolt zöldségekkel, szendvicsekkel. Tamás kezébe 

nyom egy szelet uborkát, már úgyis mindegy, – gondolja – oldva az otthoni 

étkezési szigorúságon, ebéd után van a gyerek, de még uzsonna előtt. Érde-

kes, rágja az uborkát, eszegeti, nézelődik, barátkozik a környezettel. 

Vázába teszem végre a három szál piros rózsát és mutatom neki: „Mama 

kapta Bencétől.‖ És mutatom is, amint a kezemet tőle hozzám lengetem több-

ször is, hogy erősítsem benne a fogalmakat. Végre elmosolyodik, de mint 

ahogyan a kis pingvinek tipegnek, nagy nekibuzdulással ismét az apja után 

indul. 

 

Bence beszéde 

Az elmúlt két hétben háromszor is találkozhattam az én Bencémmel. Egy 

éves és három hónapos. Már nem megy olyan könnyen oda másokhoz, mint 

pár hónapja is. Úgy ragaszkodik az anyjához, hogy sír, ha Gabi nem tart ve-

lünk. Együtt visszük tehát a homokozóba. S ott is meg kellett várni, amíg 

elmélyed a játékban, és Gabi észrevétlenül elslisszol, és kicsit rám hagyja. 

Még mozgékonyabb lett a lelkem, már úgy fut, alig győzöm követni. De min-

dig mellette maradok, így egy jó fél óra múlva már el is fáradok. Csak bámu-

lom ezt a csöppnyi embert, hogyan tud és honnan, ennyi energiát megtermelni 

magának, ehhez az örök mozgáshoz. 

Pár nap múlva ismét beállítok hozzájuk, ahol a fiamat nagy munkában ta-

lálom. Fenyőfa szekrénysort állít össze és Bence ott totyog körülötte, megfog 

egy-egy lécet, megtapogatja a nagyobb darabokat, majd elfut a játékaihoz, és 

sorra hozza oda nekem egyenként. A kezembe adogatja, és erős hangokat 
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hallat: ilyeneket: hogy „hű!‖, meg „ottt‖, majd „azs‖, és „tetssz‖. Ez utóbbi a 

„tessék‖ szeretne lenni. Még nem jutott el az artikulációig, és a szavaknak 

csak a töredékét, képezi, ejti ki. Talán ez sem mindennapi ebben a korban. 

Néha az érzésem, hogy az ő kiejtéseiben nyomon lehetne követni az emberi 

beszéd fejlődésének fázisait. Hogyan keresi és a szó elemeit is milyen küsz-

ködve hozza létre! Fő, hogy a családtagok megértik, mit is akar mondani a 

Kisöreg. Néha úgy tűnik, hogy Bence kifejezéseinek tárháza gazdag, a gesz-

tusaival is kísérve, többet tud így elmondani, mintha már kész szavakat hasz-

nálna. Eszembe juttatja, milyen fölösleges is a felnőttek sok beszéde. Hisz a 

szavakkal sokmindent nem is lehet elmondani! Ő egy legyintéssel, ajkbigy-

gyesztéssel, elfordulással, mosollyal, vagy szigorú homlokráncolással mennyi 

mindent kifejez! És mindezt nemcsak én értem, aki figyelem minden rezdülé-

sét… Talán le is lehetne „kottázni‖ módozatainak sokaságát? Mint ahogyan a 

néptánclépéseket, egy ideje már le tudják „írni‖ és le tudják olvasni, valaho-

gyan úgy, mint a hangokat a zenében, kottából. 

Bizony, néha elszégyellhetnénk magunkat, a sok fölösleges duma miatt. 

 

 

Dorka ízületei 

Tíz perces gyaloglás után azt mondja a hat éves Dorka: 

- Menjünk lassabban Mama, mert fájnak az ízületeim! 

- No csak, mosolyodom el és persze lassítok.  

Mire hazaérünk már Gabi, Kinga és Zsuzsi is otthon vannak, ülnek az asz-

tal körül és ebédelnek. Milyen jó is lehet ilyen sokan lenni! Sóhajt bennem a 

reménytelen vágy, de csak ennyit mondok, ahogyan megérkezünk:  

- Dorkának fájnak az ízületei. Bizony ilyen nagy a baj! 

- Ajaj! – és föl se néz Gabi a tányérjából, jó anyai rutinnal veszi a lapot.  

- Hát ez bizony nagy baj! – bólogat.  

A gyerekek vigyorognak. Kinga komolyan eszik tovább, ő mindig távolság-

tartó, sosem úszik az árral. Ezzel zárjuk is a témát és máris indulunk Dorkával a 

kert végébe a tyúkokat megetetni. Kivisszük nekik a sárgarépa - és a narancshé-

jat, de ezt az utóbbit nem szeretik. Nahát! Narancs héját a tyúkoknak! Ki látott 

már ilyet? Mit nem képzelnek ezek a városiak?! Bezzeg nekünk, falun, eszünk-

be nem jutott ilyesmi. De narancs nem is létezett akkoriban, egész gyerekko-

runkban nem is láttunk narancsot! S hiába kínálgatjuk nekik, a tyúkok csak 

kárognak, megvetően rátaposnak a sárga szőnyegre és odébb állnak. 

Dorka ebédelt az óvodában, de én ráébredek, hogy éhes vagyok. Gabika 

mindig olyan kevés adagot rak a tányéromra, - a saját méretüket, ami a fél 

fogamra sem elég. Persze érthető, hisz itt mindenki mindig fogyózik. Bezzeg 

én nem! No, majd kétszer szedek! 
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A dacos Zsuzsi a néptánc próbán 

A pénteket együtt töltöttem a gyerekekkel, de délután fél ötre, néptánc próbára 

kellett vinnem Kingát és Zsuzsikát. Nekem senki el nem mondta, – hogy nagyon 

figyelmes legyek, mert Zsuzsika vonakodni fog, esetleg ellenáll. A bizonytalan-

kodása, hogy egyszer jön, majd tíz perc múlva mégsem, – meglepett és kérdez-

tem is tőle, hogy ez most ugyan mi? Majd, mire Kinga elkészült, – letusolt és 

gyönyörű hosszú haját meg is szárította, – már Zsuzsi is éppen afelé hajlott, hogy 

mégis jön. Mikor odaértünk, a próbaterembe vezető lépcső alján viszont megállt 

Zsuzsikánk, és könnyedén közölte; Nem. Nyomatékul hirtelen keserves sírásba is 

kezdett. Huzavona, kérlelés, agitáció, trükkök és ellen trükkök, – mert Zsuzsika 

már ellen trükkökre is képes, hiszen mindjárt 4 éves lesz. Majd a hercehurcába 

beleunva határozottan elindultam egyedül fölfelé a lépcsőn, mert föntről, a han-

gokból ítélve már elkezdődött az óvodások táncpróbája. S íme, Zsuzsi azonnal 

utánam kotort, a lépcsőn fölfelé, négykézláb, mint egy kis kutya. Igen ám, de 

fölérve, mikor már levetettük a kabátunkat, lehuppant egy székre, közölte: Nem! 

Nem táncol! Ezt aztán igazán nem értem! Hiszen a hölgy roppant sikkes, szíve-

sen tornázik és táncol, még otthon is, a saját koreográfiája szerint, amint egy perc-

re magára marad, vagy akár, a testvérei jelenlétében. Olyan remekül mozog, hogy 

azt mondja az ember, (még akkor is, ha elfogult nagymama, hogy táncra termett 

ez a kislány). Ahogy billeg a nagy tükör előtt! Ahogyan a fenekét riszálja! Azt 

látni kell! Bence meg is kérte nemrég: „Riszálj egy kicsit Zsuzsi!‖  

Most pedig csak elszántan ül a széken, pedig már mindenki ropja és pörög, 

dübörög a padló veszettül. Én tanácstalanságomban az óvó néni segítségét 

kérem. Odajön Zsuzsihoz, kedvesen kérleli, hívja a körbe, mindhiába. Zsuzsi 

mogorva és csak a fejét rázza. 

Már otthon is szó esett a kisfiúról, – amikor kérdeztem ki a legjobb barátja 

az óvodában. A Kékszemű Domi, – felelte – és megtudtam, hogy őt mindenki 

így nevezi. Mivel öklömnyi kék szemeit ívelt pillák szegélyezik. Most odajött 

hozzám egy nagy ibolyakék szemű asszony és mondja ám, amit azonnal kita-

láltam, hogy ő a Domi anyukája, és súgja nekem a megoldást; azt kell mon-

dani Zsuzsinak, hogy Domi már ott táncol a körben. Mondom is mindjárt, 

mert Zsuzsi csak nem mozdul. Nincs remény, nincs mit tenni. Viszont nekem 

ebben a pillanatban bevillan az ötlet: 

- És, ha Domi ide jönne érted? – kérdezem. 

Bólint végre és fölnéz rám. 

És lőn. 

Ibolyakék, óriás-szemű jön, megáll Zsuzsika előtt, és, - ó egek - Zsuzsi-

kám már nyújtja is kis kezét, pördül a szoknya és együtt máris elröppennek. 

Ropják is a körben nevetve. 
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Nos, sokkal bátrabb és nőiesebb az én kis unokám férfi ügyekben, mint 

valaha én voltam. Arról nem is beszélve, hogy sajnos, a 4-éves kori hódítása-

imra, már nem is emlékszem.  

 

Dorka és Pamacs 

Csütörtökön sokáig együtt lehetünk Dorkával, mert Zsuzsika csak öt után jött 

haza. Ilyenkor nincs ribillió, Zsuzsi szélkisasszony nem dúlja föl a csöndet, a 

nyugalmunkat. A kis tengeri malacot dédelgetjük, kivesszük a házikójából és 

simogatjuk. Előbb a Dorkáé, majd átadja nekem. Önzetlen gesztusok százai-

val lep meg ez a kicsi lány. Figyelmes előzékeny; szó nélkül fut egy papu-

csért, ha látja, hogy zokniban maradtam, mert a cipőt már az előszoba kövén 

levetjük, mielőtt a nappali padozatára lépnénk. Megkérdezi azt is, amit senki 

más nem vesz észre:  

- Új kabátod van mama? És, hogy az első tejfogát majd nekem adja, erről 

máris biztosít. 

- Úgy döntöttem mama, – fordul felém –hogy ezt az első fogamat, ha kiesik, 

neked adom.  

Mivel említettem korábban, hogy tőle is szeretnék egy tejfogat emlékbe, 

mint a többiektől. Bence és Kinga első fogacskáit már a láncomra fűzve vise-

lem, a Zsuzskáé, most még becsomagolva erre vár.  

- Közben miközben a tengeri malackát simogatom, figyelem Dorkát. Pamacs-

nak nevezték el a gyerekek a tengeri malackát, bizonyára azért, mert hosszú 

és puha a szőre. 

Nyüzsöget, magas hangokat hallat a kis kócos az ölemben, mintha panasz-

kodnék. Igen, tudjuk, hogy nagyon egyedül voltál, amíg nem jöttünk haza, – 

mondogatjuk neki. S mintha értené is, megnyugszik. Különösen, hogy mi is 

nyüzsögetünk neki, legalább is megpróbáljuk utánozni őt, és talán ezért el-

hallgat. Közben Dorka fölvilágosít az állatka mozdulatainak jelentéséről. 

Kiderül, hamar megért minket, a szeretetünk fontos neki. KI nem? Érdekes, 

hogy minden földi lény érti, veszi, viszonozza ezt az érzést. Milyen kedves 

kis lény ez a vörös bundás Pamacs! És bohókás, égnek meredő bóbitájával, – 

mint a kamasz fiúk Pesten és máshol is, a járműveken, divatos frizurájukkal. 

Mindenen nevetünk Dorkával, és érdekes, Pamacs máris jól érzi magát. A 

mellkasomhoz simul, egyre határozottabban, a nyakam felé kúszik, a nyak-

láncomba kapaszkodik parányi lábával, vékony körmöcskéivel. Majd befész-

keli magát elégedetten a nyakam és az arcom hajlatába. Meleg kicsi teste, 

hosszú finom bundája fölmelegít. Kiver a veríték lassan, gyöngyözik a hom-

lokom. S most következik számomra az emlékezetes pillanat, a figyelmes 

gesztus, a törődés perce; Dorka elpenderül egy papírzsepkendőért és felém 

nyújtja: – Töröld meg Mama az arcodat! – Ő a kis óvodás, az öt éves! Mióta 
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édesanyám meghalt, nem törődik így senki velem. Majd napokig elkísér ez a 

kedvesség. Nem vagyok már olyan egyedül, mint Pamacs, a kis ketrecében. 

 

Bennük élünk tovább 

A szobámban, a könyvespolc üvegje mögött őrzöm a négy kicsi fotóját. Mind-

nyájan itt vannak velem, körülvesznek, pici korukból néznek rám, a boldog 

időkből, amikor még gyakran találkoztunk, együtt lehettünk, nem foglalta le 

őket, az iskola, az egyetem, a munkakör, na és a baráti kör, a társaságuk. Bence 

vezető munkatárs az apja cégénél, Kinga egy szegedi egyetemen végzett, és 

már saját kocsival közlekedik. Zsuzsika bejutott a műszakira, most gyürkőzik 

az első évvel; Dorka komoly leányka, jól főz, már kilencedikes a tizenkét évfo-

lyamos gímiben. Tehát, nagyok lettek, alig van idejük a mamára. 

Meg-megállok a fotóik előtt és dicsérem őket, milyen szépek; nemcsak a 

szemük, de még a hajuk szála is mosolyog, vagy éppen nevet. Kinga gyönyö-

rű, majd kilép a képből, Bence mellette nagy fiú, vagy annak látszik a felvétel 

kedvéért. Ő nekem a tündökletes lírai alkat, az érzékenység. Zsuzsika a nagy 

vagány, akit nem lehet legyőzni, és Dorka olyan őszintén komolyka, mint 

picinek is megmutatkozott és igen jó sportoló. 

Ilyen remek és szép embereket Isten is csak jókedvében teremthet. De nem 

is lehetnének mások hisz ilyen az apjuk, anyjuk. 

S én? Talán én már igazán meg sem halhatok. egészen, hisz félig-meddig 

bennük élek tovább.  Lépten - nyomon fölfedezem, mi mindent örököltek 

tőlem is! Ez az öröm szanaszét árad az ereimben, szinte szétpumpálja a szí-

vem, amint nézem a portréjukat. Tudtam mindig is, hogy bennük folytató-

dunk, de most igazán ráébredtem. 

Más tudni valamit és egészen más átélni. 

Ónody Éva 

 

 

Egy elfeledett mesterség 

 

Régen a Kab-hegy alatti kis faluban, Nagyvázsony szomszédságában, 

Nemesleányfaluban sok állatot tartottak. Az apai nagypapám csordás és ka-

nász volt, a teheneket és a disznókat is őrizte családjával. Ezért lakhatást is 

biztosított számukra a falu, csak pásztorháznak nevezték a kicsi épületet. 

Tisztelték az emberek őket, hiszen becsületesen végezték a munkájukat. 

Reggel ostorral végigment a falu két kis utcácskáján, és összegyűjtötte a 

marhákat, majd a község határán található legelőre hajtotta őket. Később 

megszólalt a kanászkürt, és a falubeliek tudták, hogy a disznókat is ki kell 
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engedni, mert apukám és a testvérei együtt terelgették azokat a rétre. A csalá-

dok nyugodtan tették a dolgukat, mert az állatok biztonságban legeltek.  

A gyerekeknek könnyebb volt bánni a disznókkal, mert azokat nem hajtot-

ták messzire. A papának azonban nagyon vigyáznia kellett a tehenekre, ne-

hogy beszaladjanak a lucernásba vagy a kertekbe, hiszen kerítés akkor még 

nem védte a területeket. Ha beszaladtak, sok kárt okoztak a gazdáknak, vagy 

megbetegedtek, felfújódtak. Sajnos volt olyan állat, amelyik el is pusztult, de 

volt olyan is, amelyik az erdőben elkóborolt. Ilyenkor a családok összefogva 

keresték az elveszett borjút, illetve tehenet. Karácsonykor minden háznál 

ajándékot kaptak: kalácsot, sonkát, szalonnát, bort, tojást… 

Amikor a papa meghalt, nem lett több pásztora a falunak, a családok ma-

guk legeltették a marhákat. Úgy egyeztek meg, hogy annyi napot kell min-

denkinek őrizni, ahány állatuk kijár a legelőre. Lassan azonban megszűnt ez a 

forma is, hiszen dolgozni jártak a felnőttek, a gyerekek iskolába mentek, és az 

állatokat bent tartották az istállóban.  Így lassan meg is szűnt az állattartás a 

községben. 

Ezeket a régi időket az idősebbek máig emlegetik, és szeretettel emlékez-

nek vissza nagypapámra is. Ma a pásztorház helyén játszótér áll, itt nekem is 

gyakran eszembe jut ő. 

Orsós Krisztián Gábor 

 

 

Pintyőkém 

 

Nagyanyám, ha szeretett valakit, Pintyőkémnek szólította, ezért mindig ren-

geteg Pintyőke vette körül.  

A kis ház, amiben gyerekkoromban élt, egy Balaton melletti fürdőhely 

énekesmadárról elnevezett utcájában állt, meredek sziklafal alatt. A parányi 

terasz lépcsőitől erdei ösvénynek is beillő utacska vezetett a kapuig, ami mel-

lett nagy fa állt, melynek egyik ága azért hajolt át a kapu fölött, hogy Lia cica 

azon ülve várja haza, és onnan simítson végig nagyanyám őszülő haján. 

Széltében a kert határtalannak tűnt a buja növényzettől, amin nagyanyám fá-

radhatatlan kertészkedése sem segített, mert a közeli erdő folyton visszahódítot-

ta tőle. Csak néhány rózsabokor maradt meg az ablak alatt, de azok olyan dúsan 

virágoztak, hogy minél többet kötött csokorba belőlük, annál több nyílt rajtuk. 

Én úgy láttam nagyanyám, hogy könnyű, mint a pihe, talán még a szél is 

felkapja. Derűs történetei pedig azokra a barkákra emlékeztettek, amiket a 

szoknyám szélére hímzett. Súlyossá csak akkor vált néhány közülük, amikor a 
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szoknyám már rég kinőttem, de volt olyan életmeséje is, ami vidám családi 

legendává vált. Ezek segítségével őrzöm a róla fennmaradt kevés emlékem.  

Nagymamám nagyanyja bécsi balerina volt, aki csecsemőkorú lányát, – nagy-

anyám anyját - egy magyar szoptatós dajkára bízta. Miután a dajka hasonló korú 

gyermeke meghalt, kicserélte a csecsemőket, és a balerina gyermekét sajátjaként 

nevelte tovább. A halottnak hitt csecsemőt a szülei sokáig gyászolták, majd né-

hány év múlva halálukat lelték a bécsi színház tüzében mindketten. Lányuk, - 

mint egy romantikus regényben, - csak a dajka halálos ágyánál tudta meg az iga-

zat. Többszörösen is árván maradva ekkor cselédnek állt, és néhány éven belül 

megismerte, majd nőül ment a tót hídépítő mesterhez, akinek egy teljes élet is 

kevésnek bizonyult ahhoz, hogy megbarátkozzon a magyar nyelvvel, ezért még a 

tyúkokat is magázta. Az enyém és tiéd szavak értelme közötti különbségnek sem 

tulajdonított jelentőséget, így a kettőt mindig együtt használta: enyimtied.  

A Pesten élő házaspárnak öt gyermeke született, akik közül nagyanyám 

volt a legfiatalabb. Míg a tíz évvel idősebb nővére a széltől is óvta kishúgát, 

három felnőtt korú, tengerész bátyja oly módon készítette fel az életre, hogy 

férfinadrág ülepébe gyömöszölte, amelynek szárait és derekát összekötözte, 

majd a sivalkodó gyereket egymásnak dobálta, mint a labdát.  

Talán testvérei nevelési módszereinek volt köszönhető, hogy nagyanyám 

egyrészt vidám és barátságos volt kislányként, másrészt vadóccá vált.  

Ezért történt meg néhány évesen vele Baranyában a keresztanyjánál, hogy 

Aprószentek napján egy hasonló korú fiúcska megvesszőzte a lába szárát, 

miközben így kántált:  

- Ne légy hasfájós, ne légy keléses!  

Nagyanyám nem ismerte az ottani népi hagyományokat, így kitépte a fi-

úcska kezéből a vesszőt, és jól helyben hagyta a meglepődött gyermeket. A 

vesszőt azután messzire hajította és csak annyit tett a történtekhez:  

- Te se légy hasfájós, te se légy keléses!  

Mikor szüleit elvesztette, testvérei felváltva nevelték tovább, és hiába volt 

színtiszta egyes tanuló, a négy polgári elvégzése után selyemhímzőként keres-

te kenyerét, amiből még „villanyosra‖ sem tellett, gyalog járt Pestről Budára.  

Miután férjhez ment öt gyereket szült, akik közül csak egy fiú és két kis-

lány maradt életben. 

Csepeli bérelt kis házuk udvarán egyszer a három apró gyermek nagy 

egyetértésben játszott együtt egy játékbabával, amit a föld alá temettek, majd, 

mikor már semmi sem látszott belőle, kirántották a lábainál fogva. Nagy-

anyám a konyha ablakán keresztül éppen akkor pillantott ki és borzadt el a 

játékukon, mikor a kapun belépő ember nagyapám halálhírét hozta. 

A háború idején néhány éve már özvegyen élt gyermekeivel egy Pesten 

bérelt lakásban, amikor a közeli óvóhelyre menekülve az egyik kislánya arra 
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kérte őt, hogy a távolabbiban keressenek menedéket. A bombázás után döb-

benten látta, hogy a közeli óvóhelyet találat érte és senki sem marad életben. 

Ekkor határozta el, hogy a háború hátralévő idejét keresztanyja falujába me-

nekülve fogja átvészelni. 

Baranyában hamarosan lakhatóvá is tett egy elhagyott vályogházat. Törött 

ablakának foltozását a kisfiára bízta, aminek csak a házon kívül rekedt kö-

lyökmacska látta kárát, mivel addig azon a lyukon keresztül jutott a szobába. 

Így egész éjjel egyre csak a tettest szólongatta odakintről az ablak alatt: 

- Fiú, Fiú, Fiú! 

Hamar beletanult nagyanyám a falusi életbe, csirkét, kacsát tartott, még 

malacka is röfögött az ólban, mikor egy napon a kevéske dologból, ami a 

házban akadt, cukrászokat meghazudtoló süteményt sütött, aminek híre ment 

a faluban. A finomsággal nem csak elismerést vívott ki magának az ott élők 

között, de attól kezdve kézről kézre adták az asszonyok a háza kilincsét, hogy 

különböző alkalmakra hasonlót rendeljenek tőle. Vállalta is sütést, ha a meg-

rendelők előre biztosították az alapanyagokat. Egyik alkalommal a szomszéd-

asszonya is rendelt tőle édes süteményt, és miután a hozzávalóit nagyanyám 

asztalára tette, így szólt hozzá szigorúan: 

- Aztán süssön belőle sokat és jót, de cukrot, azt nem adok! 

A háború után nagyanyám parányi bérelt lakását már idegenek lakták, bú-

torait a gangra hajították, ahol az eső régóta áztatta. Ekkor sodródott gyerme-

keivel lakhatást keresve a Balaton mellé, ahol újra talpra állva egy nagyobb 

házat bérelt, csecsemő telepet létesített, és saját gyermekei mellett nagy szere-

tettel nevelte a rábízott csöppségeket. Ebben a házban történt egyszer Kará-

csony szent estéjén, hogy miután nagyanyám a hófehér, ropogósra vasalt terí-

tővel takart asztalon minden finomságot elrendezett és meggyújtotta a gyer-

tyákat a karácsonyfán, ünnepélyes hangon megszólalt: 

- Megjött a Jézuska!  

Abban a pillanatban hatalmas robajjal kidőlt a falból a kályhacső, és min-

dent elárasztott a sűrű, fekete korom. 

Vidám természetén a nehézségek sem változtattak, az útjában álló meg-

próbáltatások pedig leleményességre sarkallták. Talán ezek a tulajdonságai 

tették képessé arra is, hogy idősebb korában még születhessen néhány talál-

mánya, melyek közül az egyik a fejen hordható ernyő volt. Szabadalmaztatása 

ugyan a többi tárgyéval együtt akkor az illetékes hivatal fiókjának mélyére 

került, néhány éve mégis megvalósítva láttam az egyik gyógyfürdő 

melegvizében ücsörgők fején. Igaz, hogy közben ötven év is eltelt, mégis 

büszkeséggel töltött el, mert tudom, hogy ennek a vicces és hasznos holminak 

a gondolata az én nagyanyám fejéből pattant ki először. 
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Az első emlékem nagyanyámról talán hároméves korom környékéről le-

het, mikor kézen fogva lépdelt velem felfelé azon a meredek lépcsőn, ami az 

utca végéről vezetett a háza fölötti sziklafal tetején elterülő rétre. Miközben a 

magasba kaptattunk, az árvalányhajról mesélt, de odafent a réten valódi árva 

lányok haja helyett csak fakó fűfélét láttam, és a távolabbi kis erdőben sem 

dobozokat szedtünk fel a földről, ahogy ígérte. 

- Nem dobozok, Pintyőkém, hanem tobozok! – nevetett nagyanyám. 

Évekkel későbbről maradt a legélesebb emlékem róla, ahogy az ébenfeke-

te, gyöngyház berakással díszített, csodaszép, régi, húros hangszerét pengeti. 

Nem kérdeztem tőle mikor és kitől tanult meg vele bánni. Természetesnek 

találtam, hogy játszani tud rajta, mint minden mást, amihez értett.  

A kicsi házat, amiben élt a sziklafal alatt, rég lebontották már. Terebélyes 

épület áll a helyén, de az utca neve ugyanaz maradt, és talán még pintyőkék is 

énekelnek azon a környéken. 

Pataky Tünde 

 

 

Vonatablakból a bácskai táj 

 
Negyedikes koromban, egy kora nyári napon utaztam először sínbusszal. 

Akkor már ezek az újabb fajták közlekedtek, de emlékszem még azokra a 

szürkékre is, amelyek alig döcögtek. Azt a régit Szürke Villámnak hívták.  

Amikor beszálltunk a sínbuszba, kényelmes helyek fogadtak. Én az ablak-

hoz ültem, hogy láthassam ez elém táruló bácskai képet. Innen még sohasem 

csodálhattam meg a tájat, mert mindig autóval utaztunk, és fel sem tűnt, mennyi 

látnivaló van a természetben, mert csak suhantunk az álló tájhoz képest. Úti 

célunk Szabadka volt, ami bő háromnegyed órás utazást ígért. Kényelmesen 

elhelyezkedtem, és vártam azt a „mozifilmet‖, amit anya ígért nekem.  

Amikor kigördültünk a zentai pályaudvarról, lassan elhaladtunk a malom 

mellett. A búzatároló silók most óriásnak tűntek, de biztos nem voltak nagyob-

bak, mint egyébként. Kifutottunk a nyílt útra. Még itt - ott házak húzódtak meg 

szemközt a dohánygyárral, és azt láttam, hogy az emberek szorgosan dolgoztak 

a földeken. Az úttesten autók száguldoztak hozzánk képest, mi meg kényelme-

sen zötyögtünk az első megállóhoz közelítve. Felsőhegyen két felszálló volt, és 

biztosan folytattuk megkezdett utunkat Szabadka felé. Gyérültek a házak, mi-

kor hirtelen belefutottunk a bácskai tájba, és mindenfelől gondosan megmun-

kált szántóföldek vettek körül bennünket. A festő sem festhette volna meg kü-

lönbül ezt a gyönyörű tájat. Sárga búzatáblákat ringatott a szél, mellette haragos 

zöld kukoricaföldek integettek felénk. A távolban az egyik szántó közepén 
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magányos fa árválkodott, és azt üzente, hogy egykor egy tanyasi családnak 

adott enyhet. Többen is lehettek, de egyet a gazdája megtartott hírmondónak, 

hogy jelt adjon az utókornak, hogy valamikor az ember egy volt a természettel. 

Azóta a tanyasi emberek beköltöztek a faluba vagy a városba, teljesen hátat 

fordítva ennek az értékes, vidéki életnek. Amíg így elmélkedem, vicinálisunk 

befutott a völgyesi állomásra. A sínpár két piros rampa között vezetett, és az 

autósok, traktorosok némán várták elvonulásunkat. Láttam, hogy az egyik em-

ber megemeli a kalapját, és felénk int. Azt hittem valaki ismerőst üdvözöl, de 

anyukám mondta, hogy csak megszokásból teszi. Én mosolyogva visszaintet-

tem a traktorosnak, de hogy észrevette-e, azt már nem tudom. Orom felé halad-

va a sínpár egyik oldalán házak sorakoztak, és mi beláttunk a szemérmetlenül 

elénk tárulkozó udvarokba, ahol aprójószágok, kecskék legelésztek, a disznó-

ólakból pedig éhes disznók visítottak. Az udvar közepén egy heverésző kutya 

háborítatlan nyugalommal őrizte a házat, látszólag nem zavarta a sínbusz zaka-

tolása, mert megszokta. Ki tudja, hány éve tanúja e mindennapi utazásnak? Az 

út jobb oldalára tekintve, keskeny gyalogút kanyarog a sínek mellett, és egé-

szen Oromig elvezet. Az úton, egy magamfajta fiúcska akarta felvenni velünk a 

versenyt, de csakhamar belátta, hogy minden igyekezete ellenére alulmarad a 

sínbusszal szemben. Az utazás folyt tovább. Már feltünedezett Szabadka külvá-

rosa, és a szántóföldeket elhagyva befutottunk Szabadka peremvárosába. Ez 

még olyan falusi hangulatot keltett, mert még nyoma sem volt a nagyváros 

igazi arcának. Innen az út vagy még húsz percig tartott, amikor átkeltünk egy 

fölüljárón, és anyukám azt mondta, hogy amikor nagy eső esik, itt az autók 

elmerülnek. Nekem ezt nehéz volt elképzelni, mert odakint szikrázóan sütött a 

nap. Az autók jöttek – mentek alattunk, és nyoma sem volt már annak a falusi 

idillnek, amit mögöttünk hagytunk. A nagyváros zaja betöltötte az egész jár-

művet, és az utasok is leszálláshoz készülődtek. Mi is kászálódni kezdtünk. Már 

messziről feltűnt a pályaudvar helységnév - táblája: Subotica - Szabadka. Igen: 

Kosztolányi híres Szabadkája. Vajon ő utazott – e innen, vagy érkezet-e ide, a 

híres szülőváro-sába? Minden bizonnyal igen, mert ez a pályaudvar az 1800 –as 

évek elején épült. Jó régi – gondoltam. Az állomást szegélyező kandeláberek 

lassítottak, egyenruhás emberek zászlókkal hadonásztak, és füttyszó keveredett 

a gőzzel. Közben egy nagyot rántott a sínbusz rajtunk, jelezve, hogy megérkez-

tünk. Kiszálltunk, és folytattuk tovább utunkat immáron gyalog, Szabadka 

szebbnél szebb utcáin. 

Sajnáltam, hogy véget ért az út. Hazafelé is szerettem volna nézelődni, de 

nem tehettem, mert lassan besötétedett, és a jármű egyenletes zakatolása mély 

álomba ringatott. Csak Zentán ébredtem fel, a legnagyobb sajnálatomra. De 

mit is láthattam volna a sötétben?  

Pék Sára Borbála  
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Cérna Mikós bácsi mesélte… 

 

Anyukám mesélte ezt a mesét. Annak meg a falubeli Cérna Miklós bácsi. 

Nagy mesemondó volt az ,,öreg‖! Nagy kacskaringós bajusza volt neki, szép, 

piros pozsgás arca anyukámnak elmondása szerint. Anyunak az egyetemi évei 

alatt mesét kellett gyűjtenie, és akkor kereste fel Miklós bácsit. Csak úgy dőlt 

bele a szó, jó volt hallgatni történeteit. Ezt a történetet is Miklós bácsi mesélte 

el. Sajnos a bácsi időközben meghalt, így anyukám előadásában hallhattam a 

történetet, de így is jót nevettünk rajta. 

Anyukám faluja, jobban mondva a szomszédos Adorján a dohánytermesz-

tésről volt híres. Ebből éltek az emberek. Akkor még nem úgy fizettek adót, 

mint ma, hanem fináncok járták a házakat, és begyűjtötték a termésből azt, 

ami szerintük nekik járt. Volt egy minden hájjal megkent öreg bácsi, a Jani 

bácsi, akinek sehogy sem akarózott oda adni a dohányt, mivel maga is erős 

pipás volt. Kigondolta, hogy úgy eldugja a dohányt, hogy a fináncok ne talál-

ják meg. Erősen gondolkodott, hogy hova is rejthetné el a dohányleveleket. 

Volt neki egy mérges kutyája. Az ugyan nem engedett be senkit az udvarba, 

ha Jani bácsi nem úgy utasította! Gondolta az öreg, hogy bedugja a dohányt a 

kutya házába, ott úgy sem merik keresni az emberek. Kibélelte a Sajó házát jó 

vastagon, és már előre dörzsölte a markát, hogy túljárt a fináncok eszén. Ha-

nem volt neki egy öt – hat éves forma unokája, a Palika, aki ott téblábolt kö-

rülötte, és látta, hogy mit csinál a nagyapja. Jani bácsi nem is sejtette, hogy 

hogy a gyerek mindent kifecseghet.  

Jöttek is az urak, szaglásztak erre, szaglásztak arra. Kérdezték is, hogy hol 

a dohány. 

- Nincsen minálunk dohány tekintetes uram, szegények vagyunk mi, mint a 

templom egere! - mondta az öreg. 

- Ne tréfáljon Jani bátyánk! Itt úszik a levegőben! 

- Ha úszik, keressék…! – mosolygott a bajsza alatt, és kacsintott egyet. 

Keresték, keresték az urak, de csak nem találták. Benézetek a kemence 

szájába, kutatták a padláson, de sehol sem találták. Ott ténfergett a kisgyerek, 

és megkérdezte a kutakodó embereket: 

- Mit keresnek a bácsik? 

- Dohányt, gyermekem! Nem tudod, hogy hol van? – kérdezték kedvesen. 

- Hát, tudni, tudom… de mit kapok érte? 

- Odaadom a bicskámat – mondta az egyik ember. 

A gyerek kikapta a bicskát az ember kezéből, és már el is szaladt vele! 

- Hát, hol van az a dohány, te gyerek! 

- A kutya lukába, a kutya lukába… ! - kiabálta Palika. 
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A fináncok összenéztek, és nagy mérgesen és megszégyenülve kikullogtak 

az udvarból. Palika kikerekítette a szemeit, és csodálkozott, hogy miért nem 

nézték meg a kutya házát, ha egyszer ott volt a dohány.  

Mi olyan jót nevettünk ezen a történeten, hogy még a könnyünk is kicsor-

dult. Azóta nem is hívjuk másként a kutyaházat, csak a kutya lukának, és erről 

mindig Cérna Miklós bácsi jut az eszünkbe. 

Pék Zalán 

 

 

Életmese 

 

Sokáig gondolkodtam, hogy a családomból kiről is írjak. Végül az apukám 

nagyapjára esett a választásom. 

Az 1900-as évek elején járunk, Grabovac faluban, amely az Una folyó 

partján található, valamint az akkori Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. 

Dédapám neve, Pribićević Kuzman. Dédapa fiatal, jóvágású, magas, sötétbar-

na göndör fürtű hajú férfi volt, erős kék szemmel. Az Isten bőbeszéddel áldot-

ta meg, így nem is csoda, hogy csüngtek rajta a szebbnél-szebb lányok. De, 

mint mindenkivel, vele is megtörtént a változás, szerelmes lett. A lány is vi-

szonozta, de mivel úri családból származott a lányka, így nem engedték, hogy 

dédapám elvegye feleségül. Elzavarták. Bánatában eldöntötte, hogy világgá 

megy. Magához vette a kis puttonyát és megindult a hegyeken túlra. Kacska-

ringós, poros úton eljutott Fiuméba. Itt az utolsó pillanatban sikerült jegyet 

vennie a Szlavónia hajóra, mely Amerikába vitte a munkásokat. Nagyon so-

kan utaztak ezen a nagy hajón. Mindenki az újrakezdésről, a jobb életről ál-

modozott. Kuzman 11 dollárral indult a hosszú útra. Itt összeismerkedett egy 

jóravaló nagykikindai magyar fiúval, Gézával. Géza okos és művelt volt, déd-

apa pedig tanulni akart. Az út alatt elsajátította a magyar nyelvet. Esténként 

jókat kártyáztak és érdekes történetekkel, mesékkel szórakoztatták egymást. 

Mikor kikötött a hajó, átnézték, átvizsgálták őket, hogy egészségesek-e. 

Csak ezek után léphettek az új remény földjére, Amerikába. Szerencsésen 

megérkezett Kuzman és Géza, és együtt is maradtak. Elindultak szerencsét 

próbálni, Ohióba. Itt kétkezi munkával keresték a kenyerüket és közben tanul-

ták az angol nyelvet. Egyikük sem prédálta el a megkeresett pénzt, félretették. 

Így sikerült közös erővel megnyitni egy fatelepet. Szépen gyarapodtak. Géza 

szerelmes lett egy amerikai magyar lányba, Júliába, akit el is vett. Az esküvő-

re várták Géza húgát, Barbarát. Dédapám ment érte a kikötőbe. Mikor meg-

pillantotta a lányt, első látásra beleszeretett. Szőke haja volt, ami kontyba volt 

felkötve. A kék szeme meg úgy ragyogott, akár a gyémánt. 
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Gyorsan összemelegedtek és feleségül vette dédapám Barbarát, vagyis a 

dédanyámat. Dédmami nem érezte jól magát Amerikában. Túl zajosnak és 

forgalmasnak találta. Honvágy gyötörte állandóan. Haza kívánkozott Nagyki-

kindára. Kuzman annyira szerette a feleségét, hogy mindent hátrahagyva, 

hazajöttek. Nagykikindán letelepedtek. Kilenc gyermekük született, hat lány 

és három fiú. Nagyapám, Svetozar, hetedikként jött a világra. Dédapa híres 

szűcs-mester lett, akinek a híre még Amerikába is eljutott. Portékáját minden-

hol keresték és megbecsülték. 

Végül is dédapám megtalálta a boldogságot. Majdnem száz évig élt meg-

elégedettségben. Örömmel töltötte el a családja és a munkája. 

Aki nem hiszi, járjon utána, vagy kérdezze meg apukámat! 

Pribićević Tara Blanka  

 

 

Nagyszüleim játékai 

 

A régmúlt idők játékai nagyon silány anyagokból álltak: rongyokból, csuhé-

ból, kukoricaszárból. Legtöbb játék mozgásból, futásból és rongylabdával 

való játszásból állt. 

Boltban vásárolható játékszerek akkor még nem voltak, ezért kukorica-

szárból jószágokat: bikát és birkát, és még sok más fajta állatot készítettek. 

Amíg a gazda a jószág körül dolgozott, addig a kisgyerekek a jászolból kido-

bott szárból valamilyen állatot készítettek. Bent, a lányok a szárízíkből  

asztalt, széket fabrikáltak, régi ruhákból babát varrtak. Gesztenyéből három-

lábú kisszéket készítettek, amelyet az asztal köré helyeztek. Készen is volt a 

babaszobabútor! Tavasszal eperfaágból sípot faragtak, amellyel néhány dal-

lamot is el tudtak játszani. Bodzafából kócpuskát készítettek, meg gumipuskát 

is. Azzal, ha valakit eltaláltak, nagyon tudott csípni, így általában kikerülték 

azokat, akik ezzel játszottak, mert ennek a játéknak sose lett jó vége. Mégis 

ezek a játékok nagyon kedvesek voltak a számukra, mert nem volt más, meg 

azért is szerették őket, mert maguk készítették. Volt olyan is, amikor eső után 

sárpuskát készítettek, amely úgy nézett ki, mint egy szalagos fánk lyukkal a 

közepén. Ezt, amikor erősen odavágták a sáros földhöz, a levegő beszorult a 

lyukba, és nagyot szólt. Ilyen modern játékok, mint a gumilabda, a foci, na-

gyon kevés gyereknek volt, inkább csak a jobb módúaknak jutott. Legtöbb 

játék a gyerekek ügyességét tette próbára. Például a távolugrás, a futás, labda-

játékok rongylabdával vagy a sárkányeregetés.  Ha szeles idő volt, ez remek 

szórakozásnak bizonyult. Előtte elkészítették a sárkányt a nagyapjuk segítsé-

gével. Ehhez mérnöki pontosságú munka kellett, amit csak a nagyapa tudott, 
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de ha ügyes volt a gyerek, akkor megtanulhatta. A díszítés is a gyerek dolga 

volt. Általában rákerült valami fényes, mert ha felengedték, akkor a levegő-

ben szépen csillogott. Estefelé, sötétedéskor bújócskáztak a gyerekek, majd 

jól kifáradva hazatértek Vacsora és mosdás után álmosan dőltek az ágyba. 

Ezt a nagymamám mesélte nekem, aki még játszott ilyen játékokkal. Én 

egy kicsit sajnálkoztam ezen, mert mennyivel jobb nekünk! Bemegyünk a 

boltba, és megvesszük a kiszemelt játékot, vagy jobbik esetben ajándékba 

kapjuk. De az is igaz, hogy nagyon hamar ráununk. 

Rác Szabó Fanni  

 

 

A régi székek nyomai… 

 

A számítógép előtt ülök, s azon gondolkodom, idén vajon melyik szép családi 

történetet kellene leírnom a pályázatra. Annyi szép emlékem van… Közben 

pedig az ablakon át nézem a tájat, a madáretetőnkbe röppenő sok kis cinegét, 

verebet. A házunk az utca sarkán van, innen jól láthatom a dimbes- dombos 

utat, ami felfelé vezet. 

Az egyik háznál éppen most nyitják ki a nagykaput. Beszállnak az autóba 

és mindjárt elindulnak útjukra a lakók. Régen bizony onnan nem hajtott ki 

egy autó sem… 

Kislánykoromban, mindig, ahogy beköszöntött a jó idő, jöttek az utcabéli 

nénik, sámlival, kis székkel a kezükben, és körben kiültek az elé ház elé.  

Beszélgettek, dalolásztak, és közben kézimunkáztak, hímeztek, horgoltak. 

Ajándékokat készítettek a rokonaiknak, barátaiknak. 

Fülemben cseng a kérdés, amit minden nap feltettek nekem, amikor jöttem 

haza a tanítás után: Vége az iskolának? Én meg mosolyogva mondtam, hogy: 

igen. Aztán megkérdezték, hogy kaptam e valami jó jegyet és én büszkén 

áradoztam. Elmeséltem, ha megdicsért a tanító néni, vagy ügyesen megoldot-

tam egy feladatot. A nénik csak úgy itták a szavaimat és sokszor meg is aján-

dékoztak. Többször előfordult, hogy már előre ki volt készítve nekem fóliába, 

szalvétába csomagolva sütemény vagy, hogy megleptek valamilyen szép ké-

zimunkával.  

A mellette lévő házban a nyári szünetek alatt volt élet igazán. Ugyanis 

nyaralóként használta egy városi család, akiknek két hozzám közel hasonló 

korú kislányuk volt. Hogy mi milyen sokat játszottunk együtt! Eltelt több 

olyan nyár is, hogy szinte minden napot együtt töltöttem velük. Aztán el kel-

lett adniuk a házat. 
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Mindig úgy vártam, hogy hazafelé felérjek az utca dombjának a tetejére. 

Onnan rá lehet látni a mezőre, ahol egykor szántóföldek, kukoricaföldek és 

kis erdők voltak, rengeteget játszottunk ott a környékbeli gyerekekkel. Fociz-

tunk, bújócskáztunk, kalandoztunk a képzeletünk határtalan birodalmában. 

Esténként a szülők kiálltak a kert végébe és onnan kiabáltak, hogy: Gyertek 

haza, kész a vacsora! Minket pedig mindig nehezen vitt rá a lélek, hogy elin-

duljunk, úgy belemerültünk a játékba. 

Most látom, a sarkon épp most lép ki egy fiú a kapun. Ha ő tudná, hogy 

annak a háznak, ahol lakik, mennyi mesélni valója lenne… Gyerekként én 

elvarázsolt kastélynak hittem. Csipkerózsika titkos otthonának. Nem is a ház 

miatt, hanem inkább a kerítése miatt, ami orgonabokrokból állt, sűrűn benőve, 

de gyönyörűen gondozva. Májusban az egész utcát elárasztotta az illatával. 

Ott lakott Laci bácsi, egy igazi cipészmester és a felesége, Annus néni. Ő 

sütötte a világon a legfinomabb diós kosárkákat, sokszor kaptunk tőle. Ami-

kor meghalt, nagyon szomorú voltam. Nem sokkal később Laci bácsihoz köl-

tözött Maris néni. Régen, fiatal korukban szerették egymást. S mivel mindket-

ten magukra maradtak, úgy gondolták öregségükre egymás támaszai lehetnek, 

békességben megélnek. Amikor volt anyunak egy kis ideje, mindig átmen-

tünk hozzájuk. Maris néni megkínált minket teával, finom házi süteménnyel 

és mesélt nekünk. De nem régi történeteket, hanem vicceket, mi mindig majd 

megpukkadtunk a nevetéstől. Kaptam tőle egyszer egy rövidnadrágot aján-

dékba. Rongyosra hordam. Persze, már nem jó rám, de a ruhás szekrényem-

ben őrzöm a mai napig, ahogy Laci bácsi és Maris néni emlékét is. 

Most hirtelen megrohantak az újabb emlékek… Eszembe jut a ház, nem 

messze tőlünk, ahová minden este 6 órakor elküldött anyukám egy üveggel a 

kezemben, hogy hozzak friss meleg tejet. Sokszor az orrom előtt fejték meg a 

teheneket. Amíg várakoztam, az ott élő idős bácsival beszélgettem a lócán, 

aki a világháborúban veszítette el az egyik lábát. 

A mi házunkkal szemben lakott Zoli bácsi. Már nagyon öreg volt. Anyu-

kám mindig, amikor főzött, átvitt neki egy tányér meleg ételt. Karácsonykor 

kis fenyőágakból karácsonyfát készítettünk neki, emlékszem, hogy megható-

dott. Télen átjött melegedni a kályha mellé és sokat mesélt nekünk. Aztán 

nem sokkal később ő is a Mennyországba költözött. A házat megvette egy 

kedves házaspár, s néhány évig nyaralóként tartották fent, ők lettek a kereszt-

szüleim, amikor bérmálkoztam. Sokszor áthívtak minket nyársalni, beszélget-

ni. S valahányszor Tóalmásra jöttek, mindig hoztak nekünk valami ajándékot. 

Aztán ők is eladták a házat. 

S hogy itt a mi házunk előtt milyen sokszor játszottunk a gyerekekkel! Té-

len a Szabadság utca dombján siklottunk le szánkókon, meg az erős termé-

nyes zsákokon. Nyáron, ha éppen nem a réten kóboroltunk, akkor a házunk 
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előtt tollasoztunk és gyakran az utca béli felnőttek is csatlakoztak hozzánk, 

hol velünk, hol egymással játszottak. Az egész kis utca olyan volt nekünk, 

mint egy nagy családi játszótér. Bármelyik házba, udvarra bármikor bemehet-

tünk a gyerekekkel. Ha bújócskáztunk, akkor az azt jelentette, hogy a kör-

nyékbeli udvarok bármelyikén elbújhattunk. Nehéz dolga volt a hunyónak. 

Otthonról soha nem kellett igazán elkéredzkedni, úgyis tudták a szüleink, 

hogy a környéken vagyunk valahol. Nem szidtak le azért, ha piszkosan men-

tünk haza, az lett volna inkább a furcsa. 

A felnőttek is jó kapcsolatot ápoltak egymással. Nem volt olyan, hogy ha 

egy szülőnek el kellett utaznia, ne lett volna kire bíznia a gyerekeit. Olyan is 

volt, hogy az anyukák megbeszélték, hogy le fognak fogyni, mégpedig futás-

sal. Így az egyik nyáron minden este kiállították a gyerekeket a házak elé. 

Elkezdtek futni az utca egyik végén, majd kifutottak a rétre és vissza az utca 

másik végén. Mi meg a gyerekekkel drukkoltunk nekik, számoltuk a köröket 

és volt, hogy be is csatlakoztunk egy kicsit. 

Nem messze laktak a nagyszüleink is, akikhez nagyon szerettem eljárni. 

Rengeteg állatuk volt, nem is csoda, hogy nagy állatbarát lett belőlem. Ha át 

szerettem volna menni hozzájuk, csak elkiáltottam magam a kapuban, hogy: 

Mama, itthon vagy? S nemsokára jött is a válasz, hogy: Igen, Renátám. S 

máris rohantam hozzájuk. 

Az apukámat Sándornak hívták. S mivel az utcában még hittek abban, 

hogy- Sándor napján megszakad a tél- a szomszédok sorra megjelentek már-

cius 18-án egy-egy üveg borral köszönteni és kérték, hogy most már hozza el 

a meleget. Olyan is volt többször, hogy átjöttek gitárral a kezükben és együtt 

zenéltek, énekeltek az udvaron a környékbeli férfiak apuval. 

Tényleg olyan volt számomra ez a környék gyermekkoromban, mintha 

egy nagy összetartó család lettünk volna.  

Sajnos, ma már hiába keresem a régi székek nyomait a homokban, csak az 

autók gumijának mintázatát látom.  

Hálás vagyok azért, hogy mindezeket megélhettem. Ismerhettem azokat az 

időket, amikor az emberek még együtt, s nem egymás mellett élték a hétköz-

napjaikat. A szomszédok nem idegenek, hanem barátok voltak. S talán az is 

megbocsátható, hogy ezúttal igazán nem is a vér szerinti családomról írtam, 

hanem gyermekkorom második nagy családjáról. 

Radics Renáta 
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Ami felejthetetlen 

 

Egy este magam maradtam a házban, megágyatam, kiszellőztettem, és egy 

képekkel tele albumot láttam meg a polcon. Kicsit magasan volt, mert a fiam 

is, meg a menyem is magasak, de addig pipiskedtem, míg le nem rántottam. 

Úgy voltam vele, megnézegetem a képeket. 

Kinyitottam, lapozni kezdtem, valóban a képek között nem láttam újabba-

kat, már majdnem letettem, amikor a képről Lóri és Janika mosolyogtak rám 

Igaz, ez a kép is régi, de az emlékek felejthetetlenek.  

Leültem a heverőre. Fogtam a képet, ami szinte megelevenedett. 

Lelki szemeimmel láttam őket a szobában. 

Janika és a fiam a legjobb barátok voltak, de ha nézeteltérésre került a sor, 

akkor Lóri megverte Janikát, aki egy évvel idősebb volt, de alacsony termetű, 

vékony gyerekként járta a világot. 

Egy alkalommal ilyen incidens után Janika anyukája átjött hozzánk. Elő-

zőleg megbeszéltük, elejét vesszük a verésnek. Úgy tesz a szomszédasszony, 

mintha rettenetesen haragudna rám is, nem csak Lórira. 

– Tudd meg Lórikám, ha még egyszer bántod a fiamat, én átjövök, és úgy 

megverem anyádat, hogy még az orvos sem tud rajta segíteni. 

– Jézusom, szomszéd asszony, talán nem teszel velem ilyent?! 

– Megteszem én! Lóri is megverte már nem egyszer Janikát. 

– Édes kisfiam! Ne bántsd többé azt a gyereket. Nézd meg Margit nénit! Két-

szer akkora, mint én, meg vagy négyszerte erősebb nálamnál. Mi lesz velem? 

Ne bántsd többé Janikát! – kérleltem a fiam. 

Lóri soha többé nem verte meg a legjobb barátját. 

Amikor iskolába kezdtek járni, a szomszédkisfiú jött hozzánk azzal, hogy 

együtt tanulnak az én fiammal. Segítettem nekik amikor kellett, de általában 

egyedül tanultak, én meg leellenőriztem őket. Többször rajtakaptam az urasá-

gokat, a könyvbe rejtegetik a képregényt, úgy tesznek, mintha tanulnának, 

amikor én megjelenek a láthatáron. Néhányszor figyelmeztettem őket: tessék 

megtanulni a leckét, utána játszhatnak, olvashatnak képregényt. Úgy hatott 

rájuk, mint a falra hányt borsó. 

Megelégeltem a papolást, és tanítómesével rukkoltam elő. 

– Figyeljetek most rám! Nem kell nektek tanulni! Elég lesz ez a három osz-

tály is, csak ezt fejezzétek be! 

Hitetlenkedve néztek rám, mert máskor, azért általában megmostam a fejüket. 

– Janika, van a nagyapádnak kocsija meg lova? 

– Van. 
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– Na látod! Belőled m é r n ö k lesz. Felteszed az ekét a kocsira, befogod a lovat, 

kimész a földre szántani, és ahogy lépkedsz, méred a föld hosszát oda-vissza. 

Janikának félre állt a szája, nem volt kedve nevetni, viszont Lóri vigyor-

gott, mint miskolci kocsonyában a béka. 

– Te csak ne nevess! Ha nem tanulsz, belőled meg g r ó f lesz. Van öregapád-

nak a száláson disznaja, kihajtod őket legelni, és amíg vigyázol rájuk, állan-

dóan azt hallod : grog, grof, grof. 

Többé soha sem kellett figyelmeztetnem a két gyereket, hogy első a tanulás. 

 

Később, amikor már a katonaságtól is hazajöttek, dolgoztak, jól kerestek, 

Janika és Lóri akkor is sülve, főve együtt voltak. Tavasszal mindig segített 

Lórinak a kertet felásni, előkészíteni a veteményezéshez. Egy ilyen munkaak-

ció után gyorsan lefürödtek. Mielőtt Janika hazament rendbe szedni magát, 

Lóri odakiáltott. 

– Anyu, mikor is kapunk? – a nagyujjával a mutató ujját, és a középsőt mor-

zsolta kinyújtott karral.  

– Te kisfiam nem kapsz egy dinárt sem, de Janikának adok pénzt. 

Alig múlt el egy hét, amikor a fiam csupa véresen jött befelé. Mit érztem 

hirtelen, ne kérdezze senki. Mielőtt megszólaltam volna, Lóri sírva közölte. 

– Ne ijedj meg anyu, nem az én vérem. Janika meghalt.  

Összeszorult a szívem. Pici korától kezdve vagy nála, vagy náluk volt a 

két gyerek. Alig tudtam kinyögni. 

– Mi történt? 

– Autóbalesete volt. Nekiszaladt nagy sebességgel a kanyarban a háznak, nem 

volt lekötve. Szóltak a rendőrök mi történt. Rögtön ott termettünk. Üveges 

doktor már előttünk odaért. a mentővel. Nem akarta küldeni a kórházba, de 

mégis megtette. Útközben a karjaimban halt meg. 

Ezt mind alig tudta kimondani. Sírtunk mindketten. 

Két nap múlva a temetésre mentünk egy nagy koszorúval. Nem tudtam 

kimondani, de azt hajtogattam magamban: nem így szerettem volna pénzt 

adni neked, drága Janikám. 

Elmentem az egészségházba, megkérdeztem Üveges doktortól, milyen sé-

rülései voltak Janikának. Ha valaki, hát ő szakszerű elsősegélyben részesítette 

volna. 

– Kiskomám, hidd el nekem. Az a gyerek már halott volt, amikor betettük a 

mentőbe, de csak a fiad miatt tettem, mert görcsösen fogta, és zokogva kért: 

küldjem őket Verbászra a kórházba. Nem volt lelkem nem megtenni. Velük 

mentem, és útközben mondtam, nincs tovább. Meghalt.  

Ugye mindég mondtam neked, amikor kisgyerekként csintalankodott, ne 

mérgelődj, az ilyenekből lesz a stramm ember. Most bebizonyította.  
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A többi baráttal sokáig segítették a gyerekek az anyukát, aki egyedül ne-

velte fel a három gyerekét. 

Janika örökre a szívünkben él, megérdemelte, hogy megemlékezzek róla.  

 

Vidámabb történetekkel folytatnám az emlékezeteimben sorakozókat, amik 

természetesen az unokáimhoz kapcsolódnak, de előbb bevallom, az én generá-

cióm sem volt különb a Deákné vásznánál. Példának azt az esetet mutatnám be, 

amikor kedves tanító bácsink elment Topolyára tanítani, mi meg kaptunk egy 

tanító nénit, akit egy Istennek sem voltunk hajlandóak elfogadni. Összedugtuk a 

fejünket, elhatároztuk harmadikos elemista létünkre, elűzzük a tanító nénit.  

Abban az időben pozdorja kályhával melegítették be a tantermeket, gumit 

dobtunk a tetejére, meg őrölt borsot, amit „trüsszögő pornak‖ neveztünk. A 

tanító néni székébe gombostűt szúrtunk, az asztalát foghagymával bekentük, a 

pálcája végét négybe vágtuk és abba is foghagymát tettünk. Olyan füst, meg 

bűz lett a tanteremben, hogy be sem lehetett menni. 

A tantermet kiszellőztették, jött az igazgató bácsi, aki tudta kit kell először 

elkapni, és a fenekére hajigálni, az gyorsan kikiabálta többek között az én 

nevem is. A lányok nem kaptak a pálca ízéből, de jól megdorgált minket, aki 

mellesleg előző két évben tanítónk volt, mi pedig imádtuk őt. 

Nem nyugodtunk bele sorsunkba, mert hiába volt minden, a tanító néni 

maradt. Akkor megint összedugtuk a fejünket, úgy gondoltuk, aláírást gyűj-

tünk a szülőktől. Ahogy tudtuk a papír tetejére ezt írtuk: kérjük vissza straub 

tanító bácsinkat. Aláírattuk a szülőkkel, keveselltük az aláírást, kimentünk a 

piacra, és boldog boldogtalannal aláírattunk. Bevittük a névsort a kéréssel a 

községházára, de választ a mai napig sem kaptunk, meg a tanító néni továbbra 

is maradt, akit végül is elfogadtunk, de nem szerettünk. 

Kissé elkalandoztam az időben, de visszatérek a fiamhoz. 

Több, mint három évig egy fedél alatt éltünk, így a kis unoka volt a min-

dennapi társaságom. 

Egy alkalommal a gyerekeim lakodalomba voltak hivatalosak, megkérdez-

ték tőlem, vigyáznék-e az unokámra. 

– Meg leszünk mi ketten vidáman. 

Nagyon szerette Danika a Marika sorozatot, amelyben színes képek, rövid 

kis versecskék voltak. Még egy szót sem tudott mondani, amikor magam 

mellé ültettem a heverőre, lapozgattam neki a könyvet. Gyorsan elértem nála, 

ha kinyitottam a könyvet, ahol macska volt, megkérdeztem tőle, hol a cica. 

Rámutatott a macskára. Mind több állatot, tárgyat felismert. Azzal kezdtük a 

reggelt, fölültünk a heverőre. Danika rámutatott a könyvekre, és valami arti-

kulátlan hangot adva kérte. Elmúlt egy éves, úgy gondoltam elkezdem taníta-

ni szavakat kimondani. Elébe térdeltem, a szám mozgását figyeltettem, lassan 
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mondtam: mese. Addig illesztgette, billesztgette a száját a kis unoka, amíg 

kimondta: mesze. Átöleltem, megdicsértem, ettől kezdve gyarapítottuk a szó-

tárát. Igaz, olyan selypesen beszélt, sokszor csak én értettem mit mond. Egy-

szer a barátnőmnél voltunk, játszadozott a kicsi, majd oda jött hozzám, kérte 

vegyem fel a következő szavakkal: süsüjöt nájad.  

– Mit mond ez a kisgyerek? 

– Csücsülök nálad. 

– Ezt soha sem találtam volna ki. 

Még egy kicsit vendégeskedtünk, majd haza ballagtunk. 

Ezen a szép napsütéses délelőttön fontos dolgom akadt, nem igen értem rá. 

A focit a kezébe nyomtam a lurkómnak, azzal, játsszon az udvarban.  

Arra lettem figyelmes, nagy a csend. Azt is tudom, ha a gyerek körül csend 

van, ott valami nincs rendben. Kimentem a szobából, szólítgattam, sehonnan 

nem jött felelet. Kezdtek rossz sejtelmeim lenni. Átmentem a szomszéd kert-

jébe, ahol mindenféle betonvasak, betonöntvények hada állt. Belenéztem a 

betonöntvényekbe, Danika sehol sincs. Közben megérkezik a fiam. Látja, 

milyen lelki állapotban vagyok.  

– Várjál!  

Megindult a szomszédba. Jucit szerette a gyerkőc, mert mindég volt vala-

mi jó falat a számára. Ott volt.  

Odasiettem, majd rákérdeztem a szökevényre. 

– Hogy jutottál ki az utcára? A kaput bezártam. 

– Timásztam a szomszéd báci tapu ajatt. Mamám pjóbájd med te isz.  

– Nem szabad szó nélkül elmenni otthonról. Ha még egyszer elmész, kiporo-

lom a nadrágod, de becsületesen. 

Odafordult az apjához ezekkel a szavakkal. 

– Tatitám, pisztosz a nadjádom? Mamám pojojni atajja. 

– Bizony kisfiam, akkor lesz piszkos a nadrágod, ha elszöksz otthonról, a 

nagymama kiporolja, de rajtad.  

Nem csoda, a két éves gyerek nem értette, veréssel fenyegeti a nagymama, 

ha elszökik. 

Nőtt az én mindennapi kísérőm, lassan elérkezett az elválás ideje. 

Több, mint három éves volt Danika, amikor behurcolkodtak a házukba. 

Nikike még nem született meg. Hiányzott a kis betyár, hiszen mindig velem 

volt, kivéve, ha valamiért megdurálta magát, akkor maga után úgy becsapta 

az ajtót, azt hittem félfástól kidől a helyéről.  

Ha meglátta, készülök valahova, ő is öltözött, kérte, vigyem magammal. 

Este sokszor fürdés és vacsora után nálam volt alvásig, ilyenkor leginkább 

gyermekverseket tanultunk, vagy dalocskákat énekeltünk. Három éves korára 
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több mint negyven verset meg dalt tudott egyedül is, számolni és összeadni 

kettesével tízig tudott. 

Imádtam őt, amikor újabb dalocskát tanultunk. Ha nem jegyezte meg má-

sodszorra, esetleg harmadszorra sem, ami ritkán fordult elő, ott ült mellettem, 

annyit mondott: médeccej. Amikor megjegyezte, mindig egyedül, segítség 

nélkül volt hajlandó énekelni, vagy szavalni. Alig volt a szüleivel. Azt hittem 

mennyire hiányozni fog neki a nagymama, de nem, legalább is annyira nem, 

amennyire én gondoltam.  

Egyszer ketten maradtunk odahaza. Játszadoztunk, énekeltünk, néztük a 

TV-t. Már rettenetesen álmos volt a dada. Szerettem volna elaltatni valaho-

gyan a még mindég örökmozgó unokámat, de annak sehogyan sem jött álom 

a szemére. Ajánlottam, játszuk azt, behunyjuk a szemünket, és magunkban 

énekeljük a hinta palintát. Mindketten behunytuk a szemünket, amikor akkora 

ütést kaptam az orromra, amitől könnybe lábadt a szemem. Ezzel a kísérettel 

jött az ütés: bocc. 

– Ezt kitől tanultad? 

– Tatátoj. 

– Ezt csak a tatáddal játsszad, mondtam szemrehányóan.  

Arra ébredtem, a gyerekeim nevetve állnak az ágyánál, én aludtam, Dani-

ka meg játszott. 

– Milyen jó, hogy itt maradt Danika. Volt, aki vigyázott rád –, mondta a fiam. 

Dr. Radmila Markovity 

 

 

Bogárgyűjtemény 

 

Gyermekkoromat egy kis faluban Tiszadobon, az általam imádott Tisza folyó 

közelségében töltöttem. A falut körbe vette a fenségesen hömpölygő folyó, és 

annak több holt ága, amit a Tisza kanyargós útjának szabályozásával hoztak 

létre a 19. század második felében. 

E hatalmas munka előkészítését – felkérésre - Pietro Paleocappa vízimér-

nök, Vásárhelyi Pál, és Széchenyi István tervei alapján kezdték el megvalósí-

tani. A kivitelezés az első kapavágással Tiszadobnál kezdődött. A kanyarokat 

átvágták, kiegyenesítve ezzel a folyó útját, visszaszorítva az áradások által 

elöntött területek nagyságát, és károkozását. 

A település határában óriási erdőségek, tölgyesek, fenyőerdők, és más fa 

fajok, sűrű bozótos aljnövényzete nyújtott védelmet az erdőkben élő vadállo-

mánynak. A holtágak vizeiben burjánzott az élővilág, a nádasokban vadászott 
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élelmet keresve a szürke gém és a kócsag is. Éjjelente hangos volt a vidék a 

békák brekegésétől. 

Ott nőttem fel, ott töltöttem a - soha nem feledhető - boldog gyermekkoro-

mat. Ma is, ha visszagondolok rá, szívemben, lelkemben melegséget, vágyódást 

érzek, a régmúlt után. Ott tettem meg első lépéseimet szeretett iskolám felé. 

A nyári szünidők nagy barangolásokkal, kalandokkal teltek. Kijártunk a 

Tisza töltésére - ami körbe vette a falut, védve az áradásoktól - sóskát mezei 

virágot szedni, tavasszal gyöngyvirágot gyűjteni az erdőben, amit a természet 

oly bőkezűen adott. Barátnőmmel, Kasza Marikával, és még néhány iskola-

társammal együtt sokat fürödtünk a folyó holt ágában, ami egészen közel volt 

házunkhoz. Egymástól tanultunk meg úszni, evezni. Nekünk nem volt csóna-

kunk, de volt családunk jó barátjának, Szendi Jóska bácsinak, aki szívesen 

adta ide, ha neki éppen nem kellett. Ő ugyanis gyakran halászgatott, ki-ki 

járogatott a vízre. 

Vonzott bennünket a víz illata, a csönd, a sima víztükör, a gyönyörű fás-

nádas part látványa. A nádas szélén sulyom nőtt, amit szedtünk is olykor. 

Megfőzve, olyan íze volt, mint a sült gesztenyének. A csodás, fehér vízililiom 

már messziről hívogatott bennünket, óriási levelein pihent a vízipók, ott na-

poztak a békák, és néha riadtan menekült a vízisikló, ha megzavartuk élelem 

utáni vadászatát. Lassan haladva meg-meg álltunk, suttogva beszélgettünk, 

hogy ne zavarjuk meg e csodás élővilágot. 

Kedvenc időtöltésem volt még a halászat, befőttes üveggel. Az üveg nya-

kán madzag, benne kukoricadara, vagy kenyérmorzsa. A parton kikötött csó-

nakok orrából éppen megfelelő mélységbe lehetett az üveget a vízbe engedni, 

és a kis halak beúsztak az eleségre. Piros szárnyú keszeg is előfordult néha a 

többi hal között. Én összegyűjtöttem őket egy vödörbe, és hazavittem. A 

tyúkudvarban a kacsáknak adtam, amit nagy hápogással, tolongással, pillana-

tok alatt felkapkodtak.  

A nyárnak aztán vége lett, jött az ősz, a tanulás ideje. Nagyszerű tanítóim a 

tudás átadása, számonkérése mellett a mások iránti tiszteletre, becsületre, és tisz-

tességre neveltek bennünket, folytatva azt a nevelést, amit otthonról hoztunk. 

Hatodikos voltam, mikor a növény, és állattant tanító Béres Laci bácsi - 

házi feladatként - bogár és növénygyűjtemény készítését kérte az osztálytól. 

Tanítás után haza menve elmondtam szüleimnek, hogy milyen feladatot kap-

tunk. Nem tudtam elképzelni, hogy fogom én a gyűjteményt megcsinálni. 

Ekkor Édesapám azt mondta biztatva, majd mi ketten elkészítjük. Meg-

nyugodtam. Jött a hétvége, szombaton korán reggel ébresztett. Készülj, me-

gyünk az erdőbe bogarakat gyűjteni. Az úton beszélgettünk, Apa mesélt az 

élővilág csodáiról. Így nem is soká, a tölgyesbe értünk. Az öreg tölgyfák kö-

zött keresgélve figyelnünk kellett, mert a fa kérge alatt, vagy odvában kiváló 
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élőhelye van többféle, kisebb- nagyobb, ritka bogárnak. Az avart is meglazít-

va, hamarosan találtunk egy szép, nagy, barnahátú szarvasbogarat. Megcso-

dáltam! Eddig nem is ismertem. Továbbmentünk, majd beljebb érve, két hős-

cincért is fogtunk, egy nagyobbat, és egy kisebbet. Fejükön szép nagy csáp, a 

nyakukon csillogó gyöngyszerű dísszel. Sikerült még néhány másféle bogarat 

is fogni. Ezek után a növények, levelek gyűjtése következett. Ez egyszerűbb 

feladat volt, kosarunk megtelt, és boldogan indultunk haza. 

Otthon a bogarakat Édesapám formalinban tartósította, és gombostűvel 

egy dobozba elrendezve feltűzte. A növényeket, leveleket kisimítva lenyom-

tattam, majd száradás után válogatva, fajták szerint rajzlapra ragasztottam. 

A Következő héten kellett az iskolába vinni munkánkat. Minden osztály-

társam igyekezett a házi feladatot elkészíteni. Mikor Laci bácsi értékelte a 

gyűjteményeket, az enyémet találta a legszebbnek. Dicséretet, és kitűnő osz-

tályzatot kaptam érte. Gyűjteményemet betette a szertárba, hogy később, majd 

a többiek lássák, milyen szép, és ritka a szarvasbogár, és a hőscincér. 

Én boldogan mondtam el otthon a kapott dicséretet, és megköszöntem 

Édesapámnak a segítségét, hiszen a házi feladat sikere, és a dicséret a kettőnk 

érdeme volt! 

Ráduly Katalin 

 

 

Édesapám elbeszélése alapján  

 

Apai ágon Nagyapámék a lelkük mélyéig vallásosak voltak, hittek Isten léte-

zésében, a Világ Teremtőjében. Hittek Jézusban, Isten fiában. Hitük szerint 

élték le életüket.  

Öt gyermeküket - három lány, két fiú, - szeretetben, tisztességben, és be-

csületben nevelték fel. A hozzájuk forduló, bajba jutott embereknek mindég 

segítségére voltak, lehetőségük szerint. 

A Bödönháthoz közeli tanyájukon gazdálkodtak, és a hétvégeken rendsze-

resen jártak misére, Újszentmargitára, a katolikus templomba. A falu népe 

ismerte, nagyon tisztelte, és szerette őket. 

Amikor Nagyapa meghalt, Nagymama a legkisebb lánya családjához köl-

tözött Bödönhátra. Ott élte át a II. Világháború borzalmait. A család többször 

kényszerült óvóhelyre menekülni, a Hortobágyon zajlott, nehéz tankokkal 

vívott szörnyű harcok közepette. Volt olyan nap is, amikor háromszor cserélt 

„gazdát‖ a Hortobágy és környéke, az orosz és német csapatok ütközetei alatt. 

Nagymama ekkor már nem látott, elvesztette szeme világát. A család úgy 

húzta vonta, vitte magával az óvóhelyre menekülés közben. 
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Aztán lassan elvonult a front, elvonultak a katonák, visszamehettek a fá-

radt, kimerült, megviselt családok az otthonaikba. Jött a nyár, a természet is 

kezdte kiheverni a háborúban elszenvedett károkat, sérüléseket. Visszaállt a 

lakosok háború előtti élete. 

Nagymama egy kis székre ki-kiült a ház elé, a meleg napra, és csendesen 

imádkozott. Soha, egy jaj szó, egy méltatlankodás nem hagyta el a száját sor-

sa miatt, nem panaszkodott.  

Énekelgetett halkan, inkább csak magának:   

 „Ó ne búsulj föld árva gyermeke, 

 Ha körül vesz a bajok serege, 

 Rózsa nyílik a kín-töviseken, 

 Nyugodjál meg az égi végzeten” 

 

Imádkozott, és befelé, a lelkében Istenre figyelt! Zúgolódás nélkül fogadta el 

mind azt, ami vele történt, szeme világának elvesztését is, amit sorsa adott 

Isten rendelése szerint. 

Mikor a fák levele már sárgulni kezdett, érezhető volt az ősz közeledte, 

egyik éjszaka szépen csöndesen elment Teremtőjéhez, elaludt örökre! Halála 

nem csak a családot, mindenkit nagyon megrendített. Az emberek közössége 

azt kérte a plébános Atyától, hogy az Újszentmargitai Katolikus Templomban 

ravatalozzák fel, onnét búcsúztathassák és kísérhessék el, utolsó útjára. A 

templomból történő temetés igen nagy kiváltság volt, kivételes tisztesség, ami 

csak nagyon ritkán fordulhat elő, az egyházi törvények értelmében. 

Az én Nagymamám „Mezei Zsuzsánna‖ ilyen kiváltságban részesült életé-

ben, és halálában is, Isten kegyelméből! Drága Nagymama! Legyen veled a 

Teremtő, vigyázzon Rád odaát! 

Ráduly Katalin 

 

 

Tiszavirágzás 

Édesapám a II. világháború előtt főgépészként dolgozott a Katolikus Egyház 

tulajdonában lévő, Egri Káptalan birtokhoz tartozó uradalomban Egyek-

Félhalmon. A birtoknak saját, jól felszerelt gép-parkja volt, Hoffer traktorok, 

szántó-vető, arató és cséplőgépek, minden hozzájuk tartozó kiegészítő alkat-

részek, és eszközök segítették a földeken dolgozó emberek munkáját. A gép-

park folyamatos, biztonságos működtetése, karbantartása, a munkálatok irá-

nyítása volt a főgépész feladata. 

A háború után szüleim 1946-ban költöztek Tiszadobra, a megváltozott  

körülmények miatt. Édesanyám a faluban örökölt egy kis családi házat, az lett 

az otthonunk. Édesapám a ház hátsó végében, - ami elválasztható volt a lakó 
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helyiségektől - jól felszerelt műhelyt alakított ki. Ott dolgozott, különböző 

kisebb- nagyobb javításokat vállalt, ami a szakmájához tartozott. 

Ha volt rá igény, megrendelés, nagyon szép kovácsoltvas munkákat is ké-

szített. A faluban élő emberek hamar megkedvelték, szerették pontos, hozzá-

értő munkáját. Baráti kapcsolatok szövődtek, többször kikérték a véleményét 

ügyes - bajos dolgaikban. 

Egyik nap, egy ismerős révész jött hozzá valami javítani valót hozott. Né-

hány nap után, mikor jött a kész munkáért, beszélgetésük közben így szólt: 

Pali bátyám! Rövidesen várható a tiszavirágzás, ha kedve van hozzá, jöj-

jön, nézze meg. Ez egy csodálatos esemény a Tiszánál, csak két évenként 

fordul elő. Most az időjárás is kedvez a kérészek rajzásának, majd elköszönt. 

Apa az ebédnél elmondta miről is beszélgettek, és kérdezett engem, volna-

e kedvem vele menni a folyóhoz. Rögtön igent mondtam, bár nemigen értet-

tem, mit is fogunk különöset látni. Nagyon örültem, hogy mehetek vele.  

A második nap dél körül, felültetett maga elé a kerékpárra, és mentünk a 

folyóhoz, a Tiszához. Letette a kerékpárt a parton, és közelebb mentünk a 

vízhez. Amit láttunk ott, soha nem fogom elfelejteni! 

A látvány meghatóan gyönyörű volt! A víz fölött, mint egy óriási tüll-

függöny, millió számra röpködtek a kérészek, sűrű volt tőlük a levegő és a víz 

felszíne. Násztáncukat járták, párt keresve, majd rövid életük után, élettelenül 

hullottak vissza a folyóba. 

Ámultam, és bámultam! Ilyen szépséget én addig soha nem láttam, ez a 

csodálatos természeti jelenség ott zajlott a szemünk előtt. Elvarázsolt engem 

egészen! Édesapám tudta, hogy nekem felejthetetlen élményben lesz részem, 

ami csak keveseknek adatik meg életükben, 

Én Tőle megkaptam ezt az ajándékot. Meghatódva mondtam köszönetet érte! 

Ráduly Katalin 

 

 

Gyermekkori szösszeneteim 

 

Nagyon színes gyerekkorom volt. Egy négyemeletes nagy udvarral, pincével, 

padlással megépített házban tizenkét szabadlelkű gyerekkel éltem együtt. Öt 

lány és hét fiú. Egy csapat, jó barátság, vidám élet. Ez jellemzett minket. 

Gyermekéveim tetemes részét a szomszédunkban lakó házaspárnál töltöt-

tem. Ennek egyszerű oka, hogy háromszori próbálkozás ellenére sem viseltem 

el az óvodai életet. Beálltam a sarokba, se kép, se hang, semmit nem csinál-

tam csak álltam és bámultam egy kiválasztott pontot. Szüleim dolgoztak, 

édesapám éveket töltött külföldön, így édesanyámra maradt a gyerekek neve-
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lése. Miután bebizonyosodott, hogy nem bírom a közösséget, fizetés ellené-

ben beadott a közvetlen szomszédságunkban élő Liska házaspárhoz, ahol már 

élt egy kislány. Ő éjjel-nappal ott tartózkodott. Édesapja elhagyta családját, 

édesanyja gépkocsivezető volt egy nagy fővárosi cégnél. A gyermektelen 

házaspár minden ellenszolgáltatás nélkül nevelte a kislányt, akinek beceneve 

Cica volt. A házaspár férfi tagja, Liska papa, a Rico Kötszergyár portása, 

Rózsi néni, akit Kisanyámnak szólítottam, a régi világban cselédlánya volt a 

még akkor is élő gyermekorvosnak, Sára néninek, akivel egy lakásban laktak 

továbbra is.  A cseléd státusz ugyan hivatalosan megszűnt, de Kisanyám ez-

után is ellátta, kiszolgálta a nyolcvan év feletti doktornőt. Sára néni beleegye-

zett, hogy a gyermektelen házaspár gyerekeket neveljenek. Több éven keresz-

tül csak mi ketten rongáltuk Kisanyám idegeit. Én kevésbé, de Cica minden 

napra tartogatott egy-két, lányokhoz nem illő csibészséget. Ma már tudom, 

így tiltakozott boldogtalansága ellen. Egy gyerek nehezen viseli, hogy tudja, 

pár lakással arrébb lakik az édesanyja, de jó esetben is egy héten egyszer lát-

ja. Hajnaltól késő estig dolgozott. Cica ebbéli fájdalmát soha nem fogalmazta 

meg, de rosszaságával jelezte, ez nincs rendjén. Kisanyám nagyon szigorúan 

nevelt minket. A hatalmas nádpálca minden nap kézbe került. Én nem is em-

lékszem arra, hogy ezzel kikaptam volna, de Cica szinte provokálta, így va-

lamiért mindig kapott egy-két suhintást. Nehezen viseltem ezt a helyzetet, 

különösen, amikor már Cicát barátnőmnek tartottam. Az ő helyzetét még az is 

nehezítette, hogy én egy áldott jó, szófogadó, mosolygós arcú, meleg barna 

szemű és apró, pici szájú gyermek voltam. Cica ennek ellentéte, örökmozgó, 

nagyon sovány, vékony nagyszájú, inkább röhögő, mint mosolygó, törést-

zúzást kedvelő. Sokszor belevitt engem is a csibészségbe, de engem csak 

megszidtak, ő viszont kapott a nádpálcával. Kisanyámtól sokszor hallottuk: 

„Olyan vagy, mint egy izgága sajtkukac‖. Persze fogalmunk sem volt, milyen 

a sajtkukac. Én voltam a „bezzeg Edit‖ a mintagyerek.  

- Nézd meg, megint mit csináltál, - kiabált Cicával Kisanyám. Bezzeg az Edit 

tudja, hogyan kell szépen írni, olvasni. Te miért nem vagy képes ugyanúgy 

elkészíteni a leckét, mint ő? Most is úgy ugrálsz az asztalnál, mint egy sajtku-

kac. Mi ilyenkor kuncogva lehajtottuk fejünket, és így néztünk egymásra. 

Ahogy szemünk találkozott kitört belőlünk a röhögés. Cica szidalmazása, és a 

velem történő példálózgatás nem váltott ki belőlem büszkeséget. Talán ez 

oldotta fel az ilyetén megkülönböztetés hosszú távú negatív hatását kettőnk 

között, mert azóta is barátnők vagyunk, s csak mosolygunk gyermekkori em-

lékeinken.  

Liska papa soha nem bántott minket. Igazi pótapa szerepet töltött be. 

Mindkettőnket egyformán szeretett. Minden nap vártuk hazaérkezését. Meg-

ebédelt, majd kiült a folyósóra, egyik combjára Cica, a másikra én pattantam. 
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Mindketten boldogan simogattuk a hátul magasan felnyírt haját. Hosszasan 

elbeszélgetett velünk. Soha nem mondta, mennyire szeret bennünket, de min-

den pillanatban ezt éreztük. Cica, aki nem evett meg semmilyen főzeléket, 

levest, húsféleséget a nagyon drága téliszalámit viszont, akár kenyér nélkül is 

behabzsolta, Liska papa jóvoltából havonta legalább egyszer élvezhette ennek 

ízét. Megállt a nagy konyhaasztalnál, elővett egy kis bőr tárcát, kiborította 

tartalmát és számolta a kis filléreket. Emeletes házhoz hasonló kupacokat 

rakott belőlük, majd örömmel konstatálta, hogy megvan az összeg, amiért 

már öt deka téliszalámit lehet vásárolni. Mosolyogva és elégedetten mondta 

feleségének: 

- Holnap vegyél ennek a nagyszájúnak egy kis téliszalámit. Neki is legyen 

egy jó napja. A nagyszájút olyan kedvesen tudta mondani, hogy Cica semmi 

bántót nem érzett. Nem úgy, ahogy a házbéli fiúk csufondálták.  

- Még jó, hogy van két füled, mert különben körbeérné a szád a fejedet -, 

mondták, amikor fel akarták bosszantani. Ilyenkor Cica, dúvadként rontott 

rájuk. Elkezdődött a nagy hajsza. Vékony, hosszú lábai segítségével gyorsan 

utolérte egyiket-másikat és áldozatát jól megnyakalta. Zengett a ház a gyerek-

zsivajtól, de soha nem rohantak ki idegesen a lakók, mint manapság. Ahol 

gyerek volt, a lakás bejárati ajtaja tárva-nyitva állt, akkor szaladtunk be, ami-

kor csak akartunk. Párszor azért panasszal éltek, főleg a gyermektelenek. 

Toni bácsi a hatalmas testű és hasú házfelügyelő ilyenkor elkapta egyikünk-

másikunk fülét és az ég felé emelve megregulázta a zsivajt okozókat. Amikor 

engem is meglátott a rohangálók között, cuppogós hangon korholt. „Mi van te 

kis gyöngyszemű, már te is beálltál a sorba‖? 

- Igen, be én! - mondtam büszkén s boldog mosollyal futottam a többiekkel 

tovább.  

Amikor egymást követően hangzottak el panaszok megkereste a szülőket, 

kérve fogják vissza egy csöppet a gyerekeiket. Mi is sorra kerültünk. Bünte-

tés? Az volt. Sarokba álltunk, fallal szemben. Nem volt kellemes nézni a fe-

hérre meszelt falat, egy szó nélkül. Amíg ott tevékenykedett Kisanyám csak 

leső pillantásokat mertünk vetni egymásra, de ahogy kitette a lábát, kifordul-

tunk, hangosan kacarásztunk, de amikor bűntiben voltunk nem maradt hosz-

szasan távol. Visszaérkezésekor megkérdezte, akarunk-e találkozni a nagy 

nádpálcával, mert volt egy kicsi is. Az mindig kéznél volt és annak a csípését 

én is ismertem. Kaptam egy párszor a fenekemre, vagy ha lecsúszott, akkor a 

lábszáramra. Így gyorsan visszafordultunk és csöndesen magunkban kuncog-

tunk. Ha közben hazaérkezett Liska papa, a mi megmentő lovagunk, azonnal 

befejeztette a büntetést. 

- Miért állnak már megint a sarokban? Biztos az úriasszonyoknak nem tetszik, 

hogy egy kicsit elevenen játszanak a gyerekek. Múltkor is véletlenül hallot-
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tam, hogy azt mondja az egyik a másiknak - megőrülök, hogy ezekkel egy 

házban kell élnünk. De, amikor a tizenkét gyerek játszik, látom, hogy az ő két 

fia belekapaszkodva a bejárati ajtó ablakába, sóvárogva nézik a hancúrozó 

gyerekeket. Minden vágyuk az volt, hogy ők is ott rohangáljanak.  

- No, gyertek gyorsan ki a sarokból és próbáljatok kicsit csöndesebben játsza-

ni. A büntetés utáni ölbe kerülés során jobbról, balról szórtuk gyermeki csók-

jainkat megmentőnknek. 

De szerettük a téli időszakot is, amikor a folyosói játékok lehetetlenné vál-

tak. Ilyenkor doktor néni megengedte, hogy csodálatos házi könyvtárába be-

fészkeljük magunkat. Rengeteg könyve volt. Nála találkoztunk először világ-

hírű festők munkáinak reprodukcióival. Vastag lexikonjaiból feltárult elénk 

az ismeretlen világ egy-egy részlete. A könyvek birodalmában az órák na-

gyon gyorsan szaladtak. Amikor édesanyám megérkezett és haza kellett men-

nem mindig könyörgésre vettem a dolgot, hogy egy kicsit maradhassak még. 

Általában egy órácskát még ott lehettem.  Anyukám számára az olvasás az 

elsődleges kikapcsolódást jelentette, ezért örült, hogy mi is kedveljük a köny-

veket. Otthon mindig az olvasási mániája miatt volt a balhé. Ha olyan házi-

munkát végzett, ami mellett olvasni lehetett, már vitte is magával a könyvet, 

de este az alvás helyett is olvasott. Amikor nem volt otthon édesapám ezt 

zavartalanul megtehette, de ha itthon volt, papa lekapcsolta a villanyt. Ez 

édesanyámat nem zavarta. Papa elszenderedését követően elővette az elem-

lámpáját és a dunna alatt folytatta az olvasást. A legjobban azt szerettük, ami-

kor doktor néni felolvasott nekünk. Számomra olyan volt mintha egy mesevi-

lágba kerültem volna. Néztem hófehér haját, gyönyörű megöregedett arcát és 

csöndes finom hangja elrepített egy másik világba. Olyan finom tapintású 

kezet még nem fogtam, mint amilyen az övé volt. A bársonynál is finomabb. 

Több nyelven olvasott, de leginkább az angol nyelvű könyveket forgatta. Ma 

már sajnálom, hogy nem tanított minket más nyelvekre. Vele valószínű köny-

nyebben ment volna a tanulás, mint a későbbi években, az iskolában. Ráadá-

sul a német nyelvet kezdtem tanulni, majd a forradalmat követően az orosz 

nyelvre kényszerültünk. Nekem nagyon nehéz volt a váltás. Ha nem olvasás-

sal töltöttük a szabadidőnket, akkor a szobai nagyasztalt leterítettük pokróc-

cal, ami a földig ért és alatta háborítatlanul álmainkat szövögettük.  Hatalmas 

erdő, gyönyörű faház és sok-sok állat. Erdészlányoknak képzeltük magunkat. 

Csodás világba tudott elvinni gyermeki fantáziánk. Ilyenkor béke uralkodott 

mindkettőnk szívében. Cica is nyugodtan, elcsendesedve nyargalt képzeletbe-

li lován, valahol egy olyan világban, ahol nincs fájdalom, szülők utáni vágy, 

és nádpálca sem létezik. 

Kisanyám szívvel-lélekkel gondoskodott rólunk. Szigorúnak szigorú volt, 

de a maga módján nagyon szeretett bennünket. Ez nála a tiszta lakás, ruha, 
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finom ebéd, uzsonna vonatkozásában nyilvánult meg. Azért sokszor megölel-

getett minket. Nagyon iparkodott, hogy jól nevelt kislányok legyünk. Nem 

akartunk főzni tanulni. Úgy gondoltuk, mire felnövünk vitamintablettákkal 

fogunk táplálkozni. Kisanyánk viszont minden női munkába próbált bevonni 

minket. Megtanította, hogy kell férfiinget, csipkés terítőt vasalni, mosogatni, 

takarítani. A főzés tudományába is szeretett volna bevonni minket. Arra gon-

dolt, ha a kedvenc szilvás gombócunkkal kezdi a tanítást sikeres lesz fárado-

zása. Nem így történt. Mi bohóckodtunk, vihorásztunk, össze-vissza hado-

násztunk, mígnem a sodrófával lelöktük a lisztes bödönt. A konyha úszott a 

hófehér liszttől, olyan volt, mint a hóval borított mező. Cica arcából csak 

szeme látszott. Ezt látva még nagyobb vihogás tőrt ki rajtam. Kisanyám töb-

bet nem kísérelte meg, hogy megtanítson minket főzni. Ma már tudom milyen 

jó lett volna. Azóta is keresem azokat az ízeket, de nem tudom elővarázsolni. 

A lelkünk épüléséről is gondoskodott. Katolikus lévén a tőlünk nem messze 

lévő Örökimádók Templomába járt. Cica katolikus, én református. Akkor 

nem értettem mi a különbség a két vallás között, csak azt tudtam, hogy étke-

zésnél, és az esti lefekvéskor is ugyanazt az Imát mondjuk. Én minden vasár-

nap a Kálvin téri templomba jártam, de engem nem zavart, hogy hétköznapok 

során Kisanyámékkal menjek az ő templomukba. Sőt külön öröm volt mind-

kettőnknek, amikor a remetei templomhoz kirándultunk, de az igazán csodá-

latos élményt a Máriabesnyő-i körmenet jelentette. Kisanyám napokkal előtte 

izgatottan készült. Liska papával a nagy konyhaasztalra hordták a forintjaikat, 

fillérjeiket és külön-külön kupacokba rakták. Ez az ennivalóra, ez a vonatra, 

virágra Jézuskának, egy kis csokoládéra a gyerekeknek és édesanyámtól erre 

az eseményre kapott plusz pénz. Ezt eltették az útra, ha valami szép dolgot 

látnak, megveszik. Annyi szelet rántott húst csak ekkor láttunk. Cica már 

itthon nyaldosta a száját, mert a téliszalámin kívül ez volt a kedvence. Bár 

szerettük mi a ló párizsit is. Minden reggel az iskolába menvén kaptunk egy 

pár fillért kiflire. Mi kétnapi pénzt összeraktuk, és hazafelé, persze ebéd előtt 

bementünk a Tompa utcai lómészárszékbe, és vettünk tíz dekagramm ló pári-

zsit. Fenséges étel. Általában négy vékony szeletet kaptunk, így nem volt vita 

az elosztáson. Befaltuk. Úgy ettük, mintha négy hete nem kaptunk volna enni. 

Igen ám, de ez meg is töltötte a kis gyomrunkat. Én még tudtam ebédelni, de 

Cica a levesben csak kotorászott, a második fogáshoz viszont hozzá se nyúlt. 

Ezért, hogy a balhét elkerülje kanalanként nyomta a számba az általam már 

nem kívánt főzeléket. Szerencsénk volt, mert mi nem a nagy asztalnál ebédel-

tünk. Egy nagyobb méretű hokedli volt leterítve számunkra. Szembe ültünk 

egymással, így Kisanyámék nem látták mi történik a mi asztalunknál. Nem is 

tudták mitől gömbölyödök, holott semmi indoka nem volt az ő elképzelésük 

szerint. Amikor én sem tudtam megenni a Cica adagját bevettük a szánkba és 
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felváltva rohangáltunk a konyha melletti WC-be. Egyik alkalommal így buk-

tunk le. Kisanyám utánam lépett, a fejemet maga felé fordította és elszörnyül-

ködve kérdezte: 

- Mi ez a hörcsögpofa? Mi van a szádban s bejött velem a WC-be. - Köpd ki! 

Azt mondtam köpd ki! - de én hajthatatlan voltam. - Hozzam a pálcát? Erre, 

már, ha másért nem is, ijedtemben kinyitottam a szám és kiömlött belőle a 

nyállal összekeveredett spenót.  

Másnap előkerült még egy hokedli.  Egy teríték és a kis sámli arra az olda-

lára téve, amelyiket láthatta Kisanyám. Innen kezdődtek a mindennapi balhék, 

mert Cica semmit nem evett a levesen kívül. Végül megszüntették a reggeli 

kifli pénzt, így éhesen tértünk haza. Ennek hatására, azért Cica tányérjából 

egy pár kanál főzelék elfogyott. De visszatérve a Mária -besnyő-i körmenetre. 

A vonaton utazás olyan nagy élmény volt számunkra, hogy egy hang nélkül, 

homlokunkat az ablakhoz nyomva utaztunk. Csodáltuk a sebességet és az 

elfutó tájak szépségét. Sajnáltuk ott hagyni ezt az élmény. Beérve a templom-

kertbe leterítettük a pokrócunkat és kiraktunk minden dobozkát, amiben a 

finom hús, és még finomabb sütemény raboskodott. A körmenet során min-

den alkalommal azt éreztem, valahol fenn vagyok az égben, látom Jézuskát, 

megsimogatom sebes kezét, lábát, és bocsánatot kérek azok helyett, akik ezt 

tették vele. Közben hangosan énekeltem, és azt akartam, hogy ennek soha ne 

legyen vége. Nagyon szerettem ezt a közös együttlétet. Akkor még nem tud-

tam mi az a más, ami ennyire boldoggá tesz. Tiszta voltam, ártatlan és bol-

dog. Hetekig még Cica is csendesebb, jobb kislánynak bizonyult.  

A nyári jó idő megteremtette a lehetőséget, hogy az előttünk lévő széles 

folyosón sátrat építhessünk. Mellettünk bőven elfértek a lakók, senkit nem 

akadályoztunk a mozgásban. Ez ugyanolyan búvóhely volt számunkra, mint a 

téli leterített asztal. A körmenet utáni napokban csak bebújtunk, de nem be-

széltünk vágyainkról. Csöndben, mindketten külön-külön világba vonulva 

sóhajtoztunk. Csendes meditációnkat a házbéli barátaink szakították félbe. 

Tizenkét személyes nagy csapat. Három fiú és két lány nem tartoztak hoz-

zánk, ők csak vágyakoztak társaságunkért, de szüleik nem engedték velünk a 

közös játékot. Szóval, ahogy a mieink megérkeztek, dőlt a sátrunk, alig tud-

tunk kikecmeregni alóla, és már ment is a kergetődzés, mert meg kellett la-

kolniuk a házrombolásért. Egyik kedvenc társunk Öcsi volt. Ő csapta a legna-

gyobb zajt. Ennek oka, nem éppen vidám. Paralízises lett, de szerencsére nem 

halt meg, viszont lebénult az egyik lába, beszélni csak úgy tudott, hogy jobb 

kezét a feje tetejére, balt az álla alá tette és minden szónál összenyomta állát. 

Kicsit artikulátlan hangokat hallatott, de mi tökéletesen megértettük, sőt fel 

sem tűnt, hogy ő más, mint mi vagyunk. Hihetetlenül csibész fiú volt. Minden 

rosszaságra kapható. Szóval, ha ő a beteg lábával futni kezdett, azt hittük 
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leszakad az emelet. Döngött, zúgott, zizegett, mert sarkát erősen belevágta a 

folyosó kövébe. Mindig tudtuk éppen melyik emeleten nyargal. Mivel ő las-

sabban haladt, mi elrohanva mellette kiabáltuk, „Gyere csak, igyekezz! Húzz 

bele! Lenn az udvaron vagy padláson találkozunk!‖   

A legvarázslatosabb hely a padlás volt. Sátortetős, apró ablakokkal, geren-

dák, amik olyan kövérek voltak, hogy simán mögé lehetett bújni. A sötét pad-

láson, és pincében a fiúkat mintha varázsbottal érintették volna meg, minden 

alkalommal harcolni kezdtek. Hosszú léceket, vagy akinek nem jutott, saját 

kezét alakította pisztollyá. Legtöbbször mi lányok voltunk a foglyok. Nem 

szerettem ezt a játékot, mert ezt követően néhány alkalommal igazi háborúról 

álmodtam. A ház hosszú, de széles udvara kíváló focipályának bizonyult. Egy 

poroló volt az egyetlen tárgy, ami abszolút nem zavart minket játékunkban. 

Csak akkor kellett abbahagynunk a játékot, ha ószeres, vagy a jeges ember 

érkezett, mert az udvarról kiabáltak. Az ószeres azt üvöltötte torkaszakadtá-

ból. „Ószeres! Minden ruhát, cipőt, rongyot veszek! Ószeres!‖ A jeges csak 

annyit kiáltott. „Jeges! Jeges! Itt a jeges!‖ Ilyenkor felszaladtunk, fogtuk a 

vödröket és rohantunk a lovas kocsihoz. A jeges bácsi megkérdezte mennyiért 

kérünk és annak megfelelően levágta a nekünk szánt darabot, vagy darabokat. 

Félbe maradt a játék, komoly felnőttként pakolta mindenki otthon a fából 

készült, belül alumínium borítású hűtőládájába a jeget. Megnyaltuk, simogat-

tuk, aztán hopsz beledobtuk a tartójába. A jeges általában ugyan azon a napon 

és időpontban érkezett. A lovához nem nyúlhattunk. Az otthon elcsent kocka-

cukrot is csak ő adhatta oda. Az nem igazán tetszett, hogy az utcán minden 

alkalommal hatalmas kupac lócitromok jelezték, itt járt a jeges, de a lovakhoz 

fűződő vonzalmam itt kezdődött. Emiatt egy alkalommal meggondolatlan 

butaságot tettem. Hat éves koromtól az FTC tenisz szakosztályába jártam. Az 

első év nagyon unalmas volt, mert minden edzésen csak falaztam, falaztam. 

Az erre a célra megépített falhoz ütöttem a labdát, majd a falról visszapattanót 

ismételten el kellett ütnöm s az szó nélkül visszaadta. Végre a második évben 

pályára kerültem, ahol tanulhattam a szervát, a háló fölötti ütést, és legna-

gyobb örömömre már játszhattam a sporttársaim ellen. Egyik alkalommal 

Mariann, aki velem egykorú sporttársam volt lovaglásra invitált Szentendrére. 

Először nemet mondtam, de a lovak utáni vágyam olyan erős volt, hogy a heti 

két edzést kihagyva, vele mentem. Otthon persze nem dicsekedtem el, hogy 

merre jártam. Következő héten, mintha semmi sem történt volna elmentem a 

teniszedzésre. Amikor az edzőm meglátott csípőre tette kezét és azt kérdezte: 

- A nagyságos kisasszony merre járt a múlt héten? 

- Kipróbáltam a lovaglást! – válaszoltam büszkén. 

- Igen? Akkor irány az öltözőszekrény, pakolj ki mindent és többet ne lássa-

lak! - mondta olyan keményen, hogy tudjam, nem viccel. 
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Édesapámtól, - aki éppen itthon tartózkodott megszakítva külföldi munka-

végzését – olyan kemény szidalmat kaptam, hogy szégyenemben legszíve-

sebben a föld alá süllyedtem volna. Egy hétre pedig megtiltotta, hogy kimen-

jek a pajtásaimmal játszani.  

Nehezen telt el a büntetési idő, de jó alkalom volt olvasni, zenélni.  

 

* 

 

Nyolcévnyi boldog gyermekkoromat félbeszakították a történelmi események.  

Szüleim hálószobájában aludtam. Éjjel suttogó hangokra ébredtem. Apám 

lábujjhegyen állva hálószobánk nyitott ablakából kihajolva az ablakunk alatti 

úttestet nézte. Mivel a Páva utca az Üllői útra merőleges, csöndes mellékutca, 

ezért el sem tudtam képzelni, mit nézhetnek éjnek idején. 

- Mi történik? Te látsz valamit? - kérdezte édesanyám, miközben apa pizsa-

máját izgatottan rángatta. 

- Pszt! Nem tudom. Valamit osztogatnak egy nagy teherautóról. Nem látom, 

hogy mit, de sokan csoportosulnak az autó körül. Óh! Már látom. Puskák. 

Puskákat osztogatnak. 

- Puskákat? Engedj, hadd nézzem meg én is! - és apámat kiszorítva az ablak-

hoz furakodott. 

- Édesanyám! Mit néznek? - kérdeztem, miközben erősen dörzsöltem szeme-

met, mintha attól bármit is jobban látnék. 

- Semmit kicsim! Semmit!  Aludjál csak - és gyorsan becsukta az ablakot. 

Visszabújtak az ágyba s hallottam, ahogy még hosszú ideig sutyorogtak, de 

egy szót sem értettem belőle. 

Elmaradt a reggeli ébresztő. Nem volt „kis lustaságom, gyorsan ki az ágy-

ból‖ és hiányzott a finom anyakéz arcsimogatása is. Ezek hiánya miatt gyor-

san kiugrottam az ágyból s kiszaladtam a konyhába. A család tagjai döbbent 

arccal, mereven a semmibe bámulva a rádiót hallgatták. 

- Húgi! Ma jó napunk van! Nem megyünk suliba - mondta bátyám kitörő 

örömmel, és szokásához híven jó nagyot lökött vállamon. Szüleim igenlő 

fejmozgatásából azonnal tudtam, a testvérem nem viccel. 

- Hurrá! Tört ki belőlem az öröm hangja. Akkor elmegyünk a Hármashatár-

hegyre? Ez volt legkedvesebb kiránduló helyünk. Ők hárman biciklire pattan-

tak, én pedig az anyuéra szerelt pótülésen élveztem az oda vezető utat. 

- Nem! Sehova nem kirándulunk - mondta kimérten édesapám. 

Nagymamám, aki csak látogatóba jött el hozzánk, arcát két kezébe temetve 

ült a hokedlin. Tárnokon lakott, de néha ellátogatott hozzánk. Egy, két napnál 

tovább nem tudott maradni, mert nagyapám a háborúban elveszítette egyik 

lábát, és a protézissel nem boldogult. Ha felcsatolta rövid időn belül véres 
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sebet ejtett combján. Egy lábon, mankó segítségével inkább csak ugrált, mint 

ment. Hamar elfáradt. Saját magát, és az állatokat nem tudta rendesen ellátni. 

De a legnagyobb gond az volt, hogy a lelke ennyi év elteltével sem gyógyult 

meg. Nagymama ezen a napon, délutánra tervezte hazautazását.  Megfogtam 

kezét, és kivonszoltam az előszobába. Kint megkérdeztem, mi történik, miért 

ilyen izgatott mindenki? 

- Nem tudom, drága kis unokám. A rádióba bemondták, hogy ma iskolaszünetet 

tartanak, s akinek nem muszáj, ne menjen ki az utcára. Valamilyen tüntetésről 

beszélnek, de sok a rádióban a háttérzaj, nem igen értettem meg minden szót.  

- Mi az a tüntetés? 

- Amikor valami ellen tiltakozol, de nem egyedül, ahogy te szoktál, amikor 

nem akarod bevenni a csukamájolajat, hanem több százan, talán ezren is. 

- Ühüm, - s csücsörített szájjal visszamentem a hálószobába. Az egészből 

semmit sem értettem. Nagyanyám utánam jött, és segített az ágyazásban. 

Gyönyörűen, magasra összerakta az ágyneműt, majd együtt ráraktuk a díszes 

barna ágytakarót. Olyan volt, mint egy formás torta. Amikor elkészültünk 

egymás mellé ültünk s én, mint aki érzi a levegőben a veszélyt, megkértem ne 

utazzon haza, mondván a nagypapa még egy napot kibír nélküle. 

- Muszáj mennem. Elfogyott a kenyere, nincs mára már ebédje. A tyúkokat, 

és a kecskét is el kell látnom. Úgy érzem, ez nem egynapos esemény lesz. 

- Nagyikám! Csak ezt a pici napot töltsd még velünk - és ujjammal mutattam 

e napnak méretét. Ő megsimította arcomat, és homlokon csókolt. Tudtam, ez 

azt jelenti, nem marad. 

Bátyám kiabálva rohant be, mint aki rabságából szabadult, és a gyönyörűen 

bevetett torta ágyunkba vetette magát, és diadalmasan mondta: 

- Apuval lemegyünk kenyeret venni s közben megnézzük, mi is történik odalent.  

- Én is megyek. Várjatok meg, gyorsan felöltözöm! 

- Te nem jöhetsz! – mondta felnőttes szigorral. 

Nagyanyám nem szidta meg az összerombolt ágyért, mint azt más alkalom-

mal tette, hanem felugrott, és Anti hónalját, és hasát csiklandozta. 

- Ne csináld nagyi! - mondta gyermeki kacajjal. 

Bátyámat ilyenkor szerettem, amikor ő is gyerekként viselkedett. Nagyon 

utáltam, amikor kis pisisnek titulálva leintett. Tizenegy éves volt, de időnként 

úgy bánt velem mintha az ő gyereke lennék, pedig közöttünk csak három év a 

korkülönbség, az ő javára. A családban ő volt az oroszlán, én pedig az érzé-

keny lelkű nyúl. Apró afféroktól eltekintve őszintén szerettük egymást. Egy-

szer egy hatalmas sétahajóval az iskolánk összes diákja kirándulni ment. 

Olyan nagy volt a hajó, hogy lazán, kényelmesen utazhattunk, futkoshattunk, 

bújócskázhattunk. Remek napunk volt. Este megérkezésünkkor a szüleink 

vártak. Már minden gyereket elvittek, de Anti nem került elő.  Tisztek, matró-
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zok őt keresték. Én csak álltam, és hangos, kétségbeesett zokogás közepette 

mondogattam: 

- Hova tűnt a föld legdrágább testvére? Hol van az én bátyuskám? Elveszett a 

testvérem. 

Hosszas keresést követően rátaláltak. A gépház ajtaja mögé bújt. Úgy 

gondolta, még tesz egy utat a hajóval. Édesanyám az akkor elhangzott mon-

dataimat sokszor az orrom alá dörgölte, amikor éppen undokul viselkedtem 

testvéremmel szemben.  

Gondolataimat erős ajtócsapódás szakította félbe. Apám és bátyám futva, 

izgatottan érkeztek haza. Belépve, édesapám szorosan magához ölelte bátyá-

mat, akinek hona alól egy hatalmas kenyér kandikált ki. Egymás szavába 

vágva mesélték el a történteket. 

- Majdnem lelőttek minket… a kígyózó sorba tüzeltek… volt, akit el is talál-

tak… azt se tudni honnan jöttek a golyók. Mi éppen kiléptünk a vásárlást 

követően az üzletből, amikor elkezdődött a lövöldözés. Izgalmuk rám telepe-

dett, és sírva nagyanyámhoz bújtam. 

- Na, akkor most Edit és a nagyi bevonulnak a fürdőszobába. Vigyetek olvas-

nivalót és játékot - adta ki a parancsot édesanyám. 

- Én nem megyek! Csomagolok és indulok haza. Egyedül van a Pista, ki tud-

ja, mi történik még itt, és mi van ott? Nekem azonnal indulnom kell! - mondta 

határozott hangon nagyanyám. 

- Tárnokra? Hogy gondolja? Nem megy sehova csak a fürdőszobába! És töb-

bet nem szeretnék hallani a hazamenetelről. Értse meg, lövöldöznek az utcán. 

- Ugyan már, a háború alatt is lőttek, mégis itt vagyok. 

- Nincs értelme a vitának - mondta édesanyám, és egy mesekönyvet adott 

nagyanyámnak.  Fürdőszoba! Nem Tárnok! Kinyitotta leendő óvóhelyem 

ajtaját, ezzel nyomatékot adva, a nagyi nem utazhat. 

- Gyere nagyi! Gyere, és megfogva hatalmas kezét behúztam a fürdőszobába. 

Nem akartam hallani erről az egészről. Ez a hely a lakás közepén, minden 

oldalról védett volt. Csak a bennem lévő félelemtől nem tudott megóvni. 

Nagyanyám hiába olvasta a meséket, egy szó sem jutott el agyamig. Testem 

összerándulva elzárt mindent, ami a külvilágban zajlott. 

Apa és Anti eközben, - mert milyen a férfiember - kíváncsiskodva kikö-

nyököltek a nagyszoba ablakán, ahonnan jól szemügyre vehették, mi történik 

az Üllői úton. Alig, hogy elhelyezkedtek egy golyó süvített be az ablakon, 

fejüket majdnem eltalálva. A szoba ajtaja felett mélyen befúródott a falba. 

- Húú! Ennek a fele se tréfa! Gyere, engedjük le a redőnyöket mindkét szobá-

ban. Közben a bejárati ajtó felől erős dörömbölés hallatszott. 

- Kinyitni! Ki-nyit-ni! 
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Édesapám lassan közelített az ajtó felé. Óvatosan megnyitotta, de a kívül-

ről érkező nyomás hatására kicsapódott, olyan erővel, hogy édesapámat ar-

rébb lökte. Három fegyveres férfi lépett a lakásba. 

- Forradalmárok vagyunk. Nem bántuk senkit, de a házból folyamatosan lövé-

seket adnak le, így minden helységet átnézünk - s fegyverüket mellük előtt 

tartva végigjárták a lakást. Benéztek a szekrényekbe, ágyak alá, s amikor 

beléptek a fürdőszobába úgy megrémültem, hogy vizes lett a bugyim. Ahogy 

jöttek olyan lendülettel tovább is mentek.  Nagyanyám miközben tiszta fehér-

neműt adott rám, próbálta elterelni figyelmemet, és a tárnokligeti kedves nyá-

ri napokról beszélt. 

- Igen, emlékszem. Nagyon jó volt - válaszoltam, de igazából azt sem tudtam 

miről beszél. Válaszaim gépiesen jöttek, mert minden rezzenésem, minden 

gondolatom az események körül forogtak. Sajnos a házból történő lövöldözé-

sek nem szűntek meg. A körültekintőbb ellenőrzés, és a lövöldözés mielőbbi 

megszűnése érdekében, magyar katonák a ház lakóit levezényelték a pincébe. 

Minden lakónak volt egy kis pincekabinja, ahol a téli tüzelőt tárolták. Mi 

gyerekek egy szénkupac tetejére ültünk, és nagyon viccesnek találtuk a hely-

zetet. Elmúlt a félelmem, ma sem tudom mi volt az oka. Talán a félhomály, a 

sok ember, vagy a gyerektársaimmal történő hancúrozás. Másnap Cica barát-

nőm édesanyja, aki a forradalom kirobbanásának első percétől kezdve az ut-

cát járta, több veszélyes helyzetbe keverve magát, most kétségbeesve kereste 

édesanyámat. Nem tudott a szűk pincefolyosón ácsorgó, illetve ülő emberek 

miatt gyorsan haladni, így hangosan kiabált. 

- Jucikám! Gyere gyorsan, segíts!  

Édesanyám a vészjósló hangból megértette, hogy valami nagy baj történ-

hetett, így felkapta kis egészségügyi dobozát, amit a kirándulásaink alkalmá-

val mindig magával hozott, és a hang irányába szaladt. Még oda se ért, már 

hallotta a történetet.  

- Kint voltam a házban lakó sofőr kollégával kicsit körül nézni, de belekeve-

redtünk egy lövöldözésbe, és a gyomrát sorozatlövés érte, ami teljesen kifor-

dult. Izgalmában nem vette észre, hogy a férfi kislánya is hallja, amit mond. 

Először csak összegörnyedt, majd a földre dobta magát, és fetrengve kiabált: 

- Apa, apa! Karját a magasba emelve markolászott a levegőben. - Apa, édes-

apám! - kiabált s hogy jobban elérje az elérhetetlent, testét felfelé dobálta, 

hátha keze magasabbra ér el.  

Édesanyám látta a kislány zavart viselkedését, de tudta, most az apját kell 

megmenteni, ha még lehetséges, de sajnos beleit tenyerében tartva eltávozott 

az élők világából.  

- Hol voltatok? - kérdezte édesanyám, miközben lecsukta szemét az  

eltávozottnak. 



366 

- Kimentünk egy kicsit körülnézni. Egyszer még a forradalmárok teherautóján 

is utaztunk, mert túl messzire keveredtünk, és ők hoztak vissza a Corvin-

közhöz. Ott kapta a lövést, ahogy leszálltunk a kocsiról. Idáig vonszoltam, 

mert még a kislányát látni akarta.  

- Akkor Te tudod, mi zajlik az utcán? 

- Nemigen, de a forradalmároknál nemzeti színű zászló van, aminek kivágták 

a közepét, és a rendszert akarják megváltoztatni. Te is kijöhetnél fotózni, 

megörökíteni ezeket a történelmi eseményeket. Nem leszel egyedül, veled 

megyek én is. El sem tudod képzelni, hogy a fotóiddal milyen eseményeket 

örökíthetnél meg az utókor számára. 

- Nem, nekem itt van dolgom. Anyám percenként feláll, hogy indul Tárnokra. 

Rettegek, hogy a fiam nehogy kedvet kapjon egy kis lövöldözéshez, hiszen 

látta, hogy vele majdnem egykorú gyerekek vesznek részt a harcban. Nem! 

Nekem most a család a fontos, és az őrjöngő kislánynak is be kell adni egy kis 

nyugtatót. A történtek miatt mindenki órákig csöndben, összekuporodva hall-

gatott, csak barátnőm édesanyja nem maradt nyugton. 

- Cicusra vigyázzatok! - s megsimogatva kislánya fejét rohant az utcára. Be-

levalóbb nővel azóta sem találkoztam. Minden érdekelte, és szinte mindenhez 

értett. A MÁV Főigazgatóságán dolgozott gépkocsivezetőként. Mindig ugrás-

ra készen állt, ha hívták azonnal mennie kellett. Éjjel-nappali szolgálat. Jól 

sütött-főzött, varrt, de mázolt, fúrt-faragott s a humora, életkedve mindenkit 

magával ragadott.  

Amikor kijöhettünk a pincéből, minden lakásajtó tárva-nyitva, a lakások 

kirabolva.  Végképp nem értettem mi zajlik körülöttem. Édesapám csak annak 

örült, hogy a saját maga által készített rádióját nem vitték el, így rögtön a 

Szabad Európa adását kereste. 

- Győzött a forradalom- kiáltotta boldogan. Gyere kislányom, már nem kell a 

fürdőszobában kuporognod. Bátyámat pedig kézen fogta, és lementek az utcára. 

Hosszú ideig távol maradtak, édesanyám aggódott. Ajkait rágta s ujjai össze-

vissza repdestek. Amikor megérkeztek bátyám izgatottan mesélte, hogy renge-

teg lelőtt, és akasztott ember van az utcán. Az én képzeletem idáig nem jutott. 

Mégis megborzongtam, de láttam, hiába próbálja titkolni, bátyámat is kikészí-

tette a látvány. Nem sok idő elteltével, még igazából fel sem lélegezhettünk 

ismét elkezdődtek az utcai harcok s a rossz még rátett egy lapáttal. Cica kanya-

rós lett.  Átmentem hozzá. Hatalmas dunna alól beesett, meggyötört arcát lát-

tam. Halkan beszélgettünk, találgattuk mi lehet ez az egész s mindketten beval-

lottuk, nagyon félünk. Beszélgetésünket süvítő zaj szakította félbe. Egy repülő-

gép olyan alacsonyan szállt, hogy majdnem bennrekedt az udvarunkban, majd 

egy falat rengető robbanást hallottunk. Én ijedtemben ruhástól Cica mellé  

ugrottam s fejünkre húztuk a dunnát, nem törődve azzal, hogy én is kanyarós 
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lehetek. Összeölelkezve zokogtunk. Hosszú percek teltek el mire szívünk han-

gos kalapálása lecsendesedett. Mindketten elaludtunk. Gyönyörű napsütötte 

réten sétáltam, de az ébredés fájdalmas volt. Tankok dübörögtek végig az Üllői 

úton, félelmetes morajjal jelezve, magukkal hozták a pusztítást, a halált. 

- Bevonultak az oroszok leverni a forradalmat. Gyerünk, csomagold össze a 

legfontosabb dolgokat, és irány egy másik ország! Muszáj elmenekülni innen 

- adta ki a parancsot édesapám. 

- Nem megyünk sehova! - hangzott édesanyám nyugodt, határozott válasza. - Ez 

a hazánk. Itt maradunk. A gyerekeket nem teszem ki még nagyobb veszélynek. 

- Bízzál bennem, tudom hova kell menni, és nem lesz bajuk a gyerekeknek. 

- Hogy gondolod, hogy két gyerekkel nekivágok a világnak, és idős édes-

anyámékat itt hagyom? Menj, ha annyira mehetnéked van - vágta oda anyánk 

most már ingerülten, mérgesen. 

Édesapám jól ismerte a határainkon túli életet, mert telefonközpontok sze-

relésvezetőjeként bejárta a világot. Több évet töltött idegen honban, mint 

idehaza. De egyedül nem akart menni. Ő is minket féltett, ezért még többször 

felvetette ezt a témát, amely egyre nagyobb viharokat váltott ki kettejük kö-

zött, de végül édesapám beadta a derekát. Hál’ Istennek maradtunk. 

Kint egyre erősebb harcok folytak s ismét fegyveres katonák jöttek, akiken 

olyan vastag kabát volt, mint a dunnám, és a fegyverük sokkal nagyobbnak 

tűnt, mint a magyaroké. Egy szót sem értettem, amit mondtak. Az iskolában 

és édesapámtól németül tanultam, ez a nyelv idegen volt. De a fegyverükkel 

történő hadonászásból, és a nyers parancsoló szavakból, mutogatásból megér-

tettem, ismét le kell mennünk a pincébe. Alig volt már élelmünk s édesanyám 

még mindig nagyon félt, hogy bátyám kedvet kap, és kiszökik, hogy kipróbál-

ja az igazi lövöldözést. Különösen akkor ijedt meg, amikor tizenkét év körüli 

orosz fiúk fegyverrel kezükben, amely akkora volt, mint ők, végigrobogtak a 

hosszú pincefolyóson s hangosan kiabálták: 

- Szuez! Szuez? 

- Itt ne keressétek a szuezi csatornát, ez Magyarország! Se németül, se angolul, 

se franciául nem értettek, így édesapám nem tudta megértetni velük, hogy őket 

bizony csúnyán becsapták. A fiúk, amilyen gyorsan jöttek úgy távoztak. A ház 

garázsa elé tank, a pinceajtónk elé fegyveres őr állt. Se ki, se be! Éjszaka, ami-

kor elaludt az őr édesapám felszökött a lakásunkba, hogy a díszhalait megetes-

se. Gyönyörű akváriumai, szebbnél szebb halakkal, kiemelt dísze volt laká-

sunknak. Egyik etetésből lélekszakadva rohant le, majd zihálva mesélte, hogy 

kinyitotta a szoba ajtaját, és még szerencse, hogy a hideg szél arcába csapott, 

mert így nem lépett tovább. Lezuhant volna, mert nincs meg a szobánk. 

- Mi az, hogy nincs meg a szobánk? Mi az, hogy niiincs?… - zokogtam. 

- Nincs! Többet nem tudok. 
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Aznap éjjel hiába ölelt édesanyám szorosan magához, nem tudtam elalud-

ni. A rettegés beköltözött vidám kis lelkembe. 

Másnap reggel orosz katonák, minket, gyerekeket, kivittek a ház udvarára, 

hogy az akna farkakat szedjük össze, és rakjuk a fal mellé egy kupacba. Félve 

nyúltam értük s láttam a fiúk sem éreznek másképpen. Nem is leplezték fé-

lelmüket. Óvatosan, távol tartva maguktól, lassan tettek minden darabot a 

kupac tetejére. A pincében egyre elviselhetetlenebb volt a helyzet. Az élelem 

minden családnál elfogyott, ráadásul a mellettünk lévő ház lakói is átjöttek, 

mert a hentesbolt zsírkészlete felgyulladt. A tűz és füst kizavarta őket búvó-

helyükről. A pince zsúfolásig megtelt, de mindenki elfogadta ezt a helyzetet. 

Orosz katonák két nagy zsák kristálycukrot hoztak, élelem helyett. Ennek 

még mi gyerekek se tudtunk örülni, mert akkor már nagyon éhesek voltunk. 

Lassan elültek a harcok, kijöhettünk a pincéből. Sokunknak félig, másoknak 

teljesen eltűnt a lakása. A felettünk lévő folyosón egy éles akna állt. Duci testé-

vel hivalkodva mondta „ne tovább, ne közelíts!‖ Még fél év múlva is ott állt, 

mint aki soha nem akar onnan elkerülni. A mi folyosónkon pedig egy hatalmas 

lyuk tátongott. A férfiak egy pallót helyeztek a tetejére, amin közlekedhettünk. 

Valahányszor átmentem rajta, és lenéztem, úgy éreztem lehúz a mélység.  

Szorongásaimat barátaim oldották fel. Kitalálták, hogy az Üllői úti romos 

lakásokban játszunk, ahol tiltó felírat jelezte „Tilos bemenni!‖ Minket ez nem 

zavart. Cica az aknalyukak áthidalására lefektetett pallókon úgy ugrált, mint 

egy hegyikecske. A fiúk a leomlott téglákból búvóhelyeket építettek, majd 

megunva a bujkálást, a vezér parancsára egyik lakásból a másikba rohangál-

tunk. Játékainkkal minden rossz emléket töröltünk, vidám gyerekkorunk to-

vább folytatódott.  

Rátkay Edit 

 

 

Rongybabák 

 

Mottó: 

 „A gyerekkor tündéri álom.  

 A játék mese, a mese: való.  

 Kocka és gyöngysor, drága ajándék,  

 Baba, meg faló” 

 

Ezeket a sorokat nyitó gondolatként mindhárom lányom naplója őrzi.  

Játékos kedvemben találtam ki, mikor megtudtam, hogy Babszemkém ott 

lapul a körtés kötényruhám alatt. Terhesnaplónak indult, aztán folytatódott, 

háromszor három hosszú éven át.  
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Egészen óvodás korukig jegyeztem fel napi szinten Ingi, Domi és Lotti ap-

ró életeseményeit étrendjükről, és vicces mondásaikról sem feledkezve meg.  

Itt-ott rajzok, fényképek, kirándulásaink emlékét őrző kis térképek, képes-

lapok is színesítik e könyvecskéket. Már csak mosolyogni lehet azon, hogy 

nem átallottam még csokipapírt, vonatjegyeket, prospektusokat, újságkivágá-

sokat is beragasztani. Sőt! Akad itt még sajtcímke is: a csokis Mese-sajt, és az 

Öcsi kocka egyaránt nagy kedvencük volt.  

Sokan kinevettek gyerekes hóbortomért, de én nem felejtem lányaim meg-

hatottságát, mikor tizenhatodik születésnapjukon megkapták e becses kincse-

ket. Legalábbis én annak szántam, remélve, hogy féltve őrzik majd egy titkos 

ládikóban, vagy legalábbis a könyveik között. Nem tudom, így van-e, de 

ahogy Zsombor, Hanna, Mirkó és Marcika - az én csodálatos unokáim - szé-

pen, sorban megszülettek, nekik is elkezdtem ilyen emlékeket gyűjteni. Már 

nem ilyen szoros rendben, de verseket mindegyikről, mindegyiknek írtam. 

Kézírással őrzöm ezeket, mert mire megnőnek, talán már ez is kimegy a di-

vatból. Mint az a rongybaba, amit - még gyerekkorom emlékei nyomán - ma-

gam készítettem nekik. Manapság már, mint tudjuk, inkább csak Barbiznak a 

kislányok.  

De nini! Mit nem látok a gyerekszoba polcán? 

Egy rongybabát! 

Lotti varrta, még képzősként, ha jól emlékszem. . . Meghatottan nézek a 

kicsit esetlen, de épp ezért nagyon bájos kis teremtményre. De nincs időm 

nosztalgiázni, kórusban kiabálnak: Anima, gyere már, tortázunk! 

Így hívnak, Anima, mióta nagymama lettem.  

A torta sem szokványos, mert mindegyik mást szeret, pont mint kis koruk-

ban. Van hát csokis, málnás, túrós, dobostorta szelet is, az Patya kedvence 

volt. Az apjuké, aki már hetedik éve nincs köztünk, de mindenki tudja, hogy 

fentről biztos lát minket.  

A lányok így, egy csokorban ünnepelnek, mióta világ a világ, mert Ingrid 

kapta őket ajándékba, névnapjára, február ötödikén illetve hatodikán, jó né-

hány évvel ezelőtt.  

A hagyományt azóta is őrizzük, de mióta kirepültek mind, már nem 

csak a szülői házban. Most épp Lottiéknál bulizunk, mert ott jó nagy hely 

van.  

Felszikrázik a fény a gyertyán, a csillagszóró is hamvába hull, majszol-

juk csendben a tortánkat. Jó, hogy itt vagyunk együtt, angyal száll át a 

szobán.  

Aztán valaki bekapcsolja a magnót, és jön az őrület. Illeg-billeg, táncikál 

kicsi és nagy, Mirkó a „dízsé‖, Zsombor vigyorogva kameráz.  

Székfoglalóst is játszunk, meg seprűset, megy a vircsaft rendesen.  
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Egy szusszanásnyi csendben aztán kibújik belőlem a szakma, meg az a 

hajdani kisgyerek, aki még szeretett kör játékozni. Bújj, bújj, zöld ág… kur-

jantom el magam nagy merészen. Lesz, ami lesz! 

Marcika szó szerint érti, már hasalna is az ágy alá. De a nagyok veszik a 

lapot. Énekelünk, hajlongunk, bújunk a kéz-kapu alatt, aztán tekeredünk, mint 

a rétes, és eszterlánc is van, kifulladásig. Bújás, hajlás, forgás, pördülés.  

Forog velem a világ boldogan, és azt gondolom, milyen jó, hogy vannak. 

Hogy megadattak nekem.  

Történjék bármi ebben a félelmekkel és bizonytalansággal, fájdalmakkal is 

teli világban, ezekért a percekért megérte születni. Pont ide, pont most, cso-

dával határos módon, erre a sárgolyóra.  

Akkor is, ha emlékünket már csak megsárgult naplólapok őrzik - és talán a 

rongybabák, akik meglehet, túlélnek minket.  

Richter Anikó 

 

 

Amikor kicsi voltál… 

 

„Érzem, ez nem lehet más, se ábránd, se lódítás, megérkezett, s immár az 

enyém, nem másé, a miénk, nem a tiétek ez az ajándék.‖ 

 

Minden történet olyasvalakivel kezdődhet, akárcsak én, mert mindenkinél 

eljön az az idő, amikor változtatásra kényszerül. 

Az ember természetétől fogva hordozója valaminek, ami minden egyén 

számára köztudott és észlelhető, ami egyben vágyunk és legnagyobb félel-

münk is. Szeretni, szeretve lenni. Sokszor mondjuk: a szeretet megbocsájt, 

egy csapnivaló kijelentést, egy megbánt tettet, egy elfojtott titkot, egy régebb-

ről előtört érzést vagy egy el nem mondott történetet. A szeretet nem keserű, 

hanem édes, nem válogat, hanem elfogad, nem hal, hanem él. Bennünk él, a 

szívünkben, onnantól, hogy az agy kibocsátotta a dopamint, a szerotonint, és 

más vegyi anyagokat, elérve ezzel az agy örömközpontját, és mégis, hogy 

máshogy lenne magyarázható, mint szeretettel. A szeretetnek hála temérdek 

érzés áll a rendelkezésünkre a nap 24 órájában, 1440 percében, és 86400 má-

sodpercében és ez az, amire nekem most szükségem van. 

 

2001. 

„Anya leszek.‖ És ez volt az a kijelentés, ami 1 másodperc töredéke alatt 

megváltoztatta az életem. Még kicsi sem voltál, nagy nem is lehettél, de tud-

tam, hogy itt vagy velem. Éreztelek, nem volt kérdés, hogy te vagy az. Érez-
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tem, ha valami nem ízlett, ha valami nem tetszett, ha lelkesen rugdaltál, és azt 

is, ahogy békésen szundítottál. És én csak nőttem, nőttem és nőttem, édesapád 

szeme sem rebbent, tudta mire vállalkoztunk. Hónapokon keresztül vártunk 

rád, majd a 9. hónap eljöttével elérkezett a pillanat. Már a terhességem előtt 

fontolgattam, hogy kés alá fekszem, biztonságosabbnak tűnt, komplikációk 

nélkül, de ettől még előttem állt a döntés meghozatala. Talán ez a legnehe-

zebb, mikor az élet felhatalmaz téged és azt mondja:  

- Dönts! 

Ha az élet döntésre kényszerít, ideje mélyen magadba nézni és összehan-

golni a szívedet az elméddel. Én is ezt tettem, az érzéseimre és racionális 

gondolkodás alapelveire hagyatkozva a császármetszés mellett döntöttem. Az 

ezt követő út mondanám, hogy ködös volt számomra, de meglepően tiszta 

képet kaptam a szülés menetéről. Az, hogy 1 hétig túlhordottam a pocakla-

kómat nem segített, habár nem is gátolt semmiben, mindössze nehezebb volt 

időzíteni, hogy mégis mikorra várható. 

A kórházban este 9.30-kor elfolyt a magzatvizem Az orvosom elmondta 

mire számíthatok, mikor és mit fogok majd érezni majd betoltak a műtőbe. 

Nem számítottam nagy fájdalomra főleg, hogy mindvégig tudatomnál voltam, 

nem éreztem semmit, csak amit kellett, mozdulatlanul feküdtem egy zöld 

takaróval előttem és megtörtént. Húsvét hétfő éjszakáján a világra jöttél. 

Megláttalak, és mint a legtöbben, szerelmes lettem, az apró lábikóidtól, a 

csodaszép szemedig, a pöttöm kezeidtől a bájos nózidig és a tündéri moso-

lyodtól az imádnivaló arcodig. Olyan tökéletes voltál, tiszta és ártatlan, órákig 

el tudtalak volna nézni. 

Másnap már nézhettelek kedvemre, a karomba véve éreztem minden leve-

gővételed, minden szívdobbanásod és arra kaptam magam, hogy attól a naptól 

fogva te vagy az életem. Akiért bármit, bármikor és bárhol megtennék, te vagy 

az életem értelmének az oka, a szeretetem forrása és a lelkem megtestesítője.  

A hét végén eljött a búcsú ideje a kórháztól, a nővérektől, a 

munkatásaimtól és az orvosomtól, de mielőtt elindultunk, elárultam a kollégá-

imnak, hogy hogy döntöttünk a nevet illetően. Én már hónapokkal ezelőtt 

meg voltam győződve arról, hogy ha lány lesz Viktória lesz a neve, a férjem 

azonban másként gondolta. Ő rólam akarta elnevezni, Katalin. Napokba telt 

megegyeznünk, de végül úgy döntöttünk, hogy mindkét nevet megkapja. Egy 

dologban egyetértettünk, olyan nevet akartunk adni a kicsinek, ami méltó 

hozzá, és amihez ő is méltóvá válhat. 

Hazafele menet rájöttem, hogy mennyire is hiányzott az otthonom, maga 

az az érzés. Utazni olyan élvezet, ami megmutatja a való világban élőknek, 

hogy milyen nagy tartalmat is biztosítunk annak a szónak, hogy „otthon‖. 

Ami befogad és életben tart téged mikor mindenki más ellened fordul, amit ha 
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biztonságosan felépítesz, védelmet nyújt számodra és a szeretteid számára is. 

Az utazás megtanít arra, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon, itt úgy ér-

zed, még ha nincs is minden rendben a világban, itt rendben van, óvva vagy 

minden és mindenki elől. Az épület, kuckó, lakhely nevezzük akárhogy is, 

ilyen hely. Segít mindössze azzal, hogy van, nem szembesít a hibáiddal, nem 

vágja a képedbe, hogy elrontottad, mindössze reménykedik abban, hogy miu-

tán sikerült legyőzni magunkban a démont, visszatérünk a való életbe és hely-

rehozzuk azokat a hibáinkat, amiket bármely más ember is elkövethetett vol-

na. Óv és tisztel minket a csönd ajándékával és a mi dolgunk, hogy megtelít-

sük az otthonunkat nevetéssel, kacagással, viccekkel és szeretettel. 

Én most egy kisebb utat tettem meg, aminek köszönhetően bővült a csalá-

dom. Mikor hazaértünk már nem olyan volt, mint máskor, mintha egy teljesen 

új világ nyílt volna meg számomra. Naphosszat etettem, itattam és nem győz-

tem, betelni a látványával. Az esti sírások, a pelenka cserék, az altatások, egy 

idő után kimerítő volt, de végig csinálnám újra és újra, mert nincs az az idő, 

amit ne érne meg vele tölteni.  

 

2004. 

Mikor 3 éves lettél, a neved számomra megváltozott. Láttunk egy reklámot a 

tv-ben, a Merci csokiét és nagyon megtetszett, mindig a reklámmal együtt 

énekelted, hogy „Merci, hogy vagy nekem‖ és valahogy rád ragadt. Onnantól 

kezdve Mercinek szólítottalak mindig és mindenhol a mai napig.  

Ebben az évben két dologban már biztos voltam, az első, hogy állandóan 

ölbe szerettél volna lenni, a családban mindenki olyan poénos kérdésekkel 

fordult felém, mint például: „Kopik a gyereknek a lába?‖ Én ezeken csak 

mosolyogtam és nyilvánvalóan értettem a célzást. A második, hogy mennyire 

vágysz a közösségbe, gyerekek közé menni, így arra a lépésre jutottunk édes-

apáddal, hogy ideje óvodába menned. A beiratkozással kapcsolatban nem 

értettünk egyet apáddal, ő úgy vélte jó lesz az első óvoda, ami biztonságos és 

gyerekbarát, én nem. Tudtam, hogy az ember 3 évesen is el tudja dönteni, 

hogy hol érzi jól magát, hogy hova megy be szívesen nap, mint nap ezért 5 

óvodába látogattunk el aznap, apád már a harmadik után közölte, hogy ennek 

így semmi értelme és fejezzük be a bohóckodást. Egy 3 éves kislány, ugyan 

mit is tudhat nem de? Egy tiszta lélek önálló akarat nélkül? Gyerek, de ugyan 

akkor ember is, teli érzésekkel, mint például az öröm, gondolatokkal, hogy mi 

is az a fakanál, elképzelésekkel, hogy mi lehet a szivárvány végén vagy, hogy 

a Mikulás tényleg létezik-e. Lehet, hogy még nem tudják a gyerekek, hogyan 

is kell főzni, mosni, vezetni, de kijár nekik a választás lehetősége, ahogy min-

denkinek, néha át kell adnunk az irányítást, hogy érezze a tökmag neki is van 

beleszólása akár csak nekem, és végül is bevált az ötletem, mert az utolsó ovi 
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volt az, ami a gyermekem számára olyan légkört biztosított ahonnan alig akart 

hazajönni. Ő választotta, nem anya, nem apa és mi lehetne annál jobb érzés, 

mikor a gyereked olyan helyre viszed minden nap, ahonnan nem akar elmenni. 

Elég hamar megszoktad az óvodai ritmust, a felkelést, az öltözködést, a 

legjobb rész az volt mikor a barátaiddal mászókáztatok, persze csak a reggeli 

kakaó után. Könnyen barátkoztál és igyekeztél kivenni a részed minden egyes 

feladatnál, bár a makacsságod ellen nem igen tudtak az óvónők mit tenni, azt 

hiszem ebben rám ütöttél. Jó érzés látni, mennyire is hasonlítasz rám, mintha 

magamat látnám kicsibe. Mikor megtudtam, hogy terhes vagyok a hála után a 

következő gondolatom az volt, hogy bárcsak önmagamat láthatnám a gyer-

mekemben, egy kicsi lányt vagy fiút, akiben olykor-olykor felfedezem, a saját 

vonásaimat legyen az külső vagy belső tulajdonság. A kívánságom teljesült, 

és nem is lehetnék elégedettebb az életemmel. 

 

2006. I. 

Elment. Olyan hirtelen és váratlanul, mint egy villámcsapás. Még csak 5 éves 

voltál, és olyan mérhetetlen nagy fájdalommal kellett szembe nézned, ami-

lyennel senkinek sem kéne. 

Mikor egy ember meghal, az azt jelenti, hogy ő már nincs többé? Hogy hi-

vatalosan is itt hagyott bennünket? Hogy már nem létezik? Hogy a tettei bűn-

bocsánatot nyertek? Ha elveszítjük egy szerettünket, jogunkban áll összeom-

lani? A válasz igen, de el nem felejthetjük. Emlékeznünk kell rá, életben tar-

tanunk a szívünkben még akkor is, ha tudjuk, hogy ő már „nincs‖. Egyszer azt 

olvastam: „A holtak csak addig élnek, amíg valaki emlékezik rájuk.‖ A tette-

ikre, érzéseikre, vallomásaikra, céljukra, szokásaikra, jellemükre, 

szavajárásukra, hibáikra, döntéseikre és arra, hogy mennyire szerettük őt, azt 

a bizonyos illetőt. Ha egy nap, azon kapjuk magunkat, hogy egy olyan 

szerettünkkel társalgunk, aki már nincs e világban, az olyan mintha újra meg-

gyulladna egy gyertya miután kihunyt benne az utolsó kanóc. Egy akaraton 

kívüli érzés tör fel bennünk a felszínre, a hiány, egy seb, ami begyógyíthatat-

lan. Egyszerre érezzük annak hiányát és megtört fájdalmát, hogy nem lehet itt 

velünk, egyszerre kell elfogadnunk azt a tényt, hogy ő van és nincs. Bennünk, 

a szívünkben, a lelkünkben él tovább, de az életben már sohasem lesz velünk. 

El kell fogadnunk. 

Egy teljesen átlagos napnak indult, mint bármelyik másik nap, de délután-

ra a család, a szomszédság és egy mentőautó állt a kertünkben. Bár tudnám, 

hol is kezdhetném, az egyik pillanatban a létrán állt, a másikban éppen a ce-

mentet keverte, a harmadikban az izzadság cseppeket törölte le a homlokáról 

és következő pillanatban kiabálást hallottam.  
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A házban voltam, veled együtt éppen főztem mikor váratlanul megjelent a 

féltestvéred az édesanyjával együtt. Édesapád, éppen a garázst építette az 

egyik szomszéd barátjával. Eközben bent a hangulat meglehetősen jó volt, 

ebéd közben szó esett a másik féltestvéredről, akire édesapád várt. Ebéd után 

elhagyták a házat, én elpakoltam és az ezt követő percekben a következő tör-

tént: a szomszédunk berohant a házba és ez a mondat hagyta el a száját:  

- Kata! Gyere ki, baj van! – ennek hallatán kirohantam és láttam, ahogy ott 

fekszik a földön. Tudtam, hogy már halott. Bementem elkezdtem tárcsázni a 

mentőket és igyekeztem megakadályozni, hogy kimenj. Nem értetted mi tör-

tént, mi folyik, éppen de láttad, még ha csak egy pillanatra is, de tudtad, hogy 

baj történt és te csak mondtad és sírtál és kérdeztél és ki akartál jönni, én pe-

dig kénytelen voltam téged meggátolni ebben. Sosem felejtem el azt az érzést, 

azt a látványt, csak téged akartalak megvédeni, az az ember, aki kint feküdt a 

füvön, nem az édesapád volt. Azt akartam, hogy úgy emlékezz rá, ahogy a 

hétköznapokban láttad, hogy arra az emberre emlékezz innentől kezdve, aki 

valójában volt és ne egy hulla képében lásd.  

A családunk egyik percről a másikra megváltozott. Olyan családnak tartot-

tam a miénk, mint amilyenekről filmeket szoktak készíteni, egy-két kisebb 

szépséghibával. A tökéletes család, akik egy héten többször meglátogatják 

egymást, akik kéthetente szalonnasütést csinálnak a hátsókertben, és akik 

boldogan invitálják be a szomszédaikat egy kávéra vagy éppen a családi ösz-

szejövetel közepére. Egy nagy boldog család, ilyenről a legtöbb ember csak 

álmodik, és igen, talán túl szép volt, hogy igaz legyen, de aznap, mindenki 

egytől-egyig ott volt a kertünkben körül állva a mentőautót és ez volt az utol-

só nap, hogy a család együtt volt. 

 

2006. II. 

Az ezt követő fél év, elég kemény és zűrös volt. Nehéz volt elmagyarázni, 

hogy mi is történt és, hogy hogy is történt, hogy hol van és, hogy mi lesz ez-

után. Egy biztos volt, attól a naptól kezdve már nem lesz ugyanaz.  

A temetés, hogy ne ragozzam túl, kemény dió volt. Ezután azt éreztem, 

hogy ideje lesz elköltözni. Nem élhettünk abba a házba többé, nem tartoztunk 

oda tovább. A kutyánk, Hádész volt „probléma‖, míg egy nap, nem sokkal a 

temetés után meg nem halt. Hirtelen túl sok lett a bánat, a sajnálat, az állandó 

szomorúság és kedvtelenség. 

Volt egy éjszaka, még a költözés előtt, mikor a te, én és Hádész kint ül-

tünk a kertben a hintán, és mind a hárman bambulva néztük a csillagokat. 

Csönd volt, nyugalom és béke. Csillagképeket kerestünk, beszédbe elegyed-

tünk, emlékszem megkérdezted, hogy hol van apa, és hogy láthatnád mire én 

azt válaszoltam:  
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- Nézz fel, és keresd meg az első és megfényesebb csillagot az égen, mert ő az. 

Ekkor felnéztünk és hirtelen megpillantottuk a legragyogóbb csillagot, 

olyan nyugodtságot és biztonságot éreztem, mint még, soha de amit még in-

kább éreztem, azt az érzést, amire már fél éve vártam, a megkönnyebbülést. 

Tele voltam dühvel, fájdalommal, hiánnyal, tétlenséggel, kérdésekkel és 

mindez most eltűnt. Még ha csak egy pillanatra is, de megkönnyebbültem, 

hogy itt van velünk és hamar rájöttem hogy mindig is itt lesz, támogat és vi-

gyáz ránk örökkön örökké.  

 

2007.  

A költözés beletelt némi időbe, amíg nem találtam új házat, ami alatt neked 

kezdődött volna a suli. Az előző év után, úgy döntöttem halasztani fogsz egy 

évet a suliból. Nem éreztem azt, hogy kész lennél még rá a történtek után. 

Nehéz volt az élet nélküle és a helyzet az, hogy egyre csak nehezebb lett. Egy 

fizetéssel kellett gazdálkodnunk, ami korántsem volt elég, aminek köszönhe-

tően arra jutottam, hogy plusz munkát kell vállalnom egyedüli családfenntar-

tóként. A nehezebb napokon az egyik szomszédunk lányát hívtam át, hogy 

vigyázzon rád és ebből elég hamar rendszert csináltunk. Voltak éjszakák, 

nappalok mikor kénytelen voltam menni, dolgozni akár mennyire is nem 

akartad. Igyekeztem megállni a helyem a munkában és a magánéletben is, de 

elég hamar rájöttem, hogy a kettő egyszerre nem megy, így nem. Ha túl sokat 

dolgoztam alig tudtam veled lenni, ha nem vállaltam plusz munkát, nem tud-

tunk volna megélni, ezért néha választás elé kényszerültem és mindig téged 

helyeztelek előtérbe, hogy neked mi a jó és ez így ment hónapokig.  

Ketten voltunk, csak mi ketten, egymásról gondoskodtunk és így voltunk 

egy család. 

 

2008. 

Az iskola éve. Eltekintve az elmúlt éveket, az iskola egy nehéz lépésnek ígér-

kezett. Az első nap rendben lezajlott, összebarátkoztál mindenkivel és az osz-

tályfőnökeid az egyik legjobb tanárai voltak az iskolának. Tudtam, hogy 

olyan osztályba kerültél, amit szeretni fogsz, és ami jótékony hatással lesz 

rád, ahogy maga az iskola is. A tanév egészében semmilyen baj nem volt. A 

bajt úgy értem, hogy semmi sírás roham, semmi kellemetlenség, semmi zűr. 

Olyan kemény voltál és erős, nem is láttalak sírni szinte soha. Második osz-

tályban viszont rájöttem, hogy még sem vagy egészen rendben. Olyan izgatott 

voltál az osztálykirándulás miatt, nem is gondoltam volna, hogy bármi baj 

lehet. Az első este felhívott az egyik osztályfőnököd, hogy nem tudsz elalud-

ni, sírsz és félsz, majd odaadta a telefont neked. Éreztem a hangodon, hogy 

mennyire félsz. Azért féltél, mert nem voltam ott, a tragédia óta mindig együtt 
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aludtunk, ez volt az első alkalom, hogy ilyen távol voltunk egymástól. Ez az 

incidens azt hittem, hogy csak egyszeri, de nem. Teltek az évek és a végére 

már arra jutottunk, hogy az ötödikes osztálykirándulásra már el sem kéne 

menned és végül nem is mentél. Akármennyire is ott szerettél volna lenni, így 

nem volt értelme, de azt kell mondjam, valamilyen formában kárpótoltak a 

suliban töltött mindennapok. Olyan gyerek voltál, akivel szívesen barátkoz-

tak, mint mindenkinek neked is voltak kisebb-nagyobb hibáid, de valahogy, 

mintha igyekeztél volna mindig jó lenni. Már akkor tudtad, hogy a hazugság 

rossz, hogy nem szabad bántani másokat sem fizikailag sem lelkileg, hogy a 

harag rossz tanácsadó és, hogy a vallás néha menedék. Gyakran képzeltél el 

dolgokat, hogy mi lett volna ha…? Olyan kérdésekkel bombáztál néha, hogy:  

- Anya, mi lett volna ha…? 

Elképzelni valamit, olyan, mint átírni egy könyvet, csak itt a valóságot 

írod át a saját szabályaid szerint. Olyat alkothatsz, ami lehetetlen, azt tehetsz, 

amit akarsz, és azt mondhatsz, amit csak akarsz, mert bármikor újrakezdhe-

ted. Az élet szabálya más a mint a képzeleté mintha két külön dologról be-

szélnénk ami valamilyen módon, formában mégis összeköthető. Képzelet és 

valóság, ki tudja melyik-melyik. A képzelet menedéket nyújt, akár csak az 

olvasás. az emberek kb. 65%-a olvas hobbiból. Az olvasás amellett, hogy 

műveltebbé tesz és tisztább látókört tár elénk, kiváló rejtekhellyé is teszi az 

agyunkat és emellett jó elfoglaltság arra, hogy kizárjuk a körülöttünk élőket 

pár percre, órára és csak mi legyünk. Bele élhetjük magunkat a történetbe és 

elképzelhetjük a „happy end‖-ünket. Ezek által hisszük azt, hogy teljessé vált 

a világunk pedig csak a menedék ajtaján kopogtattunk be. 

Mikor szültem, tudtam, hogy nem csak a gyermekem hozom a világra, ha-

nem olyasvalakit is, aki mindig ott lesz nekem, akiben feltétel nélkül megbí-

zom,  és akit feltétel nélkül fogok szeretni. Ketten olyan dolgokon mentünk 

keresztül, amiken talán a legtöbb ember nem. Sok veszteség ért minket, de azt 

kell mondjam hálás vagyok azért amink van, de legfőképp a mi csodálatos, 

bohém, ragyogó, izgalmas és kalandos életünkért.  

Mi még mindig itt vagyunk egymásnak, mert a mi történetünk még ko-

rántsem ért véget.  

Rimóczi Katalin Viktória 
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Orgona vesszeje, mogyoró bokra 

Párhuzamos történetek a Nyírségből 

 

I. 

Tátrai kanyarok, nyírségi utak 

Édesapám, Ifj. Tóth Béla gyerekkori emlékei 

 

1969. augusztus 14. 

Újratervezés folyamatban  

A térképet az oldalzsebbe gyömöszölöm, berúgom a motort, felbőg az MZ. 

Díszlet a Tátra valamelyik csúcsa, a visszhang farkast sejtet a távolban. Már 

csak pár nap, és otthon leszek. Majd a tervek szerint két hét Mátra, két hét 

tengerpart. Egy éve már, hogy leérettségiztem, és a Magyar-NDK munkaerő-

cserébe kényszerülve Jénában élek és dolgozok. Az érettségi után teológus 

vagy agronómus akartam lenni. Nem lehetett. Családom értékrendjével nehéz 

most érvényesülni. Bár gyerekkoromban ugyanezt éreztem. Még két évem 

van hátra a német életből. Esztergályos leszek.  

 

Kint megkeresett pénzemen motort vettem, először jövök vele haza. Haza. A 

Tátra hegyei közt, magyar társaimmal együtt, jobbra-balra dőlve a halálka-

nyarokban felsejlik gyerekkorom egy-egy emlékfoszlánya. Az érzelmek ve-

gyesek, súlyosak. Elgondolkodom. Lassítok, ködös az idő, mások előznek. 

Újra előznek.  Én saját ritmusomban dőlök gondolataimban is jobbra-balra. 

Mosolygok, homlokom ráncolom, felnevetek, szájamat elhúzom, szemem 

buborékos – tanúm egyedül bukósisakom belső felülete. Előznek. Hárman is. 

Én régmúlt emlékeken merengek: 

 

1953 nyara 

A szélesvásznú fekete lepedő, avagy „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!‖ 

Azt se mondhatja el bárki, hogy már-már kanászos kiskamaszkorában, alig 

négyévesen játszadozhat ott, ahol csak pallérozott agyú, hithű lelkipásztorok 

ülhetnek egyenes háttal. Történt ugyanis, hogy egy vasárnap, amikor a Nap 

már kellően magasan járt ahhoz, hogy a barkafa árnyékában a csörgő pásztor-

táskával való bíbelődésem örömét ne zavarják meg a hasamból jövő apró 

korgó hangok, cselekvésre szántam el magam. Hogy hírül adjam apámnak 

gyomrom efféle érzését, kiszöktem a piricsei parókia udvaráról, ahová anyám 

tett ki jóhiszeműen, hogy elüssem az időt, míg ő a tűzhely és Pirike körül 

sürgölődik. Mosolygós testvérem igényelte is a gondoskodást, mert bár túlélte 

a vírusos agyhártyagyulladást, állandó felügyeletre, fejlesztésre volt szüksége.  
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Én a négyévesek magabiztosságával kisgatyában szaladtam be a református 

templom ódon, jó keresztyénekhez illően, híveket befogadó, szélesre tárt ajta-

ján. Az elmondások szerint a kalapjukat padra tévő, hajadonfőtt uraságok, 

parasztemberek a fejüket csóválták. Átellenben a fehérnép, a kontyos, fejken-

dős, ősz vagy fekete hajú, éltes vagy tűzrőlpattant asszonyságok talán kis 

földreszállt puttót láttak bennem, akit az Istenük küld hozzájuk szeretete ta-

núbizonyságául az Úr 1953. évében. Senki sem mozdult. Puttóvoltom, vagy 

megrökönyödésük, netán szüleim iránt való tiszteletük miatt nem akartak 

fontoskodni, nem tudom. Én körültekintve, megláttam apámat mindenki fölé 

magasodva, egy falból kiálló díszes fadarabon lebegve. Átéléssel beszélt, 

erősen gesztikulált, olykor hadonászott. Id.Tóth Béla tiszteletes, egykori disz-

koszvető, de még mindig atlétatermetű férfi zengő hangja betöltötte a teret, és 

tekintélyt parancsolóan közvetítette a fentről jövő útmutatást . Én azon kezd-

tem törni a szinte még be nem nőtt feje lágyam, hogyan közelíthetem meg őt 

abban az éteri magasságban. Az otthoni padláslépcsőn szerzett ügyességgel 

másztam fel a recsegő falépcsőn, és célomat végre elérve, húzogatni kezdtem 

széles válláról a már-már lecsúszó titokzatos fekete lepedőt. Apám csak ekkor 

vett észre engem, elsőszülött fiát. Gondolatmenetéből kibillentve lassan fel is 

ért hozzá a gyermeki üzenet: 

Apa, gyere le, éhes vagyok! –  Se tekintetére, se mozdulatára nem emlék-

szem, csupán a templomgondnok vaskos, kapanyéltől bütykös keze érintésé-

re, amivel megragadott a hónom alatt, s egy mozdulattal beültetett a 

mózesszékbe. Ott valahonnan rögtön akadt papír, valami íróeszköz, és kivár-

hattam a soromat, a vasárnapi ebédet. A moraj gyorsan belesimult a lassú 

falusi zsoltárba, ahol a kuncogó hangok szokatlanul csengővé és vidámmá 

tették a régies, máskor vontatottnak tűnő dallamot. Így vált első templomi 

élményem és a gyomorkorgás azóta is szétválaszthatatlan emlékké.  

 

1957 tavasza 

Ágyulövést hallott, leesett a lóról, avagy a balhé elviselésébe való beavatás 

Épp böjti időszakra esett következő templomos élményem. (Pedig akkor 

még a Fejér Tamás rendezte  A Tenkes kapitányát sem láthattam, amiben 

birkákat ültettek a harangkötélre. Alakításomat lehet ő is megirigyelhette 

volna.) A hívek továbbra is szorgosan itták apám szavait. Én, mint papgyerek 

többnyire fel voltam mentve a templomos rendezvények alól, nehogy a szigor 

és a kötelezettség negatívan befolyásolja a transzcendenshez való kötődése-

met. Egyéniségem kialakulóban, csínyekben való jártasságom felfelé ívelő-

ben, ami a családi és vallási hovatartozásomon gúnyolódó utcagyerekek cso-

dálatát kezdte kivívni. Meg kellett küzdenem a kortársak elismeréséért.  

A természet minden kincse a miénk, falusi gyerekeké volt, de amikor már 
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unalomig játszottuk az utca porában a lovacskázást, megfeszítettem a spárgá-

ból készült gyeplőt, amit lovacskámhoz, Tilda Pista karjaihoz rögzítettem, s 

hetykén odanyerítettem a fogatomnak: 

Fából vaskarikát! Hintázzunk egyet! – S a szorgos fogat kíváncsian ügetett 

be a parókia udvarára, s vetettük rá magunkat a földig érő harangkötélre. Az-

zal az eggyel nem számoltam, hogy fogatom súlya többedmagammal úgy el 

tudja húzni a vaskos kötelet, hogy először halk búgás, majd tétova kondulás, 

aztán határozott kongás, végül a félrevert harangok idézte zűrzavarát hintáz-

zuk ki magunkból. Szaladt ki a templomból boldog, boldogtalan, jajveszékel-

tek a hívek, de nem találtak se árvizet, se lángcsóvát közel s távolba meredve 

sem. Szempillantás alatt vált köddé fogatom, s ottmaradtam egyedül, mint a 

szedett fa. Gyors tanácskozás után bevezettek a szent házba. Ott aztán közre-

fogtak, ki nem engedtek. Okulhattam apám vasárnapi üzenetén: „Aki nagy 

akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; És a ki közületek első akar 

lenni, mindenkinek szolgája legyen.‖ Ezúttal nem mertem feltekinteni a lebe-

gő díszes fadarabra, de éreztem apám rám hulló szavainak súlyát és lelkemet 

égető tekintetét. Majdnem annyira égetett, mint a darázs, amit tavaly nyáron 

nyeltem le, csak útközben még belecsípett a torkomba. Akkor anyám fakanala 

segített levegőt venni. Most meg ott álltam szégyenszemre, egymagam. 

 

1958 

Újrakezdés 2.0 

Ahogy telt-múlt az idő, apámat Nyírbogátra helyezték át. A gazdag nyír-

ségi település felüdülést hozott az életembe. A poros-sáros utcák emléke, ahol 

a járdát magunkkal vittük két deszka formájában, már a távolba veszett. A 

gémeskutat felváltotta a közkút, ahonnan korsóval hordtuk haza a vizet. Egy 

idő után már nem lavórban kellett mosakodnunk, mert új szobánk lett: fürdő-

szoba. Ezáltal az árnyékszék formája is megváltozott. A mécses és petróleum-

lámpa fényét felváltotta a halványan világló lámpa. 

A költözésben anyám is kivirult, hisz a társasági élet hiányát, a megszokott 

jómódot néhány évre nélkülöznie kellett Piricsén. De hát az ő fejét, Puskás 

Magdolnáét kötötte be apám 18 évesen, annak ellenére, hogy még 

szamosszegi gyerekként megfogadta: ő pedig pap felesége sohasem lesz! 

Anyámról tudni kell, hogy szülőfalujában, Szamosszegen a kulák családok 

megszokott, módos életét élte. A Szamos jegén sokat korcsolyázott, jó iskolá-

ba járt, horgolt, kötött, hímezett, vasárnaponként az első padban ült nagyszü-

leimmel, és amikor eladósorba került, ragyogó szeme fénye sok legényt meg-

igézett. Fogadalma ellenére őt viszont apám igézte meg. Csapot-papot hagyva 

állt be a lelkészfeleségek egyáltalán nem könnyű sorába. A piricsei évek után 

Nyírbogáton viszont kárpótolta őt a hatalmas kúria, a szomszédasszonyokkal 
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töltött délutáni terefere, az ügyes keze munkáját dicsérő befőttektől, lekvárok-

tól színesedő, illatozó kamra. Élvezte, amikor vendégségbe hívta a falu értel-

miségeit: az orvost, az állatorvost, a bírót és az agronómust. A falusi kocsma 

alternatívájaként értelmes szellemi aktivitást szerveztek a faluban. De legbol-

dogabb akkor volt, amikor apám megtanította vezetni, és saját autómobilon 

kirándultunk át a közeli Nyírbátorba. Kedvét az se szegte, hogy egy kanyar-

ban kisodródott, az autó felborult, és maga alá temetett egy szegény kisegeret. 

Sokat dolgoztunk. Időbe telt, míg a bogáti parókiát belaktuk. Öt szoba, ha-

talmas konyhával, később fürdőszobával, óriási, kertre néző terasszal. Ebből 

egy szoba Lelkészi iroda és Imaterem lett. A legnagyobb szoba akkora volt, 

mint a piricsei házunk alapterülete, 65 négyzetméter. Az idők során a bepol-

cozott kamra roskadásig megtelt különleges csemegékkel, befőttekkel, lekvá-

rokkal. A polcok széle horgolt terítővel volt díszítve. Anyám nagy mestere 

volt az ínyenc ételek elkészítésének, szakácskönyve rojtosra kopott az idők 

során. Saját szobámban zománcozott vaskályha, mellette zöld rökamié, és 

egy-két bútordarab a ruháimnak, könyveimnek. De a négy fal között nem sok 

időt töltöttem. 

Sok volt a munka, és amíg a többi gyerek focizott, én a méheknek szirupot 

öntöttem, a disznóknak moslékot kevertem, fát aprítottam, kapáltam, szőlőt 

kötöztem. Hetedikben, nyolcadikban, ha nem volt harangozó, öcsémmel, 

vagy egyedül, én húztam a kötelet. Pirike agyhártyagyulladása miatt gyógy-

pedagógiai intézetbe került, Debrecenben lakott bentlakásos iskolában, de a 

szünetekben, nyáron és néha hétvégente ő is kivette a részét a munkából: 

mosott, főzött, takarított. Ha nem jött haza, apámék utaztak el meglátogatni. 

A minimális papi fizetés mellett apám konrua ellátmányban részesült, és 

kaptunk javadalmi földet.  Ezt erővel nem bírtuk művelni, kiadtuk feles gon-

dozásba. És mivel rá voltunk szorulva, ezért méhészkedni kezdtünk. Öt méh-

családdal indultunk1959-ben, de gyorsan nőtt a szaporulat. Ez nagy segítség 

volt a mindennapi élethez. A parókia mérete miatt a zöldséget, gyümölcsöt 

nagyobb tételben termeltük. Az első kertben ezer négyzetméteren ültettünk 

szőlőst, ezer négyzetméteren barackost. Még bejárni is elég volt, nemhogy 

kapálni, metszeni, betakarítani! Viszont rendszeresen volt friss őszibarack az 

asztalon, amiből jócskán került általam árusításra a kerítésen belül. A Mária-

pócsi Búcsúra zarándokló hívek voltak a nagy felvásárlóim. Kora reggeltől 

fogva a kerítés mellett álltam, mérleggel kimértem a portékát, és lestem a 

következő vevőt. A kereslet ment Bambira meg fagyira.  

A parókia középső része a gazdasági udvar: a disznó, szárnyas és a méh-

kaptárok helye. A hátsókertben virágzott a többi gyümölcsfa, mindent szüle-

im ültettek, gondoztak.  
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A nagyszüleim ott segítettek, ahol tudtak. Kuláküldözésben Puskás nagy-

apát hamar eltették láb alól, anyám látta, ahogy földhöz verve szétrúgják a 

veséjét. Amíg élt, sokat segített anyagilag. Hozott rozsvetőmagot, lucernama-

got egész szekérrel, hogy azt szüleim a javadalmi földbe vessék el, és kaszá-

lás után értékesítsék. De a futóhomok nem kötött föld, így a veteményezés 

nem volt sikeres. Segített ellátmányokkal, de sajnos hamar meghalt, nem 

ismerhettem meg eléggé. Tóth nagyapáék pedig máról holnapra élő gazdálko-

dók voltak. Vaján éltek, rájuk alig-alig tudtunk számítani.  

A munkában azonban összekovácsolódtunk. Én megtanultam meglátni, 

megérezni, megszeretni a természetet, a termőföldet, az állatokat. Használni 

két kezemet, elfogadni sorsomat, alkalmazkodni a körülményekhez. Megsze-

rettem a kertészkedést, a falusi életet, mint vonzó-megtartó erőt. A  falusi 

életben szerzett edzettségem, örökölt sorsom azóta is sok mindenen átsegít. 

 

1959 

A tej ára: egy szál orgonavessző 

Nekem két problémám volt Bogáton: a fogatom és a földig lógó harangkö-

tél hiánya. Az egyiket volt esélyem orvosolni, de a haragos harangkötél-

hintázástól végleg búcsút kellett vennem. Isten veletek régi pajtások, kezdhe-

tem újra a fogatépítést!  

Aránylag jó tanuló voltam, és rendszeres toronybajáró. Ha magányra 

vágytam, felmásztam a toronyba. Ha büntetés elől menekültem, felmásztam a 

toronyba. Ha dolgom volt, felmásztam a toronyba. Épp egy ilyen kifogással 

csodáltam fentről a havas nyírségi tájat. Az adventi almafák sovány katona-

ként sorakoztak a kertekben, a szőlőtőkék ágai csupaszon meredtek a karókon 

kifeszített huzalon. Én anyámék nagy örömére karácsonyi színpadi előadá-

somra készültem, szerepem hanglejtését próbálgattam. Tehetségemmel tisztá-

ba lévén nem vállaltam nagy szerepet, bár anyámék ezt még nem tudták. Egy 

cigánygyereket alakítottam, összesen két betű, két hang mesteri megformálása  

volt feladatom, mely így hangzott: „He?‖ Lefelé ugrálva minden lépcsőfokot 

megörvendeztettem egy dallamos „He?‖ vakkantással. A toronyból leérve a 

jegen csúszkáltam, amikor a távolban baljós alakot tekintettem meg.  

A piricsei gyerekek meghódítása könnyebb falat volt. A módosabb falu 

adta lehetőségek miatt a nyírbogátiak nagyobb mellénnyel, felsőbbrendűsé-

güket fitogtatva éreztették velem, betolakodóval, hogy közéjük sosem fogok 

tartozni. Na, nem mintha annyira csapódni akartam volna valakikhez, találtam 

én magamnak sok egyéb elfoglaltságot a kertben, gondolataimban, a torony-

ban, de minden valamirevaló kiskamasznak kinyílik a bicska a zsebében, ha 

„lelki csődörfiá‖-nak nevezik, és egyéb kéretlen jelzőkkel látják el. Virágzó 
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igazságérzetem hangja szerint ilyenkor nemcsak engem, hanem egész csalá-

dom becsületét piszkítják be.  

Mit képzelnek ezek? Apám Debrecenben végezte el a teológiát, majd Ko-

lozsváron a jogi egyetemen tanult, és a háború kitörése miatt kellett feladnia 

jogi és sportolói karrierjét. Tábori lelkész lett, haldokló katonák utolsó perce-

iben segített lelki tusájukat megvívni. Eltemetett több száz magyar honfit, 

sorra írta a szomorú jelentést a fiúkat hazaváró, reménykedő családtagoknak. 

Dögcédulákat őrzött, szemhéjakat csukott le az örökkévalóságnak, a halállal 

szembesült nap mint nap, éveken keresztül! Hatalmas, sáros tank előtt hirdette 

az igét a századnak. Láttam fotót is erről, ott lapul a Bibliájában. Főhadnagy 

volt a háborúban. Őt merik lelki csődörnek hívni? 

Nem csoda, hogy mindig azon gondolkodtam, hogyan tudnám visszaadni 

az engem ért lelki bántalmakat. Magasságom, erőm, gyorsaságom miatt 10 

méteres távolságon belül nem mertek csúfolódni a falubeliek. Az említett alak 

egyre közeledett, és már láttam azt is, hogy ellentáborom főkolomposa, Szán-

tó Jani gurul felém, két kanna friss tejjel biciklije kormányának két oldalán. A 

faluvégi Tejcsarnokba vihette. Már messziről szórta rám a gúnyszavakat. 

Akkor sem hagyta abba, amikor házunk elé ért, és én kisebb-nagyobb kőda-

rabokkal kezdtem ijesztgetni. A parókia magasabban volt, mint az út szintje, 

2-3 m szintkülönbség, ami kedvezett a dobási szögnek. Az egyik eltévedt 

kődarab eltalálta a gyereket, és biciklistől terült el a hóban. A tej kiborult. 

Orvoshoz vitték. Pechem az volt, hogy az orvosnál, dr. Szűcs Ernőnél vára-

kozott apám. Ott szerzett róla tudomást, hogyan történhetett a dolog. Sebtiben 

hazarohant, és felelősségre vont egy orgonapálca kíséretében. Én csak annyit 

mondtam: „Kölcsönkenyér visszajár!‖ De fájdalmas volt.  

 

1960 karácsonya 

A kis gyufaárus fiú  

Nyírbogáton izgalmasak voltak a karácsonyok. A hatalmas konyhában 

anyám napokkal korábban elkezdte a sütést-főzést, mi gyerekek sorra nyalo-

gathattuk a krémes bödönöket, fakanalakat. Apám a Lelkészi Hivatalban fo-

gadta a híveket, adománygyűjtéseket szervezett, készült az ünnepi szentbe-

szédre. Rendszerint hóroppanós karácsonyra emlékszem, vég nélkül csúsz-

tunk le szánnal a parókia domboldalán. A nappali közepén álló fenyőfa ágai 

roskadoztak az aszalt gyümölcsök füzérétől, a felfűzött pattogatott kukoricá-

tól, a sztaniolpapírba csomagolt diótól, az aranyfüsttel befújt mogyorótól. A 

porcelánból készült angyal hátán cukorkatartó volt. A kősóval bevont jászol 

és csillag havas benyomást keltett. Én próbáltam rejtegetni piruló arcomat, 

melegedő homlokomat. Semmiből sem akartam kimaradni, akkor sem, ha 

összeesek. Anyám tapasztalt keze, jó szeme azonban leleplezett, és nekem 
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kényszerpihenőre kellett vonulnom karácsony szent estéjén. Nem volt apellá-

ta. Óriási csalódásként éltem meg. Lázasan, egyedül kellett otthon maradnom, 

begyógyszerezve. Szüleim, Pirike és kisöcsém, Laci a templomban, én a ka-

rácsonyfa társaságában a plafont nézhettem. Lehet a láztól kezdtem kicsit 

fázni, vagy unalmamban színt akartam vinni magányos szentestém röpke egy 

órájába, nem emlékszem. De megtörtént az eset, és annak azóta is látható 

nyoma van. A karácsonyfa pillanatok alatt, mint égő fáklya lobogott, pedig 

csak egy szál rózsaszínű gyertyát gyújtottam meg rajta. Ezúttal nem volt, ki 

haragossá tegye a harangot, nem volt, ki hintázzon a harangkötélen. A füst 

gomolyogva távozott a házból. Hála egy késve érkező templombajárónak, 

észrevette a szokatlan jelenséget, berontott a házba, a tüzet eloltotta, engem 

kimenekített. Más részletre nem emlékszem. 

 

1963 nyara  

Világgá menni, kunyhóig jutni 

Mikor egyre több cimborára tettem szert, egységben az erő címen a hatá-

rok feszegetése, a szabályok ellen való lázadás természetes folyamata rajtam 

is jeleit vette. Nagyfiúnak érezve magunkat a barátokkal, falevélből és újság-

papírból cigarettát sodortunk, és a templom mellett egy félreeső zugban rá-

gyújtottunk. Szállt a füst, és tüdőnk érezve a levegő minőségromlását nagy 

köhögést produkált. És ha már a próba nem sikerült, miért sikerülne a folyta-

tás?! A kertek alatt a reggeli imaórára szorgosan igyekvő nénik elárulták napi 

jócselekedetünket apámnak. Hogy ők nem voltak-e egykor fiatalok, vagy már 

nem emlékeztek rá, milyen annak lenni, nem tudom. Az apai szigor újra jött. 

Ekkor fogalmazódott meg bennem, világgá megyek!  

Építeni kezdtem a haverokkal egy kunyhót a kertbe. A barackfa csüngő, 

erős ágai jó fedélnek bizonyultak, a szellőktől és a nap melegétől pedig az 

összehordott szőlőkacs védett. Ott bújtam el egy őszi éjszaka. Pirkadatkor 

hallottam is a szólongató rémült hangokat:  

Öcsi, hol vagy?? Béla, gyere elő! – de nem válaszoltam. Alvást színlelve 

bukkantak rám, és életem első kunyhójára. Nem bántottak, csak kértek, többet 

ilyet nem csináljak. Nem tudták, méregből tettem, hogy ne verjenek mindig. 

 

1969. augusztus 16.  

Újra otthon 

Motorom begurult az udvarra. Szüleim kezüket ég felé emelték:   

- Csakhogy életben vagy! - Később mutatták meg az újságot, amely három 

NDK-ból hazautazó nyírségi motoros tátrai haláláról számolt be azon a bizo-

nyos napon. Egy halálkanyarban szakadékba zuhantak a ködben. 

- Valóban. Köd volt. Előztek hárman is.  
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II. 

 

Szatmári árvíz, nyírségi otthon 

Édesanyám, Tóth Katalin Ida gyerekkori emlékei 

 

A Keleti –Kárpátokban lehullott hótömeg, majd a nagymennyiségű eső a 

Szamos és Túr vízgyűjtő medencéjébe került 1970. május 14-én. A nagy 

szatmári árvízkatasztrófa következtében több helyen átszakadtak a Szamos 

folyó gátjai, és a víz Szatmárnémeti nagy részét, és több falut is elárasztott. 

Az emberek nem tudták feltartóztatni a pusztítást. Kialudtak a fények, bezár-

tak a gyárak. Házak ezrei omlottak össze, emberek haltak meg. Önkéntesként 

jelentkeztem Nagyhodosra, hogy amíg a férfiak dolgoznak a terepen, mi nők 

főzzünk rájuk. Esténként a tűz körül összegyűltünk, és hogy elüssük az időt, 

meghatározó gyermekkori emlékeinkről meséltünk. Húsz éves fejemmel én 

így emlékezem: 

 

Hopp, Katica 

Édesanyám tízszer is áttöltötte egyik bögréből a másikba a friss tejet, hogy 

habjától óriási macskabajszom nőjön. Túl jó étvágyam nem lévén, trükköket 

vetett be, hogy el ne fújjon kint a szél. 

1953. március idusán ragyogóan sütött a nap, de csípős lehetett a levegő, 

mert reggeli után édesanyám egy meleg, szőrös hófehér bundát adott rám. 

Kért, ha tudok, vigyázzak a vadonatúj darabra, majd gondosan megigazgatta 

rózsaszín sapkámat, amely alól két oldalra hullott a gondos kezek által font 

csuklóvastagságú szőke copfom. Alján rózsaszín pöttyös, hatalmas masni 

ékeskedett. Hajam pont a fenekemig ért, és én ujjaimmal tekergetni kezdtem a 

finom hajdíszt, amely kicsit meg is lazult a hajamban. Hiába kért édesanyám, 

hogy maradjak veszteg az ajtóban, amíg ő visszaszalad, hogy lehúzza a lábost 

a zománcozott Lepke tűzhelyről, mire kiért már bottal üthette a nyomom. 

Arra emlékszem, hogy kihasználva a gyorsan jött szabadságot, ujjaimmal a 

masnit birizgálva a háromévesek tempójában, pont mint a mesehősök, egy-

szer volt, hol nem volt… elindultam hátra a kertbe. A portánk hatalmas volt. 

A házunk tövében még mindig előttem van a macskánk, aki hasonlóan fehér 

bundáját süttette a napon. Bodri kutyánk, aki egy kútkáva mellett nyalogatott 

egy csontdarabot, méla tekintettel engedett tovább. Futottam hátra a kisház 

felé, amit ismerősöknek ajánlottunk fel lakhelyül, míg a háború után jobbra 

nem fordul a soruk. Már láttam az istállót. Nyerítés hangja és lószag kevere-

dett a levegőben. Aztán egy tákolmány került elém, aminek faajtaja nyikor-

gott. Innen már szélsebesen jönnek elő a képek: egy billenés, egy nyekkenés, 
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egy kiáltásom: „Hopp!‖, egy erős kéz, ami bundámba kap, vállon ragad, hón-

aljam alatt két kézzel megráz, és szalad velem előre, a házhoz. Bőgök. Erre 

emlékszem. Majd hogy édesanyám kezéből ijedten kihullik a hajamból fél-

úton elhagyott pöttyös masni, kikap a férfi kezéből, szalad be velem a kony-

hába, és ráncigálja le rólam a már csöppet sem fehér bundámat, kisnadrágo-

mat, csizmámat. Teszi fel forrni a vizet, és szalajtja a férfit a patikába fertőt-

lenítőszerért. Ennyire emlékszem.  

- De hát mi történt, Katica? – kérdezték. 

- Beleestem, és már nyakig merültem az állati ürülék tárolójába. A lovász, aki 

épp a pottyantóson ült, meghallotta a Hopp! kiáltásomat és a reccsenést, ki-

szaladt, és utolsó pillanatban rántott ki a bundámnál fogva – válaszoltam 

szemlesütve, zavartan.   

 

Egy fájdalmas zacskó só  

Néhány évvel később történt az eset, amikor már megtanultam, hogy a hátsó 

kert némely részét nem árt elkerülni, és biztonságosabb a házban maradni. 

Idősebb bátyáimat, Ferit és Bandit nehezen tudtam rávenni a babázásra, ők 

ehelyett inkább a vadiúj motorjukon szelték az utcákat. A szomszéd unokája 

épp a nagyijánál nyaralt, így hát örömmel hívtam át magunkhoz a lányt. Di-

csekedtem neki a porcelánbabámmal, amelynek édesanyámék egyik osztály-

társam asztalos apukájával komplett bababútort készíttettek. Mikor a babázást 

meguntuk, az az ötletem támadt, hogy lehozom a padról a kincsesládát, ami-

ben régi kacatok, függönyök, csorba ám valaha értékes kávéscsészék, szépia 

fényképek voltak egymásra halmozva. Édesanyámék ugyan megtiltották, 

hogy én a padra merészkedjek, hiszen annak meredek szöge, keskeny fokai 

nem nekem készültek, nekem ott az alacsony almafa, mászókázzak azon. De 

azt ők sem sejthették, hogy az utóbbi szentestét megelőzően lelkes padrajáró, 

ajándékkutató lettem. A kamrába lépve jobbról rögtön ott volt a létra, azon 

lehetett megközelíteni a számomra rejtélyes, misztikus teret, ahol régi búto-

rok, madárfészkek, szárított bab és dió élvezte a meleget. Édesapám háromévi 

hadifogság után naponta kigyalogolt a hét kilométerre fekvő tanyánkra, ahol 

már javában rügyeztek az almafák. Biztos voltam benne, hogy édesanyám 

még kevergeti pár percig a krumplis kelkáposzta főzeléket, kedvenc ételemet, 

és én addig szempillantás alatt megjárom a tiltott helyet. Tiszta volt a terep. 

Kapkodtam a lábam felfelé a létrán, vékony karjaimmal erősen kapaszkodtam 

a következő fokba, majd felemeltem a súlyos fehérre festett ajtót, hátrahajtot-

tam. Jobb karom még nem volt a régi, alkarom szenvedte el a törést, mikor a 

közelmúltban az unokatestvéreimmel az ágy rugózását próbáltuk ki, és én 

végül a padló keménységét tesztelhettem. Fent halkan kellett lépdelnem, 

édesanyám nehogy lentről felfigyeljen a neszre. A poros padlás illatát, a  
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beszűrődő napfényben táncoló porszemeket azóta se feledem. A kincsesláda 

nehéznek bizonyult, meg se moccant, így gyorsan kikaptam egy függönyt, jó 

lesz kisasszonyosat játszani vele, gondoltam, és izgatottan közelítettem meg a 

lejárót. De nem háttal, ahogy kellett volna, hanem szemből. Ráadásul rálép-

tem a nehéz anyagra, és a következő pillanatban már függönyöstől zuhantam 

fejjel lefelé. Épp édesanyám hasába fúródtam bele, aki mit sem sejtve lépett 

be sietve a kamrába egy zacskó sóért. Azóta se hiszi senki, hogy nekem csak 

a vállam rándult meg egy kicsit. Édesanyám kitámolygott a konyhán keresztül 

a gangra, ott a falnak támaszkodott, majd összerogyott, és mozdulni sem bírt 

a fájdalomtól. A kisasszonyozásból hát cirkuszi mutatvány lett, főpróba nél-

kül. Újra életbe maradtam. Hála édesanyámnak.  

 

A hiányzó vakcina 

Egyszerű torokfájással indult. Köhögéssel folytatódott. Édesanyám nem en-

gedett aznap iskolába. Homlokomra téve a kezét lázmérőre sem volt szükség, 

csak a keményített, frissen vasalt virágmintás meleg dunyhára. Ágyban kellett 

maradnom, és várnom a forró citromos, mézes teát és a fokhagymás pirítóst. 

Édesapám mellettem ült a karosszékben, a Népszabadságot olvasta, és féltve 

tekintgetett felém. Hatvan évéhez közeledve, a szibériai fogságot túlélve 

megbolondult volna, ha baja esik legkisebb gyermekének, ki a nagy hazatérés 

után született, élete utolsó nagy ajándékaként. Hogy ne tétlenkedjek a reggeli 

megkezdéséig, kiszálltam az ágyból, és hálóingben keresgélni kezdtem ked-

venc mesekönyvemet, a Fekete gyémántot. Végül A kis gyufaárus lány akadt 

a kezembe, amit minden nap többször is elolvastam. Egy pillantást vetettem 

édesanyám fésülködőasztala felé, és felsikoltottam. Benne egy pöttyös arcú, 

Katicát láttam, és már futottam is édesanyámhoz a konyhába. A pöttyök gyor-

san terjedtek a nyakamra, majd egész testemre. Napokig 40 fokos lázban főt-

tem. Vakcina még nem létezett akkor a rubeola ellen. Édesanyámék napokig 

fogták a kezemet, törölgették homlokomat, cserélték az ágyneműt, és hangta-

lanul imádkoztak. Naponta hozták bátyáim a szebbnél szebb szalvétákat a 

gyűjteményembe. Babákkal próbáltak kedveskedni a szomszédok, finom 

csokikkal a látogatók, de csak nem javultam. Kedvencemtől, a Manna szelet-

től csak elfordultam, és a Bohóc szelet vicces képe sem tudott megmosolyog-

tatni. A gyerekorvos naponta járt hozzánk, a fejét ingatta. Zsuzsa barátnőm 

szomorúan integetett be a kisablakon. Halkan lépkedett a házban mindenki, se 

tévé nem szólalhatott meg, se motorok nem bőgtek fel az udvaron. Feri test-

vérem sem kapta elő a szaxofonját, és Elvis Presley sem kiabált a rádióban. 

Nem ettem, alig ittam egy-egy kortyot. Élet-halál között voltam. Orvos ke-

resztapámnak hála az utolsó pillanatban egy Svájcból érkezett orvossággal 

enyhítették valahogy a szövődményes lázam, és a szervezetem nagy nehezen 
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legyőzte a kórt. Semmilyen maradandó sérülést nem okozott. Farkas Hajnika 

osztálytársam már nem volt ilyen szerencsés. Előttem van most is, ahogy 

édesapja ölében cipeli a lebénult kislányt. Harmadjára is megmenekültem.  

 

Fájó emlékek újraélése 

1956 októberében, kislányként emlékszem, mekkora félelmet keltettek 

bennem a Rózsa Ferenc utcai házunk előtt végigdübörgő tankok. Se vége, se 

hossza nem volt a sornak. A lánctalpas harcjárműveket csak a fakapunk résein 

mertem meglesni. Édesapám a kert végébe sietett hangtalanul, hogy minél 

távolabb kerüljön a harci eszköz hangjától, látványától, gondolatától. Sötét 

emlékeitől. Amikor a Ludovica Akadémiát elvégezte, valószínűleg nem szá-

mított arra, hogy a világháborúban már mint leventeoktatóként és Nyíregyhá-

za városának katonai parancsnokaként vesz majd 

részt. A hároméves szibériai fogságáról sose beszélt, 

és tapintatból nem is faggattuk, nem is kérdezősköd-

tünk. Bátyáim sem. Hétévesen én úgy képzeltem el 

édesapámat, mint egy hőst, aki a százada élén áll, és 

lóhátról határozott parancsokat oszt a katonáknak. 

Arról azonban ő is szívesen beszélt, hogy amikor 

Kassára helyezték, mennyire szerette fehér lova 

patájának kopogását hallani a macskaköves utcákon, 

miközben a dómba siet misére. Nyíregyházi házukat 

lebombázták, és Nyírbátorban, édesanyám szülővárosában kellett új fészket 

építeni. Oda a drága ékszerek, oda a díszes bútorok, gyönyörű ruhák! Oda a 

jómód. Na ez a fehér kesztyűs úriember, az édesapám, Tóth András, aztán 

néhány év múlva nem átallott kezébe venni a kapát és a sarlót, hogy a min-

dennapokban tisztes betevőt biztosítson a családjának. Az utóbbi használatára 

azonban meg kellett tanítani. A díszes katonai egyenruháját felváltotta mun-

kásruhára, és soha, egy szóval sem panaszkodott, nem kereste a felelősöket. 

Betegen, lefagyott füllel, hiányos fogazattal, lesoványodva tért haza. Édes-

anyám hitt a visszatérés örömében, hűséges maradt hozzá. És milyen jó, így 

születhettem meg én, „Szabolcs aranyainak‖ gyermekeként. És most édes-

apám hátrament az udvarba, édesanyám utána.  

Este már tele volt a nappalink a város értelmiségeivel. Pedig senki nem 

hívta őket. Emlékszem a vehemens szavakra, a lelkes kérésekre, édesapám 

gondolkodó tekintetére. Mindannyian azt akarták, édesapám vegye fel újra a 

katonaruhát, álljon az élükre. Édesanyám, aki a világháborúban hónapokig 

követte férjét egy echós szekéren, rajta négy gyerekkel, ezúttal nem engedte, 

hogy édesapám újra fegyvert fogjon. Ezért édesapám nem fogadta el a Mis-

kolci Parancsnokság vezetését sem. Ennek ellenére bátyáimat sorra rúgták ki 
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a gimnáziumból, egyetemről. Újra ellehetetlenítettek minket. Ezért nem vet-

tek fel engem sem a Tanítóképző Főiskolára 1968-ban.  

 

Klári néni 

Eljött a csütörtök délután. Zongoraóra Klári nénivel. Elhúzott szájjal lép-

tem ki a kiskapunkon, hogy elsétáljak a Zeneiskolába, és előadjam Bach 13 

könnyű kis zongoradarabjának egyikét. Tudtam, hogy nem fog menni. Édes-

anyámék Budapestről hozatták el teherautón a bösendorfert. Emlékszem a 

napra, amikor a súlyos darabbal begurult az udvarunkba. Fekete ponyvával 

volt letakarva az ébenfekete színű hangszer. Díszesen faragott kottatartója, 

hatalmas, ívelt lábai, réz pedáljai csillogtak a napfényben. A hatalmas nappali 

sarkában kapta meg méltó helyét az idős zongoratanárnőtől vásárolt verseny-

zongora. Az utcára néző szobából nap mint nap kiszűrődtek az olykor félre-

ütött próbálkozásaim. Szüleim polgári nevelést biztosítottak nekem, ehhez 

elmaradhatatlan volt a hangszerekkel való ismerkedés. De én éreztem, zongo-

ravirtuóz sosem lesz belőlem, így néha kedvetlenül ültem le a forgó zongora-

székre. Hasonló érzésekkel kaptam hátamra az indigókék színű csatos hátitás-

kámat, benne a viseltes zongorakotta, a mellette lapuló a bugyellárisommal. 

Abban a mecseki Hóvirágsajtra szánt pár forinttal. Édesanyám átölelt, tekinte-

téből biztatás áradt, tudta ő, hogy nehezemre esnek a léptek Klári néni felé. 

Megsimogattam a háborús fogadalomból lenövesztett puha haját, és tavaszi 

kiskabátomban, kockás szoknyámban kilibbentem a kiskapun. Örültem, hogy 

a sötétkék, fehér keményített gallérú iskolás köpenyemet délután már levet-

hettem. Kicsit azért aggódtam, nehogy szembetalálkozzak vele. A néma, ala-

csony, béna emberrel. Nem tudtam ki ő, de amikor ivóvízért küldött édes-

anyám a kútra, és én megláttam, rögtön földbegyökerezett a lábam. Nem tu-

dom, miért váltotta ki belőlem ezt a félelmet. Igyekeztem elhessegetni gondo-

lataimból is a találkozás lehetőségét. 

A Zeneiskola felé útba esett a sarki kisbolt, és gondoltam inkább most ve-

szem meg a sajtot, mint hazafelé. Sor sem volt, és odaléptem a pulthoz, amely 

mögül a boltos néni mosolygott felém: 

Kezicsókolom! Egy hóvirágot kérek szépen! – mondtam illedelmesen. 

Hóvirágot? Nyáron? Nevetett fel. – Én fülig pirultam, és legszívesebben 

elbújtam volna a masnis copfom mögé. – Iduska néni virágért küldött? – pró-

bálta megfejteni a rejtélyt. 

Nem, sajtért. – hebegtem. 

Azt már nem tudom, hogy jutottam ki az üzletből, csak menekültem a kel-

lemetlen szituációból. Zavaromban nem a Zeneiskola irányába. Úgy fájt, 

hogy kinevettek, hogy semmi másra nem gondoltam, csak hogy mennyire 
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megalázó volt az a pillanat. Mi otthon csak hóvirágnak hívjuk azt a sajtot! 

Ennél az is elviselhetőbb lett volna, ha a néma emberrel találkozok. 

Egyszer csak szemem a kirakatokban pózoló bábukon akadt meg. Ismeret-

len ruhákba bújtatták őket. Mindegyik előtt elidőztem, fél óráig nézegethet-

tem őket. Dupla gombolású zakók, bőrdzsekik, lódenkabát és micisapka… - 

tudtam meg a nevüket később. A református templom haranglába pontban hat 

órakor megkondult. Vége a zongoraórámnak. Ilyet még sosem csináltam. 

Meglógtam. Hogy fogom otthon elmondani? Bántott a lelkiismeret. Lassan 

bandukoltam haza, és aznap este feltűnően szótlan voltam. Behúzódtam a 

könyveim közé. Százszor is elolvastam a sort, mégis újra kellett kezdenem. 

Vacsorakor csak turkáltam a tányérban, szembe csak a túrós csuszával mer-

tem nézni, édesanyámék tekintetét kerültem. Egy falat sem csúszott le, pedig 

éhes voltam. Nem is baj, bizonyára félrenyeltem volna, amikor megláttam 

Klári nénit a konyhaajtóban. Kedvesen hogylétem felől érdeklődött… 

 

Zsuzsa 

A legjobb barátnőm. Szőke, hosszú hajú, kékszemű. Tízévesen már ismer-

jük a barátság súlyát. Aki hasonló hozzánk, akivel jó együtt, akiben felleljük 

„az egész világot‖, „ahol az örök jóság‖ létezik. Közel lakván egymáshoz, és 

mert édesanyáink is jó barátnők voltak, együtt jöttünk-mentünk az iskolába. 

Osztálytársak voltunk, és ha valamelyikünk betegeskedett, a másik segített a 

pótlásban. Egy olyan lánc volt ez, amiről tudtuk, nem szakadhat el soha. Hét-

évesen Milne Micimackóját kaptam tőle a születésnapomra, amit együtt ün-

nepeltünk augusztusban. Édesanyám zsúrt szervezett, és azt hívhattam meg, 

akit akartam. Így történt minden évben. Aztán a tizedik születésnapom után 

az évnyitón már nem ült mellettem. Hiába faggattam a felnőtteket, mi a baj, 

csak szomorúan néztek rám. Akkor valószínűleg még ők sem tudták, mi tá-

madta meg legjobb barátnőm szervezetét. Látogatásaim alkalmával egy egyre 

sápadtabb, soványabb, beesett arcú, szomorú szemű Zsuzsát láttam.  

- De hát mi történik, édesanyám? – sírtam el magam, a Micimackós könyve-

met szorongatva félelmemben. 

Katica, Zsuzsa nem fog meggyógyulni. Leukémiás. – és magához szorí-

tott, én pedig csak sírtam és sírtam. Ijesztő volt az ismeretlen szó, de még 

ijesztőbb, hogy soha nem fog meggyógyulni. 

A temetésén én mondtam az osztály nevében a búcsúbeszédet. A gyerek-

kori barátságok sosem szakadnak meg, a lánc a sírnál is erősebb. A nagyszü-

leim közelébe temettük el a Nyírbátori temetőben. Ő a szívemben mindig is 

családtag marad. Azóta is minden novemberben meglátogatom. 
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A mindennapok Nyírbátorban 

Nagyon szerettem otthon, a szülővárosomban lenni. Ha kicsit rosszalkod-

tam is néha, a következményt bőrömön sosem éreztem. Volt egy mogyorófa-

vessző a konyhaszekrény tetején, azt édesapám néhanapján leemelte, de csak 

meglegyintette vele a levegőt, szája szegletében pedig ott bujkált a mosoly. 

Tudtam, hogy sose kapok ki. Helyette együtt néztük a focimeccseket a fekete-

fehér tévében. Édesapám kényeztetett, édesanyám szigorúbb volt. Tizenhá-

rom évre születtem a bátyáim után, az ebből fakadó féltegetést mindig érez-

tem. És élveztem. Például azt, hogy bátyáim mögé bármikor felülhettem a 

Danuviára vagy a Pannóniára. Osztálytársaim irigykedtek, mikor látták, még 

a fagyizóba is motorral járok. Fenékig érő hajam csak úgy úszott utánunk. 

Hálából már tizenegy évesen rendszeresen vasaltam nekik a divatos ingeket. 

Amikor bátyáim udvarolni kezdtek, és a kiszemelt lányok bejáratosak lettek a 

házunkba, igen megnőtt a szalvétagyűjteményem! Szinte versengtek egymás-

sal, ki tud nekem szebbet hozni, vagy postán küldeni – ezáltal is nagyobb 

kedvébe járni a bátyáimnak, kik a kisváros igazi szívtipróivá váltak! Lett hát 

szalvétám bécsi, pesti szállodákból, a debreceni Arany Bikából, kisvárosok 

neves kávézóiból.  

Alig vártam a kéthetes nyári hajdúszoboszlói nyaralásunkat, amit a szüle-

im társaságában élvezhettem. De ha nélkülük kellett bárhol is két napnál töb-

bet eltöltenem, már honvágyam volt.  

Egyetlen nagyszülőmet sem ismertem, ebből kifolyólag a nagyszülői sze-

retetet sem. Annál inkább a nagyszülői örökséget! Nagyapám 500 almafát 

ültetett nyírgyulaji tanyájára a háború előtt. Ezen a tanyán húzták meg magu-

kat nagynénémék és unokatestvéremék a háború alatt, míg édesanyám echós 

szekéren haladt testvéreimmel és a melléjük rendelt katonatiszttel édesapám 

katonai százada után.
4
 Mindezt az ő elbeszélésükből tudom, mint ahogy azt is, 

hogy édesapám milyen viszontagságok után került német földre, majd szibé-

riai hadifogságba. A nagyapám által épített és megmunkált tanyán azonban én 

is sokat nyaraltam az 50-es években. Kisvárosi lányként élveztem az idilli 

tanyasi légkört. István, Ágika és Évike, az unokatestvéreim bevezettek a te-

hénlegeltetés rejtelmeibe. Próbáltak megtanítani a fejésre is, de a habos tej 

ivása azért mégis jobban ment. Emlékszem, hogy felmásztunk egy akkor ma-

gasnak tűnő kilátóba, és előttünk terült el a gyönyörű búzakalász rengetege, 

majd lefelé jövet mennyire sajnáltam, hogy divatos, rózsaszín szalaggal  

átfűzött, egyáltalán nem a tanyasi világba való szoknyám beleakadt egy szeg-

be, és elszakadt. A több hetes tanyasi nyaralás alatt igyekeztem segíteni  

                                                      
4
  Tavalyi Életmese kötetünkben a 314-334. oldalon olvasható a történet Szabolcs 

aranyai címmel 
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nagynénémnek, Margitka néninek. Fejembe vettem, hogy minden reggel egy-

egy közt felkapálok az almafák körül. Édesapám, aki naponta kijárt a tanyára, 

titkon segített, hogy tervemet teljesítsem. Erre a titkos szövetségre mindig szí-

vesen gondolok vissza. 

Hogy tanár szeretnék lenni, nem volt kérdés. Persze nem zongoratanár, és 

nem is énektanár. Ez utóbbi egyetlen oka az a szaktanári beírás az énektanártól, 

miszerint cseverésztem órán. Gangos házunk udvarán állt egy hangulatos nyi-

tott kerti házikó, ami szőlőlugassal volt körbevéve, rózsatövekkel tarkítva. Gya-

rapodó babagyűjteményemet ide hordtam ki rendszeresen, hogy őket egyenként 

megfeleltessem az általam elmagyarázott tananyagból. A babák szépen sora-

koztak a padon, én pedig mimikájukból leszűrve hol dicsértem, hol dorgáltam 

őket: - Jó lenne otthon többet aludnod!, - Egyél egy kicsit több áfonyát, olyan 

sápadt vagy! – Megdicsérlek, nagyon szépen ülsz! Édesanyám az Áruházból 

színes ceruzákkal, füzetekkel támogatta bontakozó karrieremet, így nem csoda, 

hogy – habár politikai okok miatt nem vettek fel a Tanítóképző Főiskolába – 

érettségivel, tizennyolc évesen tanítói állást kaptam Nyírgyulajban…  

A nagyhodosi tűz lassan kialudt. És szép lassan az árvíz is apadni kezdett… 

 

Miskolc, 2020 áprilisa 

A képzeletbeli pislákoló fényben mindannyian elgondolkodhatunk egy ki-

csit azon, hogy családunk múltjának ismerete mennyire határozza meg identi-

tásunkat. Hogy szüleink gyerekkori élményei milyen hatással lehetnek saját 

felnőtt, és gyerekeik életére is. Milyen sorsot örököltünk tőlük és nagyszüle-

inktől. Értékrendjük mennyire ivódott be személyiségünkbe, mindennapja-

inkba, szokásainkba. Látunk-e útmutatást abban, ahogy ők élték az életüket, 

ahogy legyőzték az akadályokat. Mit érdemes megtartani, mit elhagyni élet-

felfogásukból. Választhatok az orgonavessző és a mogyorófavessző közül. A 

szigorú, kissé érzelemmentes, és a szigorú, de szeretetteljes nevelés között. 

Vagy épp egy harmadikat, de azt is befolyásolja majd az előző kettő. Mi vált-

ja ki egy gyerekből a tiszteletet? Van-e értelme őrizni a régi dokumentumo-

kat, a tárgyi emlékekről leporolni a múltat?  

Van-e folytonosság, kapcsolat a generációk gondolkodása, tudata, tudat-

alattija között? Nyilvánvalóan van. Van, aki szerencsésebb, van, aki átkozza 

sorsát. Én, Sáfrány-Tóth Kata, az előbbiekhez tartozom. Büszkén veszem elő 

mindkét nagymamám kézzel írott kilencvenéves receptjeit, örömmel tekintek 

minden egyes márciusban a nagymamám által harminc éve kertünkbe ültetett 

hóvirágokra. Örömmel mutatjuk a legkisebbeknek édesanyám ütött-kopott 

Micimackóját, a közel hetvenéves, hófehér bababútort. Csodálattal vesszük 

kézbe nagyapám nyolcvanéves tábori halottas naplóját, és üljük körül ma is az 

asztalt, ami egyszer majdnem porrá lett karácsonykor. Terítünk a dédnagy-
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mamám, Kósa Piroska által hímzett, és monogramját viselő évszázadnyi asz-

talterítőn. Az 1800-as évek végén készült, saját fürdőszobámban felállított, 

nagyszülőktől örökölt fésülködőasztal tükrében magamon túl látom a pöttyös 

arcú, rubeolás édesanyám. Túlélni járványt, betegséget, politikai időszakot. 

Borzongással gondolok édesapám nyírbogáti szobájában álló gyerekkori széles 

ágyára, a zöld rökamiéra, amely hetven-nyolcvan évvel később nagyapám ha-

lottas ágya lesz. Édesapám kalandvágyó természetét tükröző, a garázsban lógó 

MZ rendszámtábla pedig az új kihívások jelképévé vált. Próbává, amellyel 

megbirkózva nyugdíjasként elvégezte a teológiát. Dávid győzelme Góliát felett.  

Múltunk emlékeit ápolva, a családi összetartozás alapjaira építve, őseink-

ből erőt merítve, hozzáállásukból tanulva, ami jó, megtartva, ami rossz elvet-

ve, tovább járni a szerpentines, olykor halálkanyaros, máskor az áradó vizek 

által kiszámíthatatlan utunkat – ez a mi feladatunk. Hogy lelkünk „ép,  

egészséges‖ maradjon, mint az orvosi zsálya (salvus officinalis) a generációs 

szalvétagyűjteményben.  

Sáfrány-Tóth Kata 

 

 

Micó  

 

Mikor összegyűlt a család a karácsonyi asztal körül, mindig ezt a történetet 

kértük dédikétől, hogy mesélje el. Ő meg szabadkozott, főzéstől kipirult arcát 

legyezte egy kockás konyhatörlővel, és azt mondta, hogy ezt már ezerszer 

hallottuk. Mi meg kórusban kérleltük, hogy Micóról szeretnénk hallani! 

Így is történt, s ha valamit másként kanyarított, akkor gyorsan kijavítottuk, 

mert olyan volt ez nekünk, mint egy több nemzedéken átívelő családi rege. 

Álljon itt annyi évtizeden át megmaradva, s tudom, az unokáim és azok uno-

kái is olvasni fogják. S remélem, nekik is csak mese lesz, amin lehet egy ki-

csit sírni, egy kicsit tán nevetni, de átélni ne éljék át soha. Ezt kérte tőlünk 

dédi is. 

- Tudjátok, amikor én kislány voltam, nagyon rossz világ volt. Dúlt a háború 

már több éve, minden épkézláb embert kivittek a frontra. A faluban csak öre-

gek, meg asszonyok maradtak a gyerekekkel. Szegénységben éltünk, a kam-

rából bizony még az egér is messze vidékre költözött, mert egy falás lisztet se 

talált magának. Az én édesanyám messze földön híres varrónő volt, s egyszer 

a munkájáért kapott egy kecskét, amit mi gyerekek elneveztünk Micónak. 

Öten voltunk lányok, mint az orgonasípok, úgy jöttünk egymás után. Két 

nálunk jóval idősebb bátyánk meg kedvesapánk kint volt a harctéren, hóna-

pok óta hír se jött felőlük. Anyánk gyakran kiment az állomásra, vitt vizet a 
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megálló vagonokban szorongó sebesült katonáknak, de hiába kérdezgette 

őket, az ő szeretteiről senki se tudott mondani semmit. Amíg oda járt, mi vi-

gyáztunk a kecskére, mint a szemünk fényére. Hogyne vigyáztunk volna, hisz 

minden nap tejet adott, ez volt abban az időben a fő táplálékunk, meg a töre-

kes kenyérke. Én voltam a legidősebb, ügyesen megfejtem az engedelmes kis 

jószágot, a húgaim ott álltak körülöttem, kis bögréjüket szorongatva, s nagyo-

kat nyeltek, ahogy a habos tej sugárban spriccelt a sajtárba. Amíg volt valami, 

a kert hátuljában legeltettük, szépen gyarapodott, nem volt válogatós jószág. 

Megrágta a gyomot, a fák leveleit, a gallyat, s közben vidáman ugrándozott, s 

mekegett. Hej, de milyen fájintos játszótársunk is volt, hogy szerettük, hogy 

kedveztünk neki! Ahogy hidegre fordult az idő, szénát hoztunk a szomszé-

doktól, adtunk érte cserébe egy kis tejet, nagy kincsnek számított. Egyszer 

anyánk szomorúan jött haza a községházáról, valami pecsétes levelet kapott 

aznap. Fáradtan ült le az ócska sámlira, ahhoz se volt ereje, hogy a ványadt 

kis ködmönként levegye magáról. – Adót kell fizetnünk – mondta, s legyin-

tett. - Tüzelőnk is fogytán, s ha nem veszünk Mariskának valami lábbelit, 

egész télen nem tud a házból kilépni. Kaptam munkát a szomszéd faluban, 

mosni fogok a hadi kórházban, de abból majd csak később lesz egy kis pén-

zecske. Egyre gyanúsabb lett nekem ez a magyarázat, hát még akkor hogy 

megijedtem, amikor megláttam az én erős anyám szeméből kibuggyanó első 

könnycseppet. Köréje gyűltünk, vigasztalva simogattuk a karját, hátát, csak 

akkor húzódtunk el, amikor sóhajtva azt mondta:- Eladtam a Micót, jó pénzt 

fizet érte a vasutas, aztán úgy állapodtunk meg, ha hazajön apátok, vissza-

vesszük. Mariska húgom kiabálni kezdett, hogy nem kell neki cipő, ki se 

mozdul a konyhából, csak a Micót ne adjuk el! Volt ott olyan sírás-rívás, 

hogy anyánk két kezébe fogta a fejét, és kirohant a házból, még az ajtót se 

csukta be, pedig minden apró kis meleg számított. Letérdeltem a sparhelt elé, 

a csutkából kettőt óvatosan betuszkoltam a tűztérbe. Micó gondtalanul esze-

gette a kukoricaszárat, mi meg öleltük, csókoltuk a kis buta pofiját. Estefelé 

megjelent a vevő, nagydarab, pókhasú, vörös hajú ember, majd szétrepedt 

rajta a vasutas kabát. – Na, ez se egyszer eszik egy nap, majd kipukkad, mint 

a szüreti hordó – súgta oda nekem Mariska, mert bizony a húgomnak igen 

éles szeme és csípős nyelve volt. Ki is mentünk gyorsan, nehogy elnevessük 

magunkat, mert hiába voltunk bánatosak, csak gyerek a gyerek.  

Az ablakból figyeltük, ahogy a mi kecskénk új gazdája leszámolta a ropo-

gós zöld bankókat a konyhaasztalra. Anyánk illendően kikísérte, s váltott vele 

még néhány szót a kiskapuban.  

Mi csak azt hallottuk, hogy még visszakiabál a kocsi bakjára ülve: - Hol-

nap reggel már ne fejjék meg a kecskét, az a tej már engem illet! Mi meg 

boldogok voltunk, hogy még egy estét játszhatunk Micóval. 
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S szenteste van, akár hihetetlen dolog is bekövetkezhet, hátha apánk vagy 

valamelyik bátyánk hazajön, s nem kell megválnunk a szeretett jószágtól. 

Ábrándozásunkból anyánk rettenetes kiabálása rázott fel bennünket. A drága, 

kedves jó anyánk egy seprűvel kergette, s ütötte ahol érte a rémülten menekü-

lő Micót, akinek szája sarkából még kilógott a saját ára, a zizegős zöld bankó, 

amit jóízűen ropogtatott. 

Majdnem éjfél volt, mire úgy-ahogy megnyugodtunk, egy pohár tej min-

denkinek jutott, ez volt az ünnepi vacsoránk. Micó huncutul nézett, s nyugodtan 

rágcsált valami kis fadarabot. Anyánk ülve bóbiskolt, húgaim a keskeny dikón 

szorongva aludtak, csak az én szememre nem jött álom. Elképzeltem, ahogy 

megszöktetem a kecskét, bandukolok kint a térdig érő hóban, de persze dehogy 

mertem volna neki indulni a vak éjszakának. Meg hova is mentem volna? 

Egyszer halk kocogtatást hallottam az ablak felől, kétszer is, gyertyát gyúj-

tottam, s óvatosan kinyitottam. Néztem a borostás arcot, a szakadozott katona 

zubbonyt, csak amikor azokba a szép kék szemekbe belenéztem, ismertem fel 

az én jó apámat. Megtörtént a csoda!  

Dédike megtörölte a szemét, s mi minden karácsonykor, amíg velünk volt, 

átéltük azokat a boldogsággal teli, reményteljes pillanatokat.     

Salánki Anikó 

 

 

A család 

 

Ahogy a tavaszi napsütésben elmerengek, látom magam előtt a Holt-körös 

víztükrét, ahogy a nap sugara megcsillan a vízen és hallom a közeli nyárfák 

susogását. Olyan, mintha ott lennék a parton, a fák alatt. Felidéződik bennem 

a sok-sok felejthetetlen gyermekkori emlék, mely a helyhez kötődik. A Holt-

körös vize átszeli a nagyközséget, ahová családunk gyökerei vezetnek. A 

településen nőtt fel nagymamám és haláláig ott is élt. Gyermekkoromban 

sokszor voltam nála szüleimmel és egyedül is.  

Rengeteg emlékem van mamával kapcsolatban, melyeket soha nem felej-

tek. Többek között a sok játékot, melyre mindig volt ideje, még akkor is, 

amikor már nehézkes volt számára a mozgás. Akármikor kértem, mindig sza-

kított rám időt.  

Előttem van az egyik tél, amikor olyan hideg volt, hogy befagyott a Holt-

körös vize és nagymamám egy sállal húzott maga után, hogy én még nagyobb 

lendülettel csúszhassak a befagyott víztükrön.  
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Mosolyt csal az arcomra az emlék, mikor egyik alkalommal a templomba 

készülődtünk és mama egy kis hálóinget adott rám, hiába győzködtem, hogy 

az alvóruha, szerinte olyan szép volt, hogy az csakis kisruha lehet.  

Hálával tölt el az emlékkép, amikor tanítgatta nekem a rózsafüzér imádságot. 

Mindig hálás leszek Neki, hogy megtanított a növények, a virágok, a rózsák sze-

retetére és nem utolsó sorban a család összetartozásának a fontosságára. 

Mennyi régi történetet mesélt nagymamám a gyermekkoráról, életéről, az 

öt fiútestvéréről, melyekre olyan jó lenne emlékezni. Megkérdezni, hogy is 

volt ez, meg az, de már nem lehet…, már késő… már nincs kitől… 

Milyen jók is az unokatestvéri találkozók, - merengek tovább- nagyobb 

családi összejövetelek, amikor összegyűlik a nagy család apraja-nagyja. Eze-

ken az alkalmakon van lehetőség olyan rokonokkal is találkozni, akikkel csak 

nagyon ritkán van lehetőség, mivel az élet a hat testvér leszármazottait az 

ország, sőt a világ számos pontjára sodorta. Nagymamám egyik testvére Né-

metországban, másikuk Kanadában telepedett le. A közelünkben élő roko-

nokkal, unokatestvérekkel gyakrabban találkozunk, velük könnyebb tartani a 

kapcsolatot, mint a távolabb élőkkel.  

Jó visszaemlékezni azokra az időkre, amikor nagyobb unokatestvéreimmel 

tölthettem az időt a körös partján. Egyke gyermekként nagyon örültem ezek-

nek az együttléteknek. Mivel én voltam a legkisebb, sokat foglalkoztak ve-

lem. Arcomra ismét mosoly ül, ahogy felidézem azt a nyárestét, mikor az 

egyik szalonnasütés alkalmával unokatestvéreim a nyakukban vittek maguk-

kal a közeli duzzasztóhoz. 

Gyermekkoromban nagymamám sokszor izgatottan és boldogan mesélte, 

hogy egyetlen élő bátyjától - aki Kanadába kényszerült disszidálni - levelet 

kapott. Ő is rendszeresen beszámolt Neki több oldalon keresztül az itthon 

történtekről. Aztán egy nap határtalan volt mama öröme, ugyanis kiderült, 

hogy szeretett testvére hosszú évtizedek után haza látogat Magyarországra. 

Rám is rám ragadt az izgatottság, annak ellenére, hogy személyesen még nem 

ismertem a hozzánk látogatókat. Az a néhány hét, melyet itthon töltöttek a 

rokonok (nagymamám testvére a feleségével és egyik fiával, valamint annak 

feleségével) meghatározó lett számomra, noha csak néhány emlékképem ma-

radt erről az időszakról, mivel csupán hat, hét éves lehettem. Soha nem felej-

tem, hogy mennyire közvetlenek voltak a messziről érkezett családtagok, 

mintha mindig is ismertük volna egymást. Leginkább Pistit, nagymamám 

testvérének a fiát és feleségét Christina-t zártam a szívembe. Emlékszem, 

ahogy Christina foglalkozott, játszott velem. Mivel Ő nem tudott magyarul 

sokszor csak gesztusokból, vagy fordítás segítségével értettük meg egymást. 

A nyelvi nehézséget sokszor leküzdötte egy mosoly vagy egy ölelés. Emléke-

imbe vésődött, hogy azokban a napokban nagymamám milyen boldog volt, 
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hogy együtt lehetett a testvérével. Talán már nem is remélte, hogy megtörté-

nik a csoda és valaha az életben annyi év után még láthatja majd szeretett 

fivérét. Hamar eltelt az itt töltött néhány hét és visszautaztak családtagjaink 

Kanadába. A találkozás után már én kíváncsiskodtam, kérdezgettem mamától, 

hogy kapott-e levelet Kanadából és amikor érkezett egy újabb beszámoló, 

érdeklődve hallgattam annak tartalmát, hogy kivel mi történt, hiszen már én is 

tudtam, hogy kikről is van szó.  

Teltek az évek és tizenöt éves koromban nagymamám – számomra várat-

lanul - itt hagyott bennünket, űrt hagyva a szívemben. Tudtam, láttam, hogy 

öregszik, de valahogy nem akartam észrevenni, elhinni, hogy valaha is elme-

het.  

Majd felnőttem és ezt követően a családi összejövetelek is megváltoztak. A 

gyerekekből szülők, a korábbi szülőkből pedig nagyszülők lettek és többen már 

el is mentek közülünk. Érdekes egyszerre megtapasztalni a múltban velünk levő 

személyek hiányát és örülni az új családtagoknak ezeken az alkalmakon. 

Nagymamám halála után jó pár évvel követte őt a testvére is. Ezt követően a 

Kanadában élő családtagjainkról is ritkábban hallottam, de amikor egy-egy hír 

érkezett felőlük, mindig megtelt a szívem örömmel. Talán én is úgy voltam 

vele, ahogy nagymamám, nem gondoltam, hogy még ebben az életben lesz 

lehetőségem velük találkozni. Aztán engem is elképzelhetetlen csodaként ért a 

hír, hogy Pisti harminc év után családjával együtt Magyarországra látogat.  

Megdobban a szívem, amikor a tavaly augusztusi meleg nap emlékei idé-

ződnek fel bennem, mikor eljöttek hozzánk Pistiék. A találkozás hihetetlen 

volt. Látni őket és megismerni az azóta született, és már megnőtt négy gyer-

meküket és bemutatni nekik az én négy gyermekemet, ez számomra maga 

volt a csoda. 

Emlékszem, kettős érzés volt bennem. Egyrészről ott álltam már felnőtt-

ként, négy gyermek édesanyjaként, másrészről, mintha egy időutazásban vet-

tem volna részt és ott folytatódna minden, mint harminc évvel azelőtt. Az 

együtt töltött napok alatt többször összejött az itthoni rokonság, három, négy 

testvér leszármazottai. Sokat beszélgettünk a jelenről, meséltünk a múltról, 

akarva és akaratlanul emlékeztünk, miközben próbáltuk megélni a jelent és 

örülni annak, hogy együtt lehetünk. Így mind, a család.  

Emlékeztünk azokra az időkre, amikor még éltek kinek a nagyszülei, kinek 

a szülei. Érdekes volt látni, hogy egy emberöltő alatt mennyi minden történt, 

változott velünk és a világgal. Ahogy harminc éve én voltam gyermek, most 

már az én gyermekeim léptek a „helyembe‖.  

A találkozások alkalmával többször volt olyan érzésem, mintha nem  

csak mi lennénk jelen. Az emlékezések visszahozták nagymamámat és az ő 



397 

testvéreit. Egy-egy kis időre ők is velünk voltak, és meggyőződésem, hogy 

boldogan néztek minket, gyermekeiket, unokáikat, dédunokáikat.  

Merengésemből hírtelen gyermekeim szólongatása ránt vissza a jelenbe. 

Ahogy nézem őket arra gondolok, hogy vajon mi lesz velük száz év múlva, 

mennyi leszármazottunk lesz? Hiszen egy évszázada éppen így kezdődött 

minden. Volt egy szűk család, ahonnan a gyermekek kirepülve szétszóródtak 

a világba és maguk is családot alapítottak, de nem feledték, hogy honnan 

jöttek, kikhez is tartoznak. Most már rajtunk a sor, nekünk kell átadni és meg-

tanítani gyermekeinknek, hogy a család köteléke mindig örök, kerüljünk is 

akármilyen messzire egymástól, a szeretet örökre összeköt bennünket. 

Sarkady-Filák Éva 

 

 

Otthonról haza 

 

Történetem alig több mint száz éve kezdődött, igaz mai napig sem ért véget, 

hisz gyermekeinkben, unokáinkban kicsit tovább élünk. Egy olyan korban kez-

dődött, amikor a magyar embert nem szorították szűk határok közé, amikor 

még a Nagy-Magyarországon közel tizenkilencmillió ember élt. A történelem 

furcsa csavarai ebben a családban keserű sorsokban nyilvánulnak meg. Anyja 

után síró gyermeki életben, párja után sóvárgó feleség nehéz sóhajaiban.  

1909-ben Dunántúlon egy egyszerű földműves családban második gyer-

mekként megszületett Sárközi István, majd később született egy húga. Szeré-

nyen nevelték gyermekeiket, hiszen nem voltak akkoriban nagy igények, de 

ha lettek volna, akkor sem tudták volna teljesíteni azokat. Örültek, ha telt egy 

új ruhára, cipőre (amiket a kicsik megörököltek), és a napi betevőre. 

István felcseperedett, szép, derék fiatalember lett, akinek a család, a haza-

szeretet és becsület is fontos volt. Eljött az idő, amikor be kellett vonulni ka-

tonának. A szolgálati idő után a már említett jó tulajdonságok és testfelépítése 

miatt adta magát, hogy folytatva a katonai életben megszokott rendet és fe-

gyelmet, csendőr legyen. Így került szolgálatba Kárpátaljára, ahol magyarok a 

IX. sz. környékén telepedtek le, amikor a Kárpátok hágóin keresztül, ponto-

sabban a Vereckei hágón át meghódították a területet. István tehát Péterfalván 

lakott egy laktanyában, ügyelt a faluban, és a szomszéd falvakban is a rendre. 

Igencsak ritkaságszámba ment a lopás, rablás, verekedés. Elég volt, ha belé-

pett a kocsmába, máris elhalkult a nagy beszéd, és hazaindultak a férfiak. 

Néha elcsattant egy-egy pofon is, ha annak volt az ideje, de ezt mindenki 

elfogadta, hisz megérdemelte, aki kapta. 
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Miközben az egyszerű emberek élete zajlott a megszokott menetben, a po-

litikusok olyan döntéseket hoztak, melyek nagyon is befolyásolták az életü-

ket. 1919-ben, a háborút követően, a saint-germain-i egyezmény alapján Kár-

pátalját a Csehszlovák Köztársasághoz csatolták. 1938 novemberétől a bécsi 

döntés alapján a magyar lakta területek ismét Magyarországhoz kerültek. 

1944-ben pedig a Szovjet hadsereg bevonult Kárpátaljára. 1945 január 20-án 

a magyar-szovjet fegyverszüneti szerződés értelmében Magyarország kény-

szerűségből lemondott erről az országrészről… s 1991-ben, Ukrajna függet-

lenné válása után Ukrajna része maradt.  

Ezekben a zűrzavaros időkben Pista csendőrtársaival járőrözött a falvak-

ban, köztük Nagypaládon is. Itt ismerkedett meg a szép fiatal lánnyal, Bagó 

Gizellával (szül: 1921-ben). A fiatalok egymásba szerettek, és 1942-ben össze 

is házasodtak. Pistát áthelyezték Ungvárra, odaköltöztek feleségével. Ám 

néhány hónap után, mikor már forrongott az ország, azonnal menekülniük 

kellett. Otthagytak bútorokat, személyes tárgyakat, és hazaköltöztek Nagypa-

ládra, Gizi családi házába.  

Amint Kárpátalját Csehszlovákiához csatolták, magyar csendőr már nem 

szolgálhatott, más lett a hatalom. Aztán 1944-ben jött egy nagyobb hatalom, a 

Szovjetunió. Pista bácsi akárcsak sok más helybeli férfi, építették a határt, 

ásták a cölöpöket, húzták a szögesdrótot. Lezárták a határokat, senki nem 

hagyhatta el az új országot.  

1944-ben, bombázáskor (II. világháború alatt), egy kertben épített bunker-

ben megszületett egyetlen gyermekük, Csaba. Az újszülött cseperedésének 

nem sokáig örülhetett a fiatal pár. 1946-ban olyan üldözések kezdődtek, hogy 

egy volt magyar csendőrnek menekülnie kellett. Pista bácsi apósának, mint 

oly sok falubelinek, volt lova, szekere. Ezzel jártak a határ építéséhez dolgoz-

ni. Nehéz döntés volt, de egy reggel kénytelen volt elköszönni feleségétől és 

kisfiától. Kimentek a határhoz, és egy pillanatban, amikor az orosz katonák 

épp nem figyeltek, átszaladt Magyarország területére. Egy szörnyű menekü-

léssel, bujkálással teli időszak kezdődött…  

Hosszú hetekbe, talán hónapokba telt, mire Budapestre ért. Útközben egy-

egy tanyán húzta meg magát, segített, amiben tudott, élelem és szállás fejé-

ben. Budapesten testvére befogadta, itt egy évet dolgozott a Fésűgyárban. Félt 

azonnal hazatérni, nehogy börtönbe zárják csupán azért, mert védte a hazáját, 

segített a rend fenntartásában. 

Ezután hazatért idős szüleihez, a Győrtől tizenhárom kilométerre fekvő 

Pérre. A faluban ekkor alakult a TSz (Termelő Szövetkezet), aminek tagja 

lett, és építőmunkásként, kőművesként dolgozott. Ismerték, és szerették itt is. 

Kapott felkérést, hogy menjen rendőrnek, de ez azzal járt volna, hogy be  
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kellett volna hódolni a Kommunista Pártnak, így inkább a nehezebb, de tisz-

tább életet választotta. 

Teltek az évek, szülei meghaltak. Ezekben az években vele lakott egy 

unokatestvére, aki korán árván maradt, Pista szülei magukhoz vették és nevel-

ték úgy, mintha saját gyermekük lett volna. Néhány évig ketten éltek, a fiatal 

nő vezette a háztartást, segítették egymás életét. 

Mindeközben a kis Csaba cseperedett, édesanyja örömére. Gizi néni há-

rom évig semmit sem tudott férjéről, még levelet sem küldhettek egymásnak. 

Egy idő után felvették egymással a kapcsolatot, és eldöntötték, hogy Gizi néni 

és kisfia elköltözik Pista bácsihoz. Azonban ezekben az időkben nem volt 

könnyű útlevélhez jutni. 1954-ben igényelte Gizi néni, és 1956-ban kapta 

meg. Mire útnak indultak volna, kitört a forradalom. Októberben egyébként 

sem engedte el a Szovjet hatalom az iskoláskorú gyerekeket. Így Csabát ki-

húzták az édesanyja útleveléből, és itthon maradt öreg nagyszüleivel. 

Gizi néni nehéz szívvel és egy kézipoggyásszal indult útnak. Három hó-

napra kapott engedélyt. Péren aztán intézkedtek, így megkapta a hosszabbí-

tást. Két év után tudott hazatérni fiához,1958-ban. 

Eközben a nagyszülők nagy nyomást helyeztek a tizennégy éves Csabára, 

hogy maradjon velük, mondván, vesznek neki biciklit, szüleivel rossz sorsa 

lesz, stb. Ezek mögött az állt, hogy biztosítani akarták maguknak a gondviselőt, 

és hogy ne maradjanak egyedül. Addig győzködték, míg végül velük maradt. 

Szülei hiába próbáltak mindent megtenni, hogy átköltözhessen hozzájuk, 

nem sikerült. Még a Vöröskereszttől is segítséget kértek, de hiába. Nagyma-

mája becsapta, és Nagyszőlősön aláíratott Csabával egy papírt, hogy ő ma-

radni akar. Ezt maga Hruscsov elvtárs írta alá Moszkvában, így ez megmásít-

hatatlan volt. 

Tizenhét évesen utazott először szüleihez. Kommunikálni csak táviraton 

tudtak egymással, mivel vezetékes telefon csak a postákon volt. Így tudatta, 

mikor érkezik Budapestre. Itt várta édesanyja, ahová a Csap-Budapest vonat-

tal érkezett a fiatal legényke. Egy hónapot tölthettek együtt. Csaba segített 

szüleinek a háztájinál, szőlőt szedtek, átbicikliztek Győrbe, onnan vonattal 

mentek Balatonalmádiba rokonokat látogatni. Ott maradtak két napig. Hamar 

eltelt ez az örömteli hónap. 

Csaba ezek után visszatért nagyszüleihez a Szovjetunióba. Dolgozott asz-

talosműhelyben, építkezésen, és dohánytermesztésnél, majd behívták katonai 

szolgálatra.  

Pista papa és Gizi mama kilenc évet élt együtt Péren. Pista bácsi 1966-ban 

rosszul lett, de makacs ember lévén nem akart orvoshoz fordulni. Azt hitte, 

majd ő legyőzi a betegséget, mint sok minden mást élete során, de a betegség 

győzött. Néhány nap múlva perforálódott a vakbele. Hiába jött a mentő érte, 
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már nem tudtak segíteni rajta. Mindössze ötvenhét éves volt. Csaba ekkor 

katona volt Szverlovszkban, Szibériában. Csak táviratban tudták egymást 

értesíteni a fontos dolgokról, ám az későn ért oda, így el sem tudott menni 

édesapja temetésére. Gizi néni egyedül maradt. 

Csaba 1968-ban leszerelt, és 1969-ben megnősült. Feleségül vette falubeli-

jét, Tóth Margitot. 1970-ben megszületett első fiúk, aki a nagypapa után az 

István nevet kapta. Ő három éves volt, amikor a család először felutazott Pér-

re Gizi mamához. Másik évben a mama utazott Kárpátaljára a családhoz. 

Aztán megszületett második gyermekük, aki az apja után a Csaba nevet kapta. 

A nyári program egyik évben utazás volt Pérre, másik évben pedig mama 

utazott Kárpátaljára hosszú éveken át. Ennyi időt tölthettek együtt, évente 

néhány napot. Öregkorában fia, menye és unokája gondozta 2006-ban bekö-

vetkezett haláláig. Végakarata szerint férje sírjába temették. 

S hogy miért írtam le ezt a bonyolult történetet? Volt ebben háború, határ-

zár, sok szenvedés, és mindez úgy, hogy az egyszerű ember ezekben nem 

dönthetett. Meghúzták fejük fölött a határt, és ők csak szenvedtek miatta. 

Ezért arra kérlek téged, fiatal barátom, aki mindezeket a történelemkönyv egy 

rövid fejezetében olvasod, hogy ne bántsd a határon túl maradt magyart, nem 

ő akarta ezt így, feje fölött döntöttek. 

A szenvedés azóta is tart, mi itt csak lenézett, jogaitól megfosztott magya-

rok vagyunk, de ami jobban fáj, hogy Magyarországon ukránok vagyunk csak 

azért, mert itt élünk. Nem vagyunk mi ukránok, nagyon is megszenvedünk 

érte, hogy magyarok maradhassunk.  

Sárközi Tünde 

 

 

Amikor másodszor is felkelt a Nap 

 

A fiatal férfi leült a rekamié szélére, és lehunyta a szemét. Arra gondolt, hogy 

milyen szerencsés napja volt ma. Péntek kora délután van, és ő már végzett a 

munkával. Úgy döntött, hogy leveszi a fehér, rövid ujjú pólót magáról, mert 

ebben a nyári melegben csak még jobban beleizzad. Ahogy levette a pólót, az 

furcsán rátapadt a hátára, de csak egy kis ponton, mintha valaki egy rágót 

ragasztott volna oda. Hátra nyúlva még épp elérte a pontot. Az anyajegye az. 

Baj van. 

Pár telefonhívást követően már kocsiba is pattant, hogy megnézze a bőr-

gyógyász, aki talán fél évvel korábban már jelezte, hogy azt az anyajegyet 

bizony el kellene távolítani. De a férfi embert nem olyan könnyű megijeszte-

ni. Mással megeshet a dolog, de vele úgysem. 
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Aztán a bőrgyógyászt kórház követte. Az anyajegyet ugyanis el kellett tá-

volítani. De most már nem azért, hogy nehogy baj legyen, hanem azért mert 

baj van! 

Az onkológián megszámlálhatatlanul sok ember várt a sorára. Az idő 

ólomlábakon lépdelt. Zsolt, és egy évvel fiatalabb felesége Zsuzsa egy ideig 

szótlanul, kézen fogva várták, hogy elérkezzen az idő. Úgy tűnt, hogy egy 

örökkévalóságig várták, hogy az egyik ajtón megjelenjen valaki, aki Zsoltot 

keresi, pedig talán csak egy óra volt az egész. 

A vizsgálat nagyon gyorsan lezajlott, s a professzor asszony hétfőre el is 

rendelte a műtétet. Őszintén beszélt a betegség kialakulásáról, a műtétről, az 

esélyekről, valamint az utókezelésről is, de Zsolt fejében csak egy kérdés 

motoszkált: „Miért pont én?‖ Erre természetesen nem lehetséges választ adni, 

mint ahogy az esélyeket latolgatni sem érdemes, az ugyanis egy sok ismeret-

lenes egyenlet része. 

A hétfői műtét ritkán látott, nagyszerű eredménnyel zárult. Az orvosok sze-

rint kettőmillió az egyhez az esélye annak, hogy ez megtörténjen, és lám, most 

megtörtént. A melanóma ugyanis olyan szerencsés helyen alakult ki, hogy nem 

volt lehetősége eljutni a szervezet más részeibe. Ha ez másként alakult volna, 

ennek a történetnek itt most vége volna. Így viszont a műtét sikerén felbuzdulva 

Zsuzsa és Zsolt újra elkezdhette tervezni a közös jövőt. Ismét felmerült a család 

alapítás gondolata, amit már amúgy is terveztek egy ideje.  

Pár nappal a műtét után külön orvosi engedéllyel Zsolt haza mehetett a 

kórházból, hogy a 31. születésnapját otthon ünnepelhesse meg. Utána pedig 

megkezdődhetett a rehabilitáció. 

Az első hét a kiszolgáltatottság iskolapéldája volt. A varrat sérülését, fer-

tőződését elkerülendő nem lehet lehajolni, nem lehet ráfeküdni, és persze víz 

sem érheti. Ezért a hű feleség mosdat, öltöztet. 

A második héten ugyan a varrattól sikerült megszabadulni, viszont meg 

kellett ismerkedni az Interferon tartalmú injekcióval, melyet hetente többször 

is be kell adni.   

Teltek múltak a hetek, és néhány dolgot leszámítva lassan minden vissza-

tért a normál kerékvágásba. Szükségessé vált ugyan néhány dolgon változtat-

ni, pl. vitamindúsabb táplálkozásra átállni, valamint jobban odafigyelni a 

napsugárzás okozta veszélyekre. Zsolt újra munkába állt, munka után pedig 

elsősorban a pihenésé és az immunrendszer erősítéséé lett a főszerep. 

Ahogy teltek a hónapok, egyre kevésbé viselte jól Zsolt szervezete a keze-

lést, melynek egyik következménye az immunrendszerének a legyengülése 

volt. Ez egy idő után olyan szintre süllyedt, hogy csak szteroiddal lehetett 

javítani rajta. A fizikai állóképessége meggyengült, s ez a változás pszichikai-

lag is megváltoztatta őt. 
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Az addig optimista fiatalemberből realista lett. Máshogy látta a világot, 

mint korábban. Fontosabb lett számára az, ami ma van, mint ami holnap lehet. 

Mert ki tudja, mit hoz a holnap? 

Zsolt fejébe belevésődött az orvos néhány mondata: „Csak tünetmentes le-

het, gyógyult nem. Az első év kritikus. Ha öt év múlva is tünetmentes, már 

lehet bizakodni. Nyolc éven belül ha nem újul ki, akkor talán már nem is fog.‖ 

Lassan eltelt az egy év. A kezelésnek vége lett, s az orvos tanácsára ugyan 

még fél évet várni kell a gyermek vállalásig, de ezt leszámítva újra normális 

életet lehet élni. Injekció nélkül, gyógyszerek nélkül, kórház nélkül. 

… 

A szülészet ajtaja kinyílik, és egy kék köpenyes fiatal ápolónő megjelenik az 

az ajtóban.  

- Apás szülés lesz? 

- Igen – feleli Zsolt. 

- Akkor jöjjön.  

A szülőszobában ott fekszik a szeretett feleség, a szobában egy szülésznő 

tevékenykedik. Az ágy mellett a gépek mindenféle grafikonokat rajzoknak a 

fájásokról, van amelyik a baba szívhangját jelzi. 

Felgyorsulnak az események. Sűrűbbé és intenzívebbé válnak a fájások, a 

gépek olyan hang orkánt csinálnak, hogy inkább le is halkítják őket. Hamaro-

san még több ember jelenik meg a szobában. Nagy a sürgés, mígnem egyszer 

csak megáll az idő. A szülésznő kezében az újszülöttel feláll. 

- Kislány – mondja a szülésznő. 

- Apuka, elvágja a köldökzsinórt? 

- Igen. 

Az újdonsült apuka kezébe veszi az ollót, és elvágja a köldökzsinórt, ami 

eddig az anyához láncolta a gyermeket. Ezután kézbe veszi a kicsiny testet. 

- Mi a neve a picinek? – kérdezi valaki a szobából. 

- Napsugár – felelik a szülők egymásra nézve. 

… 

Hát így történt, hogy aznap másodszor is felkelt a Nap, és hogy az első 

szülött kislánynak Schuszter Napsugár lett a neve. És hogy mi a tanu l-

ság? Neked talán nincs is. Nekem viszont megtanított valamit: Senki sem 

tudhatja, hogy a sors milyen ruhába öltözteti az életünket. De észre kell 

venni a jeleket, és elfogadni azt. És ami nagyon fontos: az időnket nem 

mi határozzuk meg. Csak kölcsönbe kaptuk, és előbb-utóbb vissza is kell 

adnunk. Éppen ezért, ha valamit meg kell tennünk, akkor tegyük meg, 

mert az óra kegyetlenül ketyeg. Hálásnak kell lennünk minden napért 

amit itt tölthetünk, mert minden nap új lehetőségeket hordoz magában.  

Schuszter Zsolt   
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A kicsi gyermek mindig igazat mond! 

 

Néha eszembe jutnak kis szösszenetek, de gyakran elveszítem őket, mert arra 

gondolok, hogy talán nem elég érdekes egy igényes olvasó számára. Mert 

úgy-e most nem ezek menők, láthatják, hogy a média tele van vérre menő 

harcokkal, erőszakkal, sűrűsített cselekményekkel és irreális, rettegést okozó 

jelenetekkel, röviden szenzációhajhászással! 

Aztán végül meggyőződöm saját tapasztalataimból, hogy ezek a mozgal-

mas és erőszakos történetek hamarabb feledésbe merülnek, mint az egyszerű 

kedves kis szösszenetek, mivel ezek közelebb állnak a lelkünkhöz! 

Az én nagyapám Sebők Lázár, aki 1899-ben született kükülőkeményfalvi 

székely, egyszerű ember volt, földműves, állattenyésztő és a kerekes szakmá-

ban jeleskedő ember! Hivatalosan mégsem folytathatta a szakmáját, mivel 

nem rendelkezett működési engedéllyel és ezért a fináncok sok kellemetlen-

séget okoztak neki. Ennek ellenére, évente titokban megreckirozott hallgatni 

tudó embereknek egy-két szekeret, de azok már messziről árulkodtak gyártó-

jukról, olyan piacosak voltak! 

Volt kitől tanulnia, mivel Sebők László dédnagyapám, született 1867- ben 

a környék legjobb kerekes, ács, kőműves, kőfaragó mesterségeket ismerő 

ember hírében állott! De előbb Székelyudvarhelyen gimnazista tanuló volt két 

esztendeig, ahonnan aztán eltanácsolták, mint József Attila költőt, de igazából 

kirúgták! 

Ha nem untatom hallgassák meg kirúgatásának történetét, habár ez nem a 

nagyapámé, de szerintem hadd nőjje ki magát ez a szösszenet: 

Sebők László dédnagyapámat tehát nem azért tanácsolták el, mert az esze 

nem bírta volna a tudományokat, mivelhogy igenis bírta, lévén az osztály 

legjobb tanulója. Az egyszeregyet úgy mondta, mint a vízfolyás és a többi 

tantárgyakat is, de még a deáknyelvet is kezdte ígéretesen elsajátítani. Hanem 

jeleskedett ő más nemkívánatos dolgokban, mint a csintalanság, de abban 

aztán utolérhetetlen volt. A László név visszhangzott az egész gimnáziumban, 

a sok gyermek mind köréje csoportosult és valósággal istenítették az elmés se 

szeri se száma rakoncátlanságaiért! 

A legemlékezetesebb mesterműve, amit még az én gyermekkoromban is 

emlegetett apám, és amely szájhagyomány útján maradt fenn az egész falu 

számára, a következő volt: 

Mivel már gyermekkorában kialakulóban volt a kézügyessége, tervezett, fúrt 

- faragott, ámulatba ejtette még a felnőtteket is. Különböző gyerekjátékokat 

perrentyűt, forgattyút, magától totyogó lovat, szárnyát mozgató madarat alko-

tott. De megfigyelte a kalapácsot, köves malmot, posztóványolót és miniatűr-
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ben, vízzel hajtott működésképessé tette azokat! Az, ami végleg fennakadt a 

híres, nevezetes tanárurak türelmi hálóján, a következő elmés kitalációja volt: 

Otthon egy aprócska, de élethű szekeret készített, pici lovacskára illő há-

mot is varrt hulladék bőrdarabokból, majd azt az iskolába vitte. Csakhogy a 

kis szekér elé nem lovacskát fogott be, mivel ilyen apró lovacska akkor nem 

létezett, de ma sem létezik. Hanem egy valóságos macskát, a gimnázium 

macskáját. 

Legalább ötven gyermek figyelte lélegzetvisszafojtva, ahogy befogja Lász-

ló a szekér elé a macskát. Amikor pedig a kiscsengőt is a nyakára kötötte a 

gyermekekből kitört az ujjongás. 

Mivel a macska ez idáig nem volt szekér elé fogva, nem volt csengő a 

nyakán és főleg nem volt szurkos dióhéjba léptetve, mert László szerint a 

macskát meg kellett patkolni. A szegény állat kényelmetlenül kezdte érezni 

magát, ezért menekülésre fogta a dolgot! 

Tekintve, hogy fára, kerítésre nem tudott mászni körmeinek használhatat-

lansága miatt, a kollégium épületébe menekült, ahol felugrándozván a lépcsö-

kön nagy csengetéssel és zörgetéssel végigrohant a folyosón. Nyomában az 

izgatott és torkuk szakadtából üvöltő gyermeksereggel. 

Még a „kancelláriáig‖ elsodortak egy tanárt, lábáról ledöntötték a dolgára 

siető iskolaszolgát, és mint egy hangos árvíz beözönlöttek a nyitva álló ajtón 

a meglepett tanárok közé. 

Mintha az ördög bújt volna a gyermeksereg mindenikébe, annyira megba-

bonázta őket a szekérbe fogott „patkós macska‖, de a macska is pánikrohamot 

kapott a szokatlan helyzete miatt! Felkínlódva magát a kancellária hosszú 

asztalára, mely körül már a rettegő, tekintélyes tanárurak ültek, és azon hosz-

szan nyargalva, a szekeres macska minden lehetséges „kalamárist‖ felborított. 

Az ott heverő tudományos könyvekre és irkákra kisebb-nagyobb mértékben 

ráfröccsentve tartalmukat tentapacákkal rondítódtak! 

Rövid, de annál hangosabb és incidensekkel telt hajtóvadászat után, végül 

a szegény pára a rakott kályha melletti, nyitott fedelű fásládában keresett me-

nedéket, melyet egy szemfüles diák gyorsan lezárt! 

Így lett vége az azután elhíresedett szekeres és patkós, macska hajtóvadá-

szatának, de az ügynek koránt sem. Mivel a kollégium rektora nem késleke-

dett László gimnazista apja után üzenni és azonnali megjelenésre felszólítani! 

Sebők László apja, Sebők Ferencz, született 1823-ban, ő volt talán a falu 

első kocsmárosa, termetileg alacsony, de választékos beszéddel és józan pa-

raszti ésszel annál jobban megáldott ember volt. Sietett be lovas szekérrel 

Küllő –keményfalváról Székelyudvarhelyre az idézés célját megtudni, ámbá-

tor sejtette, hogy László fia eszes gyerek ugyan, de nem angyal és ekörül 
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forog az ügy, de azzal nyugtatta magát, hogy „szép vénasszonyt és jó gyer-

meket még nem ismert a világ!‖ 

Tisztelt Olvasó, mielőtt dédnagyapám megérkezne úti céljához, engedjék 

meg, hogy szóljak röviden a kocsmáról, amelyet 1960-as évek elején az én 

gyermekkoromban bontottak le. Magas, de nem terebélyes kőépület volt. Én 

gyermeki szemmel úgy képzeltem el, mint egy négyszögű öreg tornyot. Alul, 

nyárban hűvös, télben enyhe levegőjű borospince, amit az én időmben már nem 

használtuk egyébre, mint ide rekesztettük éjszakára a ludakat. De azért napköz-

ben néha beültem a kellemes félhomályba, mert mindig vonzottak a csendes 

ódon épületek, ahol saját világomat építgettem szárnyaló gondolataimban. 

Volt, amikor a korhadt falépcsőn felmerészkedtem az ivóba, ahol a meny-

nyezet egy része beszakadt és a legkevesebb másfél évszázados zsindelyek 

között beszivárgott a napsugár. A szétmállott vakolat újra homokká alakult a 

hosszú idők során és halmocskákban folyt le a falak aljába, felfedvén az épí-

tőkövek formáját. A gerendákat befeketítette az idő, de azért jól látszott rajtuk 

a több ezer rovásjel, amik az italadóságokra utaltak, az akkor még ritka irkát, 

és plajbászt helyettesítvén! 

Lévén, hogy a falusi embernek a pénz ritkán adatott meg, ezért mindenki 

kontóra ivott, ahány futuckó pálinkát elfogyasztott annyi, egyezményes jelt 

róttak a fagerendába. Amikor pedig pénzhez jutott az ember évente egyszer, 

vagy kétszer, a rovásokat összeszámolták, majd fizetés után egy hosszú ro-

vással átrótták! Mindenkinek saját gerendarésze volt és annak rovásait bármi-

kor ellenőrizhette! 

Röviden ennyit az ódon kocsmáról, amelyet Sebők Ferencz üknagyapám 

működtetett. Most pedig térjünk vissza a cselekményhez, amely igen izgal-

masan alakult! 

Minden önmegnyugtatása ellenére, amikor a rektor úr felvázolta a tényál-

lást, üknagyapám elismerte magában, hogy a dolog nem olyan egyszerű, amit 

egy népi közmondással el lehet rendezni, ezért védekezés helyett ellentáma-

dásba ment át: 

- Mélyen tisztelt, nagytudományú rektor úr, én a fiamat, Lászlót, azért hoztam 

ide a gimnáziumba, hogy nagytudományú úriembert faragjanak belőle. Ezért 

én önöket becsületesen megfizetem, és megfizetem a fiam által keletkezett 

kárt is, de még meg is „regcumolom‖ annak rendje és módja szerint! Az önök 

mestersége az, hogy a gyermeket tudományokra tanítsák, ha kell, megregu-

lázzák, de semmiképpen ne utasítsák őt vissza! 

- Tisztelt Ferencz gazda, ez, amit ön most elmondott, ez mind igaz, de csak 

átlag gyermekre vonatkoztatva, az ön fia átlagon felüli! Bár igaz, hogy a gim-

názium legjobb tanulója és a tudományokat könnyedén elsajátítja. De a csíny-

tevésekben is utolérhetetlen, sőt olyan magas szinten folytatja, hogy már ke-
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zelhetetlenné vált! Az egész iskola diákjai rajta csüngnek, csak rája figyelnek, 

minek okáért a fegyelem is megbomlott és ez a tanulmányok rovására megy.  

Ha László fiát nem csapnánk ki a gimnáziumból, az, az egész iskola létét 

veszélyeztetné! Mi tanárok is vehetnénk a koldusbotot és elszéledhetnénk a 

nagyvilágba, remélem, ezt ön nem akarhatja, mert ön egy könyörületes, kato-

likus ember! Én azt javaslom magának Ferencz gazda, vigye haza a fiát, mert 

Lászlót a Jóisten is mesterembernek teremtette, így mindenki jól jár, ő híres mes-

teremberré válik, a gimnázium pedig megőrzi a jó hírét! És tudja mit, az okozott 

károkat sem kell megtérítenie csak az Istenre, kérem, takarítsa innen a fiát! 

Csakhogy Sebők László dédnagyapám nem szégyenkezve kullogott ki a 

székelyudvarhelyi Gimnáziumból. Azt tartotta a szájhagyomány, (mert idáig 

senki le nem írta még a történetet,) hogy a diákok Udvarhely határáig kisérték! 

Igaza lett a Rektor úrnak: Mivel, hogy azután sokra vitte, mint mesterem-

ber, hogy csak azt mondjam el, amit én láttam gyermekkoromban az ötvenes 

évektől: Az 1800-as évek elején épült kükülőkeményfalvi katolikus templom-

nak a lábbal hajtós fújtatót, amellyel az orgona működött. A kórust teljes egé-

szében tartóoszlopostól, cifra, fából, esztergált, kis oszlopocskákig, mely a 

kórus párkányzatát tartotta, és melyen könyökölni és támaszkodni lehetett. Az 

oltár nagy részét a szentek szobrának kivételével, a templom vasazott csere-

fából készült időtálló ajtóját. A haranglábakat, de a harangok a toronyba való 

felvontatását és helyretevését is ő ötletelte ki, valamint a két díszesen faragott 

szenteltvíztartó is az ő keze munkája volt! 

Volt nagyapáinknak és az őket megelőző őseinknek többek között egy ér-

dekes szokása, bármit is alkottak minek létét hosszabb időre szánták, legyen 

az épület kapu, kútágas, síremlék, díszes faragvány, egyikére sem mulasztot-

ták el felírni a pontos dátumot, és az alkotó nevét: Például: „Állította Isten 

segedelmével Sebők László 1880 augusztusának havában!‖ 

Ilyenformán, ha a szájhagyomány el is feledte volna, a pontos dokumentá-

ció lekiabált a létesítményekről! Ez egy magától érthető ártatlan dicsekvésnek 

is vehető, mert ki nem büszke sikeres munkájára, amikor az alkotás vágya 

minden székelyember genetikájába volt kódolva! 

Gyermekkorom egyik nagy boldogsága volt nekem is, amikor dédnagy-

apám nevét láttam sok igényes munkán. Hát még amikor a falusi idős embe-

rek és asszonyok hálával és elragadtatással beszéltek a dologról mondván: 

- Látod Misike, ezt a csodálatos munkát a te dédnagyapád készítette, büszke 

lehetsz rá! 

Vissza Lázár nagyapámhoz, mert ezek csak kitérők voltak, amiket közben 

leírtam, nagyon remélem, nem az olvasók untatására. 

Sebők Lázár nagyapámnak, mint az emberek nagy részének volt egy 

gyöngesége a finomságok fele. Az a finomság egy nagyon egyszerű dologból 
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állt, éspedig hargasmagú szilvából, de nem akármilyenből, hanem olyanból, 

amely a fa hegyén maradt, majd október végétől december elejéig megcsípte 

a korai dér! Rövid volt a bemutatott finomság szezonja, mivel, ha erősebb 

fagy érte és magig fagyott, akkor már a minősége véglegesen leromlott. 

Ezért nagyapám minden nap, rendszeresen hátrajárt a csűrkertbe, hogy a 

szokásos finomságokat lekosztolja a fáról. Az esetek nagytöbbségében Misike 

fia, aki az én édesapám volt, elkísérte erre a műveletre, mivelhogy ő is része-

sült a finomságokból.  

Fontosnak tartom elmondani, hogy édesapám 1925-ben született és a tör-

ténet idején négy vagy öt éves lehetett! 

Történt, hogy mivel a finomságok szezonja megnyúlt a kedvező időjárás 

miatt, a dércsípte szilvatartalék elfogyott a csűrkertből. De volt a plébános úr 

kertjében még elég, akivel a kert szomszédos volt, valamint, a pap lerázott, 

amit lerázott a fákról, a rajtamaratottakkal már amúgy sem törődött. Ezért arra 

gondolt Lázár nagyapám, hogy az úgysem lenne bűn, ha ő azt lekosztolná, 

hogy kárba ne vesszen. Csak a kerítés zavarta és azon túl a más felségterülete! 

Végül a csábítás győzött, átlépve a plébános kerítésén lekosztolgatta a fa 

hegyében megkészült szilvákat. 

- Osztán hallod-e Misike! – mondta bizalmasan apámnak. – Nehogy te a plé-

bános úrnak megmond, hogy én tőle szilvát loptam, mert kivágja a nyelve-

met! – így ijesztgették a gyerekeket a pappal, ha csúnyát beszélt. 

Még aznap vízért jött a plébános a kútunkra, amely kút a régi időkben a leg-

finomabb és egészségesebb vizet szolgáltatta az egész faluban, ezért a felszegi 

rész onnan hordta az ivóvizet, még a pap is! Édesapám ott játszadozott nem 

messze és miután elselypített egy, dicsértesséket, a pap megkérdezte. 

- Mindörökké ámen, te, hogy vagy Misike? 

- Én jól plébános úr, de úgy sem mondom meg magának, hogy édösapám 

lopja magától a szilvát, de ugye nem vágja ki a nyelvét? 

- Ne hazudj te varasbéka kölyke! – rontott ki nagyanyám és nagyapám a tornácra. 

- Hagyják csak! - intette le őket a plébános mosolyogva - bár való, hogy a 

kicsi gyermek mindig igazat mond, de ezt, most kivételesen nem hiszem el 

neki, ugyanis a szilvatermést már rég betakarítottam! – azzal nevetve fordult 

ki a kapun a veder vízzel. 

 

Epilógus, avagy a történelem megismétlődik! 

Ugorjunk egyet időben, mondjuk harminc évet az ötvenes évek elejéig, 

amikor én jómagam játszadoztam a gémeskút körül, de csak körül, mert közel 

hozzá nem szabadott mennem a szigorú tiltás végett, mely így hangzott: 

- Közel ne menj a kúthoz Misike, mert a nagy béka belehúz! 
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Szent László búcsú napja volt, nyár eleje, ünnepi lázban úszott a falu. Az 

egész rokonság kint ült a tornácon, a lágy napsütésben. A férfiak fekete prics-

cses posztónadrágban, csizmában, fehér gyolcsingben és szintén fekete posztó 

-lájbiban. Mintha páholyból néztek volna rám, minden mozdulatomat lesték, 

minden szavamat hallották, de ez így volt rendjén, mert egy három, négy éves 

gyermek egy fedetlen kútkáva körül játszadozott, ami odafigyelést igényelt. 

Arról beszéltek, hogy a plébános latinul misézett és hogy a szomszéd asz-

szonynak azért nagy a hasa, mert „bubát‖ vár, persze az utóbbit madárnyelven 

ropogtatták, melyben sok volt az „r‖, hang, de melyet én már négy éves ko-

romban tökéletesen elsajátítottam. 

Egyszer csak bejött a kapun a plébános bádogvederrel a kezében, vízért. 

Csodák, csodája, ugyanaz a plébános volt csupán harminc évvel idősebb, 

bizony a hasa is megnőtt az alatt, köszönt és a felnőttek kórusban fogadták a 

tornácból: 

- Mindörökké ámen, plébános úr! 

- Köszönj szépen te is, Misike! – biztattak engem is. 

- Szervusz, plébános! – köszöntem én, ahogy jónak véltem gyermeki ésszel. 

- Nem úgy te! – kiáltottak rám és mondták, hogy kell köszönni. 

A plébános nevetve merítette ki a vizet, vederbe öntötte, majd intett a kezével: 

- Hagyjátok csak a gyermeket, hisz övék a mennyeknek országa! 

Aztán felém fordult és ugyanazt kérdezte, mint apámtól harminc évvel az-

előtt: 

- Hogy vagy, Misike? 

- Én jól vagyok, de azt mond meg nekem, hogyan miséztél ma a templomban? 

- Én latinul Misike! 

- Latigul-e te? Gondoltam, mert nem értettem belőle semmit, pedig madáriul 

is tudok! 

A tornácon el voltak képpedve a felnőtt emberek, a plébános pedig alig 

tudta visszatartani nevetését, de azért valahogy kimondta. 

- Na, most már elmehetek Misike? 

- Nem, várjál! – odamentem hozzá megsimogattam előreugró pocakját és azt 

kérdeztem tőke. – Neked is kicsi „bubád‖ lesz, mert, hogy nagy hasad van, 

mint az Erzsi nénié? 

A tornácon előbb kitört a méltatlankodás és szidni kezdtek, de ahogy a 

plébánosból a nevetés tört elő, rájuk is átragadt és vecsernye után már az 

egész falú fulladozott a kacagástól! Én lettem a leghíresebb ember a faluban, 

de mégsem ez volt, ami az dédnagyapámnál híresebbé tett, hanem a követke-

ző történet. 

Apró gyermekekre jellemző, hogy látszólag a játékba vannak belemerülve, 

de azért a külvilágtól sincsenek elzárkózva sőt, pontosan tudják, mi folyik 



409 

körülöttük, ki mit beszél, idézni képesek és akkor is, ha nem értik meg az 

elhangzott beszéd logikus értelmét, hosszú időkre, vagy örökre rögzíteni ké-

pesek emlékezetükben! De én attól is különböztem egy keveset, mivel a ma-

dárnyelv elsajátításával, amit édesanyám csak későre fedezett fel, sok, felnőt-

tek által titkolt információhoz jutottam hozza! 

Azért, hogy akik nem ismerik a nyelvet és legalább fogalmuk legyen róla, 

lefordítok egyetlen szót magyarról, madárnyelvre. Példánk okáért legyen az a 

szó „madárnyelv‖- amely a következőképpen fog hangzani- „marga-dárgár – 

nyerge-verge‖! 

Na, mármost én ezen a nyelven több információhoz hozzájutottam, lefor-

dítottam és rögzítettem, melyiket használtam, melyiket nem. Többek között 

volt egy olyan történet, amikor egy oláhfalvi asszony a meghalt férjét siratta a 

következőképen: 

Én úgy szerettem uramat, Én riktig kedvébe jártam. Hadd tegye belé s ve-

gye ki, Mert olyan jól esett neki! 

Természetesen nem tudhattam, hogy mit tett bele és mit vett ki, és főleg 

hová, mivel én a szavakat jegyeztem meg, de összefüggéseiket már nem értet-

tem. Ezért ezt a kis fülbemászó mondókát nem késlekedtem elmondani mi-

helyt alkalom adódott rá. Ez, az alkalom a legnagyobb pikkemre Lázár nagy-

apám korai halála utáni virrasztáson következett be. 

Ilyen szomorú eseményeken imádkozni szoktak ugyan, de az előtt, után és 

szünetekben elsiratják a hozzátartozók a halottat, felsorolván annak minden jó 

tulajdonságát egyúttal, hangot adván a mérhetetlen fájdalmuknak. 

Nagyanyám is igyekezett abban, hogy fájdalmát ne hagyja magában és 

urát méltóképpen megsirassa, őszinte megnyilvánulással, mivel nagyapám 

derék, tiszteletreméltó ember volt! Akkor én megsajnálván nagyanyámat 

könnyei miatt, csupa jóindulatból a következő javaslatot tettem: 

- Nagymámám, te miért nem siratod úgy nagytátámot, mint az oláhfalvi asz-

szony az urát? 

- Hát az, hogy siratta te? – kérdezte gyanútlanul. 

Erre én fejemre tettem mindkét tenyeremet és azt jobbra, balra ingatva, 

mint aki nagyon búslakodik, skandálni kezdtem a versikét: 

Én úgy szerettem uramat, Én riktig kedvébe jártam. Hogy tegye belé s ve-

gye ki, Mert olyan jól esett neki! 

A siratóban előbb mindenki némára döbbent, aztán amikor eljutott a tuda-

tukig, hogy mégis csak igazat hallottak, előbb kuncogni kezdtek, de nevetés 

nélkül senki nem tudta megállni. Előbb nagyanyám jutott szóhoz és szigorú-

ságot erőltetve magára: 

- Mit tegyen belé te, mit vegyen ki te, tán a kezét a zsebébe? Elhallgass te 

varasbéka kölyke! 
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Akkor már az édesapám keze is vészjóslóan közeledett felém, szerencsém-

re az imádkozást levezető szigorú asszony kategorikusan tett rendet a felfor-

dulásban: 

- Emberek, asszonyok, halottasháznál vagyunk, ne viselkedjenek tiszteletle-

nül! Te pedig Misi, ha bántani mered azt a gyermeket, én pofozlak meg, ke-

resztanyád, mert jogom van „hezza‖! 

Ekkorra már többen is rászóltak apámra, minek következtében megmene-

kültem a rekcumtól, de a falu népének szájától nem. Évek múlva is megállí-

tottak az úton és megkérdezték: 

- Miért nagy a hasa a plébános úrnak, Misike? Vagy, – hogy siratta az oláh-

falvi asszony az urát? – Ha pedig nem fogtam meg a fejemet, rám szóltak: - 

Nem úgy Misike, fogd meg a fejedet és ingassad az, az igazi! 

Én pedig nem bántam különösebben, mert mindig adtak a mutatványért 

egy almát, egy szem cukorkát vagy sárga ötbanist. Hanem nagyanyám, sze-

gény nyugodjék, helyettem is önérzeteskedett, és tűzzel, vassal írtotta ezeket a 

próbálkozásokat, olyan patáliát csapva, hogy még a felnőtt emberek is ódz-

kodtak tőle! 

- Miért használod ki annak a gyermeknek a naivságát te varasbéka, neked 

sincs több eszed felnőtt létedre? 

Ez még hagyján volt, de megtörtént, hogy haragjában út menti kövekkel 

dobált meg életerős férfiakat, kiket menekülésre késztetett. 

Azóta fél évszázadnál több idő eltelt, ma, ha végigmegyek 

Kükülőkeményfalván már csak kevesen köszönnek, mivel idegennek néznek, 

és senki nem teszi fel a régi kérdéseket, pedig jólesne nekem, mert ebben a 

csendes falúban, kedves, jóravaló emberek között, születtek gyermekkorom 

legszebb emlékei! 

Sebők Mihály 

 

 

Az élet meg a halál 

 

Mi voltunk ketten a magasak és vékonyak a családban, tőle örököltem az 

alkatomat és a lábfejem formáját. A 30. születésnapomon még együtt ültünk a 

teraszon. Én 9 hónapos kismama voltam, ő potenciális dédpapa. Én nagyon 

várandós voltam, ő egy kicsit beteg, de ki nem beteg 80-on felül?  

Lajos-napon a klinikán találkoztunk, én terhességi vizsgálatra mentem, ő 

altatásban végzett tükrözésre. Két nap múlva dédpapa lett, és halálos beteg. 

Úgy ébredt az altatásból, hogy akkut leukémiája van, az orvosok azt mondták, 
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három napja van hátra. Szegény anyám ingázott az intenzív és az újszülött 

osztály között. Élet és halál között. 

Feküdtem éjszaka a klinikai ágyamon, a kétnapos dédunoka aludt, én nem. 

Tombolt bennem a szülés utáni hormon-cunami, fájt a testem, és próbáltam 

elképzelni, hogy nincs nagyapám. Nem ment. Mindig is volt. 

A harmadik napon hazaadtak minket. Gombóccal a torkomban vetettem 

fel a neonatológusnak, hogy átvinném a belgyógyászati intenzívre az újszülöt-

temet. Azt mondta, feltétlen mutassam meg a kicsit a nagyapámnak. Hálás 

voltam ezért a válaszért. Forgott velem a világ, mikor kiléptünk a szülészet-

ről. Iszonyú sokat változott az életem három nap alatt. Anya lettem, és hama-

rosan megszűnök unoka lenni.  

A haldokló nagyapám helyett egy mosolygós, vidám fickót találtunk az in-

tenzíven. Talán nem tudott róla, hogy haldoklik, ő élni akart, és látni a déd-

unokáját. A dédunoka édesen aludt és nagyon szép volt. A nagyapám arcán 

ragyogott az életöröm. 

Nem halt meg három nap alatt, még ott volt a keresztelőn, és még volt egy 

közös karácsonyunk. De azon a karácsonyon már nem volt ott teljesen, olyan 

tekintete volt, mintha odaátról nézne vissza. Ültünk a nappaliban, szoptattam 

a kisfiamat, és néztem a nagyapámat. Arra gondoltam, ez az első és utolsó 

közös karácsonyunk. Felfoghatatlan volt. 

Másnap megint rosszul lett, be kellett vinni a klinikára. Legközelebb léle-

geztető-gépen láttam. Akkor találkoztunk utoljára, csend volt és kattogás. 

A temetésére elvittük a dédunokáját is. Végigaludta. 

Sigér Fruzsina 

 

 

A mencshelyi csipkeverés 

 

Az életmesém Gazdag Károlyné Isó Lujza (1923-2005) vert csipketervező és 

készítőről szól. Anyukám és a testvére gyermekkora nagyrészét Mencshelyen, 

a nagymamájuknál töltötték. A nagymamájuk, aki az én dédimamám, nyugdí-

jas korában, csipkeveréssel foglalkozott, amit még fiatal korában tanult meg. 

Akkor zajlott a második világháború. Az emberek szegények voltak, min-

denkinek kellett valami olyan mesterséget tanulni, amivel hozzá tudott járulni 

a könnyebb megélhetéshez. A dédim 1939-ben,15 éves korában találkozott 

először a csipkeveréssel. Isó Margit, evangélikus papkisasszony Kájel Endré-

től tanult Balatonendréden vert csipkét készíteni, majd később ő tanította a 

mencshelyi fiatal lányokat erre a szép kézimunkára. A fiatalok közül a dé-

dimnek hamar kitűnt a tehetsége, később ő már meg is tervezte a mintákat, 
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amiket elkészített. Amikor anyukámék gyerekek voltak, nekik is meg kellett 

tanulni a csipkeverést. Mindig, mikor mentek a dédihez, már elő volt készítve 

a csipkeveréshez szükséges párnájuk, egy újabb könyvjelző vagy terítő min-

tával. A játék mellett arra is kellett időt fordítani, hogy a nyaralás végére el-

készüljön egy-egy újabb kis darab. Ezeket szépen megőrizték, és amikor 

1994-ben Gyarmati István, evangélikus lelkész kezdeményezésével elindult a 

Ments napok nevű rendezvény, ott már a kiállításon meg is lehetett nézni a 

munkáikat. Velük együtt több mencshelyi fiatal is megtanulhatta a csipkeve-

rést. Az ő munkáikat is kiállították, illetve a mai napig is megtekinthetőek a 

községi faluházban. 

Anyukám még sok kiállításon és vásáron részt vett a dédivel, majd később 

egy tanfolyamon is, ahol a mostani csipkeverő baráti kör tagjai tanulták a 

csipkeverést. Én is nagyon büszke vagyok dédimre. 

Slemmer Áron 

 

 

Hol vannak a fecskék? 

 
Vannak szívmelengető kapcsolatok, amelyek láthatatlan szállal fogják össze a 

benne résztvevőket. Általában ilyen a nagymamák és az unokák között szö-

vődő feltétlen bizalmon alapuló szövetség. 

Anya és lánya között - talán a tudatalatti versenyszellem miatt - ez a kap-

csolat soha nem felhőtlen. Nem is tudom mikor tűntek el a zavaró tényezők, 

fordult meg a miénk is a lányommal… Talán azon a nyáron történt. Az au-

gusztus olyan perzselő forrósággal tört ránk, hogy az erős, talpraesett lányo-

mon is kifogott. 

Történt, hogy a kisunokám születése után vásárolt alföldi nagy paraszthá-

zat korszerűsíteni kellett. A lányom ragaszkodott hozzá, hogy egy alternatív 

kazánt is építsenek a garázsba, hogy egy kisgyerekkel és egy beteges férjjel 

ne maradjanak fűtés nélkül - ha bármi is történne.  

Abban az évben rekord gyümölcstermésük volt, így szinte állandóan rotyo-

gott a tűzhelyen valamilyen gyümölcs, készült a sok különböző dzsem, lekvár. 

És ha egy fiatalasszony feje fölött összecsapnak a tennivalók, akkor kihez 

is fordulhatna, mint az anyjához. Igy én is - a hőség ellenére - az első szóra 

vonatra ültem. Már csak azért is, mert a lányom egy megjegyzése felcsigázta 

az érdeklődésem: Gyere, mert csodadolgokat produkál az unokád! Hát ezt 

látni kell!- gondoltam. 

Tavaly ilyenkor is voltam náluk. Rögtön az akkori látogatásom és kalan-

dom jutott az eszembe. A lányom elszaladt a piacra, még egy-két bevásárlást 
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elintézni. Mi ketten maradtunk otthon Gegével, aki másfél éves volt. Régen 

nem láttam, már azzal is meglepett, hogy mekkorát nőtt, de azt igazán nem 

vártam volna, hogy már beszél is! Méghozzá fiú létére nagyon szépen tisztán, 

és megállás nélkül csacsogott. Udvariasan mindent megköszönt, de ilyenkor 

csak annyit mondott: „PÜ‖. 

Alig csukódott be a kapu az anyja után, én máris az ölembe ültettem és 

kértem mondja utánam: 

- KÖ. A gyerek mondja: Kö. 

- SzÖ. Ő ismétli: Szö. 

- NÖM. Ő is: Nöm. 

- Akkor mondjad Kö-Szö-Nöm. Gege engedelmesen ismételte utánam: Kö-

szö-nöm.  

Nagyon büszke és elégedett voltam és dícsértem a kisfiút, milyen ügyes. 

Hamarosan az anyja is hazaért, intettem neki: figyeljen. 

- Gyere Gege! - hivtam az unokámat. Mutassuk meg a Mamának mit tanul-

tunk. 

- Kö-kö, Szö-szö, Nöm-nöm. Ismétli. Akkor mondjad gyorsan: Köszönöm! 

Mire Gege büszkén kivágja: Gyorsan PÜ! 

 

Hát ennyit az én pedagógiai tehetségemről…- gondoltam magamban.  

Ezek után kíváncsian vártam, hogy bő egy évvel az eset után ugyan mivel 

lep meg a lányom.  

Csendesen beszélgetve ültünk az árnyékban, amikor az ebéd utáni alvástól 

kipirultan vidáman kijött Gege a kertbe. Kaptam tőle egy puszit, de rögtön a 

kőművesekhez sietett megnézni mennyit haladtak a kéménnyel. 

- Gege, van négy kutyám! Megvannak? A gyerek „vette a lapot‖. 

- Igen, Mama! 

- Jön hozzájuk három macska. Hányan vannak? 

A gyerek a kéményt nézegetve válaszol: 

- Heten. 

- Az egyik cica elmegy. Hányan maradnak? 

- Hatan. 

- Jön két bárányka. Hányan vannak? 

- Nyolcan. Azzal elkezdi a téglákat a kőműveseknek a keze alá készíteni. 

- De jön még egy kakas is. 

- Kilenc- válaszolja kérdés nélkül. 

Én csak ülök az anyjával az árnyékban, meg sem nyikkanok. A lányom 

folytatja: 

- Két kutya elment. Hányan maradtak? 

- Heten. És újabb téglát cipel a kőművesek mellé. 
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- A két bárányka is elment. Hány állat van?  

- Öt. Mama: öt. És mutatja az ujjait. 

- Van egy új libám is! 

- Az hat. 

- És a két cica is elment. 

Én levegőt sem merek venni, de a fiúcska mondja: 

- Négy. 

- Jön hozzá négy fecske. A gyerek máris vágja rá: 

- Nyolc. 

Mire a lányom: Figyelj Gege: Három kutya visszajött hozzájuk. Most há-

nyan vannak? 

Csönd. Látom, a lányom döbbenten néz. Közben a kőművesek is megáll-

nak a munkában és érdeklődve figyelik a produkciót. 

- No Gege, mi van? Hány állatunk van összesen? 

Csönd. 

Mire az anyja sürgetné: Hányan vannak? A gyerek ismétli: Hét. 

A lányom döbbentem nézi a fiát. Szemével kérdezi: Miért?! A feszült csend-

ben jön a válasz: 

- Hét. - ismétli Gege. És huncut mosollyal hozzá teszi: Mert a fecskék közben 

elrepültek! 

Ezt már nem bírom ki: nevetve fölkapom az unokám és körbe puszilom. Az 

anyja büszkén sóhajt, a kőművesek elismerően mosolyognak és dicsérik a gyereket. 

Pedig Gege az ősszel csak három éves lesz.  

Amikor a kicsi nem hallja, mert jobban leköti a kéményépítés, akkor meg-

rendülten gratulálok a lányomnak, hogy milyen tehetséges nemcsak a fiúcska, 

de ő is: valóban született pedagógus. Látom, ő is meg van hatódva, hogy a 

tanár anyja ennyire elismerte a munkáját. A szeretet láthatatlan szála most 

már az anyát-lányát nálunk is feltétel nélkül köti össze.  

Soós Katalin 

 

 

Szőlődomb 

 

Ezt a történetet a nagyapám mesélte nekem még gyerekkoromban. Őneki is a 

nagyapja mesélte, akinek szintén a nagyapja és őneki is a nagyapja, aki a 

nagyapjáról mesélt. Ez a történet küzdelemmel és érzelmekkel teli történet 

egy férfiről, aki elhagyta a szülőföldjét, a családját, nemcsak azért, hogy bol-

doguljon, hanem, hogy egyáltalán túléljen. Az események a több száz év táv-

latában megszépültek és a romantika fátylán át látja a mai ember, emellett 
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kissé kiszíneztem én is, hogy a hiányzó részeket kitöltsem. Talán sokkal ke-

ményebb és sokkal kétségesebb volt a boldogulás, minthogy én azt megért-

hetném és vissza tudnám adni, de a cselekmény mindenképpen hiteles és igaz. 

Ez a történet egy férfi története a hazatalálásról. A haza találásról. 

Ignaz Surmann a bajorországbeli Blindheim nevű faluban élt az 1700-as 

évek közepén. Szülei utolsó, életben maradt gyermekeként ő örökölte volna 

apja halála után a néhány holdnyi föld bérleti jogát, de a helyi földesúr kiadta 

azt másnak, mondván; legényembernek nem megtérülő befektetés odaadni, 

hisz egyedül, család nélkül nem fog tudni eleget termelni. A bérleti jogot 

éppen annak a gazdának adta, akinek lányával Ignaz szerelembe esett. A lány 

apja azonban hallani sem akart a fiatalok egybekeléséről, hisz immár a fiú egy 

nincstelen zsellér lett. Ignaz erős, dolgos fiatalember volt, de minden szor-

galma sem volt elég, hogy összegyűjtsön annyi pénzt, hogy elvegye a szerel-

mét, de a kapzsi földesúr kizsákmányolásai miatt magát és idős édesanyját 

sem volt már miből eltartania. 

Ebben az időben a környékről számos család indult a szegénység és az 

éhezés elől a Magyar Királyság területére, néhány ottani földesúr felhívására, 

akik jó földeket kínáltak a némethoni dolgos parasztoknak. Ignaz is hallott 

jónéhány onnan visszatérő történetet az ottani helyzetről. A kocsmákban a 

toborzók úgy beszéltek a zsíros magyar földekről, lovakról, marhákról, mint 

Kánaánról. Ennek nyomán próbáltak szerencsét a reményvesztett németek 

egy ismeretlen új világban. Ignaz is tudta, hogy nincsen más lehetősége, csak 

hinni a mendemondáknak a magyar földek gazdagságáról, és bátran belevágni 

egy jobb élet reményében. De mégis ott volt a szülőföldje iránti erőteljes kö-

tődése, ott voltak eltemetve az ősei, akik érdes kezeikkel, izzadságos munká-

val dolgozták a földeket, hogy fiaiknak majd könnyebb legyen. Ott voltak a 

dombokon zöldellő szőlők mindig csábító arany fürtjei, a Duna lágy búgása, a 

mező, a megművelt föld illata, a szerelme.  

Egy este édesanyja fogta puha kezeivel közre fiú arcát és összetörő anyai 

szívvel suttogta: „a cselekvés kockázat, de a tétlenség biztos bukás. Van úgy, 

hogy az ember pontosan tudja, hogy mi a helyes döntés, de olyan dolgok, 

amik igazából nem számítanak, megbénítják, és nem tudja megtenni az első 

lépést. Ilyenkor kell valaki, aki meghozza helyette a döntést. Most én leszek 

az. Indulj el!‖ Elmondta neki még azt is, hogy akárhová viszi az útja, ő min-

dig-mindig szeretni fogja és hazavárja, de ha itt marad csak a nyomor és az 

éhezés marad neki osztályrészül, és szerinte igazak a történetek a magyarok 

földjeiről, ott az ő szorgalmával és erejével sokra viheti, még gazdag ember is 

lehet belőle. Elmondta neki azt is, hogy soha ne nézzen hátra, találja meg azt 

a helyet ahol ő otthon van, de a lelkéből nem kell kitörölnie a régi otthonát, 

teremtsen új életet ott, az új hazában legyen ő az első őse a leszármazottainak. 
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Ignaz pedig azt mondta édesanyjának, hogy a Duna az ő folyójuk marad, 

az új otthonban is a Duna közelében telepedik majd le, és ha hiányoznak 

egymásnak, csak érintsék meg a folyó vizét, akkor majd érezhetik egymás 

ölelését. 

Végül az asszony elővette a ládikából az ura féltve őrzött örökségét, a va-

dászkürtjét, a fia nyakába akasztotta, és azt kívánta neki, hogy szerezzen any-

nyi örömöt a játékával, amennyit az apja szerzett, amerre csak járt.  

Akkor éjjel egymás kezét szorongatva, könnyek között vett örök búcsút 

egymástól anya és fia. 

Ignaz egy batyuval, néhány rajnai guldennel és nehéz szívvel ment el ott-

honról. Talán véletlenült, talán szándékosan szerelme háza előtt vitte az út. A 

lány az ablakból meglátta és azonnal megértette, hogy hová tart a fiú, és ro-

hant is elé. Sebtében felkapta a bőrkötésű kis katekizmusát, hozzá egy pipa-

csot tépett az árokpartról és a fiú kezébe nyomta azokat búcsúajándék gya-

nánt. Csókkal búcsúztatta volna, de szigorú apja azonnal visszaparancsolta. 

Ignaz még egy utolsó pillantást vetett a szőlőhegy lankáira, amikor a felke-

lő nap első sugarai végigszántottak a szigorú rendben művel tőkék között. 

Még késő öregkorában is azt mondta, hogy ez a látvány pontosan megmaradt 

az emlékezetében az óhazáról, minden más elhalványult. Akkor, ott sóhajával 

hátrahagyott mindent, amit ismert, és elindult egy ismeretlen élet felé.  

A blindheimiek néhány nappal korábban már elindultak, így Ignaz a szom-

szédos tapfheimi csoporthoz csatlakozott. Néhányan gyalogszerrel, de a leg-

többen szekereken tették meg az út első szakaszát a Duna mentén Ulmig, 

szinte szótlanul. Háborúban meggyötört, elszegényedett, nemritkán éhező 

emberek karavánjai vágtak neki Bajorországból, Badenből, Württembergből, 

de voltak Hessenből és Vesztfáliából is. Az emberek vitték, amit tudtak, min-

dent, ami az újrakezdéshez szükséges volt: baromfit, vetőmagot, szerszámo-

kat földműveléshez, favágáshoz, volt, aki néhány bútorát is magával cipelte.  

Ignaznak megengedte egy Johann nevű ismerős, hogy felüljön a szekerére. 

Ez az ember szőlővesszőkkel pakolta meg a kocsiját, feleségével, két kisfiával 

és egy lányával indult útnak. Szőlőt termeszteni szeretne az új hazában. 

Ulm kikötője zsúfolásig megteltek az útra kelő telepesekkel. Az egyes 

csoportok a magyar földesurak itteni megbízottai köré gyűltek, akik eligazí-

tották őket. Dereglyék sorakoztak végig a part mellett, s egyenként száz-

százötven ember költözött ezekbe cirka két hétre, amíg a folyó le nem szállít-

ja őket Pestig. Néhányan a nagyobb állatokkal, szekerekkel, ekékkel lábon 

tették meg az utat. A dereglyék igen egyszerű felépítésű közlekedési eszkö-

zök voltak; csak egy kis házikó volt ráépítve, hogy legalább fedél legyen az 

utasok feje felett, egy útra tervezték, kizárólag a folyó sodrása hajtotta, azzal 
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visszafelé már nem lehetett közlekedni. A 25-30 méter hosszú, 5-6 méter 

széles vízi járműveket Ulmerschachtelnek, ulmi doboznak nevezték el. 

Igaz még életében nem látott ekkora tömeget; megbabonázva sodródott az 

emberek között. Már este volt, mikor végre egy intéző elé került, már csak 

néhány dereglye vesztegelt a kikötőben az utolsó utasokra várva. Az intéző 

viszont olyat mondott, ami Ignaz reményeit porrá zúzta: a földesúr birtokán 

egyedülállóknak nincsen helye! Egy nőtlen férfinak nincs miért küzdenie, az 

a mindig a könnyebb utat választja, később elvadul, rabló, útonálló lehet belő-

le, a társadalom terhére lesz. Itt házat, hazát kell teremteni! Egyedül, cél nél-

kül az értelmetlen. 

Ignaz lába alatt majd’ megnyílt a föld; vissza már nem fordulhatott, otthon 

a szolgasors várja, előtte meg bezárult a kapu, a remény kapuja. Johann térí-

tette vissza. Egy dereglyére igyekezett, kezében egy nyaláb szőlővesszővel és 

meghallotta, amit az intéző mondott Ignaznak. Odaintette magához a fiút. 

Elmondta neki, hogy az ő magyarországi földesuruk, Grassalkovich gróf, egy 

birtokára negyven család számára ígért házhelyet, földet, rétet. Még van egy 

kiadó házhely ott. Johann két fia még gyermek, de a lánya Ignaz korabeli. Ha 

feleségül menne hozzá, akkor Johann családja kétszer akkora földet birtokol-

hatna, és Ignaz is meglelné a számításait: hazát, saját földet találhat, családot 

alapíthat. Johann ismerte a fiú apját, becsületes, keményen dolgozó embernek 

találta, aki igen szépen tudta fújni a kürtjét. Ignaz látásból ismerte Johann 

lányát, nem volt olyan szép, mint az otthoni szerelme, de végül nem zárkózott 

el az ajánlattól, úgy remélte a közös cél majd úgyis összekovácsolja őket. 

Korán reggel Johann és a felesége felkeresték a helyi plébánost a kérésükkel, 

aki nem tagadta meg a sebtében kieszközölt menyegzőt, és közvetlen az indulás 

előtt összeadta a fiatalokat a Sankt Michael zu den Wengen templomban.  

Az utazás ára a folyón húsz gulden volt. Ezt a telepesek a Magyar Király-

ság határáig fizették, innen a toborzó nemes úr költségén utaztak tovább. 

Ignaz az első este kénytelen volt elcserélni a kis katekizmust egy asszonnyal 

egy meleg pokrócra, mivel igen hidegek voltak a tavaszi hajnalok a folyón. 

Ignaz az út során igyekezett minél többet beszélgetni újdonsült feleségé-

vel, hogy megismerje, esténként a vadászkürtjén játszott. Néhányszor kötöt-

tek ki csupán, olyankor bevárták a szekérrel érkező családtagokat, esetenként 

cseréltek is. A négy kormányosnak megadta a munkát, hogy egyes helyeken a 

sziklák közt elvezessék a dereglyét. Akadt olyan hajó, amit nem sikerült ilyen 

szerencsésen irányítani és a part menti sziklákon tört össze. 

Az telepeseket, ahogy a magyar határt átlépték, egyre keserves kép fogad-

ta: lerombolt falvak, elnéptelenedett városok, felgyújtott, elüszkösödött temp-

lomok. A török háborúk kiirtották a lakosság nagy részét, vagy földönfutóvá 

tették őket. Néhány sárkunyhó roskadozott a partok mentén, a megbarnult 
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nádtetőiket rég belepte a moha; parlagon hagyott földek, sűrű bozótos vad táj 

látványa mindenfelé. Hol volt ez az otthoni szépen megművelt földekhez, 

rendezett falvakhoz képest. Most rajtuk, a német telepeseken a sor, hogy újra 

élettel töltsék meg a vidéket, földet törjenek föl, szőlőt telepítsenek, keresked-

jenek. Egy olyan világba csöppentek, ahol a legelejéről kellett kezdeni és 

bizony kétséges volt a siker is. De erős, szorgalmas, dolgozni tudó férfiak és 

nők jöttek némethonból, akik elég eltökéltek voltak, ahhoz, hogy őseik föld-

jének mintájára új hazát alapítsanak.  

Soroksáron kötöttek ki végül. Az intézők hangos szóval hirdették a földes-

urukat az érkező telepeseknek, hogy azok megtalálják őket. A dereglyéket 

szinte azonnal nekiálltak szétszedni és néhány telepes szótlan gyászban akkor 

döbbent rá arra igazán, hogy innen az óhazába visszaút már tényleg nincsen.  

Egy- két nap alatt a soroksági kikötő elnéptelenedett. Híre-hamva sem ma-

radt a német telepesek izgatott nyüzsgésének; végül minden csoport megtalálta 

a majdani földesurának megbízottját, akivel megindultak az új otthonaik felé.  

Ignaz és új családja is elindult. A Hartyán nevű pusztát jelölték ki birtokaikat. 

A Duna még számos ulmerschachtelt hozott le német területekről, és az 

érkező telepesek a folyóparton, de még az ország számos más helyén falva-

kat, városokat alapítottak. Egymás után nőttek ki a magas homlokzatú, fehér-

re meszelt házak színes ablaktáblákkal, köréjük gazdaság épült, a svábok 

feltörtek földeket, kietlen pusztaságokat tettek termővé, megkötötték a ho-

mokdűnéket, erdőt telepítettek, szőlőt műveltek, templomok emelkedtek és 

temetők nyíltak. Ez utóbbi aztán végleg ide kötötte őket. Lassan, de végérvé-

nyesen megváltozott a táj a hosszú évek alatt a német szó elhalkult, magyar 

lett, de a sváb mégis megtartotta ősei szorgalmát, alázatos munkabírását, kul-

túráját, zenéjét. 

 

A nagyapám miután végzett a történettel mélyet szívott a hosszú szárú tajték-

pipájába, és mélyen belenézett a szemembe azzal szigorú, az élettől megke-

ményedett, munkában megfáradt, de mégis mindig őszinte és tiszta tekinteté-

vel, amiből én megértettem az ősök küzdelmének tiszteletét.  

 

Most pedig itt ülök egy nyári vasárnap délután a lugas alatt, és büszke meg-

elégedéssel szemlélem a szőlődombom tőkéi közt lenyúló délutáni napfény 

zöld-arany színeit. A házból a két fiam tenorkürtjátékát hallom halkan. Újra 

eszembe ötlik Ignaz története, és megnyugtat a tudat, hogy elmúlt cirka két-

százötven év, de mégis kézzel foghatóan él bennem a képesség, hogy bárhol, 

bármilyen körülmények között boldogulni tudjak, és ezt bizony még fiaimban 

és fiaim fiaiban is tovább fog élni.  

Surman Viktor  



419 

Amikor kicsi voltam 

 

Nem vagyok már mai gyerek, túljutottam életem derekán. Ám a gyerekkor 

emléke ma is elevenen él emlékezetemben, hiszen felnőve a sajátjaimat ne-

velve már ég és föld volt közötte a különbség. 

 

Nem emlékszem mindenre, szüleimtől tudtam meg, hogy bérlőként éltek egy 

nagygazda házában. Itt a Nagyságos Asszony annyira szeretett, hogy minden-

áron azt akarta, hogy legyek az övé - örökbe akart fogadni. De szüleimnek is 

szeme fénye voltam, dehogy adtak oda! 

Ekkor vettek valahogy egy kicsi házat és elköltöztünk. Egy szoba és 

konyha volt ez csupán, égre nyílott az ajtaja és nádtető fedte be. Világosan 

emlékszem mindenre! A kis szobánkban két oldalt a két ágy, a végében szek-

rények és közepén volt az asztal székekkel. Rajta a petróleumlámpa, hiszen 

áram nem volt - sokáig fényénél tanultam. 

Az ágyban nagy szalmazsák ropogott, minden évben hozta a hátán Édes-

apám a frisset és ropogósra töltöttük. Ezen aludtunk négyen, apám a később 

született öcsémmel, én az édesanyámmal. 

Kicsi konyhánkban minden nap főtt az étel, az ásott kútról vederben hord-

tuk be a vizet, amit ittunk és amit a masina melegített mosakodásra. Télen 

nehezebb volt, mert a havat is bevittük a földes házba, nehezen száradt fel. 

Nyáron már könnyebb volt, magam is felmázoltam, tisztára a ház külső falá-

nál is. Örültem, hogy mindezt csinálhattam. 

Házunkhoz tartozott egy kisebb telek, melyet minden tavasszal felásóz-

tunk és minden féle magokat ültettünk el. Volt ott hagyma, zöldségfélék és 

krumpli is. Alig vártuk, hogy kikeljenek, láthassuk a sorokat, amiből enni 

fogunk. 

A gyümölcsfák maguktól teremtek, volt több féle szilva, alma, meggy és a 

nagy diófa! Nem kellett a boltban vásárolni akkor csak az alapvető élelmisze-

reket és a kenyeret. Liszt, cukor és a fűszerek, mert ezek nem teremtek meg. 

Örök élmény maradt, amikor kenyérért mehettem. A friss ropogós kenyérvé-

ge - a dumó - hazafelé mindig nagyon jól esett. A házi zsírunk egy bödönben 

volt, mert évente egy kis hízócskát tudtunk nevelni, amit Karácsony előtt 

vágtunk le. Szorgosan segítettem mindenben, a szalmától való perzseléstől 

kezdve. Hordtam a kútról a sok vizet, kapargattam a bőrkét, amíg hófehér lett. 

Édesapám darabolta és osztotta el, melyik részéből mi lesz. Csináltunk hurkát 

és kolbászt, a szalonna része és a combok, oldalas besózva alaposan a tekenő-

be került. Jó sokáig állt a sós lében, majd a füstölőbe raktuk - ez tartósította. 

Nagyon sokáig került az ételünkbe belőle, hiszen elállt! A mai napig is  
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számban van az íze! A zsíros kenyeret is nagyon szerettem, hiszen házi volt 

és jutott hozzá zöldhagyma vagy uborka a veteményeskertből. 

A kertünk vége a mezőre ért és közel volt a kiserdő. Édesapám, később mi 

gyerekek is idejártunk tüzelőnek való gallyakat szedni. Akkor még lehetett a 

száraz ágakat haza hoznunk, a hátunkra kötve fel. A régi nagygazdának még 

hatalmas kertje és legelője volt, ahol mi gyerekek megfordulhattunk. Nem 

sajnálták a gyümölcsöket, szedhettünk sóskát és minden féle epret is. Soha 

nem feledem el a kertjük végén azokat a hatalmas nyárfákat, melyeket tízen 

sem tudtunk körbe ölelni! Sok-sok évet megélhettek, korukat senki sem tudta. 

Szerettünk alatta és körülötte játszani, mi falusi gyerekek - fiúk lányok vegye-

sen. Gyerekként éltem meg, hogy mi történt velük! Nem száradtak el az öreg 

fák, más sorsot szánt nekik az élet és a gazdájuk! 

Egyszer csak a kis utcánkban sátoros lovas szekerek jelentek meg, jó pár 

volt belőlük! Kíváncsian néztük, kik lehetnek - tele emberekkel. Volt közöt-

tük asszony és gyerek is, szóval családok. Futottunk utánuk, míg az utcánk 

végén lekanyarodtak a legelő felé menő közön és befordultak a kertek alá! A 

mi kertünk alatt is elmenve a régi öreg nyárfánk körül telepedtek le. 

Csodálkozva néztük, mit akarnak itt! Még nem mertünk a közelükbe men-

ni, mert ugye, idegenek voltak és számunkra nagyon barna bőrűek. Mint ké-

sőbb megtudtuk a felnőttektől, igazi vándorló oláh-cigány családok voltak, 

akik ott éltek, ahol munkát kaptak. 

Most is ezért jöttek, mert valakiktől hírét vették a két hatalmas nyárfánk-

nak és megegyeztek a kitermeléséről. Bizony, amikor csak tudtunk a köze-

lükben jártunk és láttuk hatalmas munkájukat. 

Sajnáltuk a fánkat nagyon, de ezen emberek keze által naponta új meg új 

dolgokat láttunk. Egy-egy darab levágása után sorra ültek a munkának, hatal-

mas fateknők sorakoztak előttünk. Soha nem láttunk még ilyet!! Kisebbek is 

készültek, gyönyörűen kidolgozva, simára faragva. Késük nyomán fakanalak, 

kisebb edények is megleptek minket, hogy ezeket is ők dolgozták ki. Lassan 

fogyott az óriási fa, egyre több lett a kész - eladásra készült faáru. Egészen kora 

tavasztól késő őszig ott dolgoztak, amíg el nem fogyott a munkának való fa. 

A nyáron megszáradt fateknők lassan elfogytak, vitték eladásra. Óriási 

családi munkát láttunk abban az esztendőben. Szüleim elmondása szerint a 

télen mindent eladnak, új tájakra vonulnak.  

Mi megszoktuk őket, nem volt velük semmi gond. Dolgoztak és éltek! Az 

ő közösségükben ez volt a családi összefogás és munkamegosztás. 

Csak nekünk, gyerekeknek hiányzott a hatalmas játszótársunk, az évszáza-

dos nyárfánk! Üresen tátongott a gyep, nem hullottak a levelek, nem zörgött 

az avar lépteink alatt. Elmúlt két élet! Nem feledtük el sohasem! 

Szabó Edit  
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A nagyapám 

 

Csontos, szikár, alföldi ember volt Szabó nagyapám. Mélyen ülő szeme olyan 

volt, mint vihar előtt az égbolt, sötétszürke. Kemény, keskeny arcát tavasztól 

őszig a napsugár bronz barnára sütötte. Kedves tárgyai mindennap ott lapul-

tak a zsebében: csíkos szélű, óriási zsebkendője, zsebórája, bicskája, gyufája 

és pipája. Naphosszat csak ült a lócán és pipázott. Pipáját korán reggel jó 

erősen megtömködte a maga vágta dohánnyal. Pipaszurkálója nemigen volt, 

mindig a tűzhely körül keresett valami alkalmatosságot, azzal nyomkodta le a 

parázsló pipadohányt. Vagy csak úgy, a mutatóujjával, ami egy idő után meg-

sárgult. Szerettem a felszálló füstkarikák illatát, időtlen időkig elhallgattam 

volna történeteit. Leginkább azokat kedveltem, amik rólam szóltak. 

 

Egyik nap éppen a dinnyeföldre tartott nagyapám. Kalapban, kicsit meggör-

nyedve, de vidáman fütyörészve ült a szekér bakján. Engem is felemelt a ko-

csi ülésére maga mellé. A lovak a házak között lomhán, lehorgasztott fejjel 

baktattak. Amikor magunk mögött hagytuk a falut, ostorával pattintott egyet-

kettőt a lovak irányába. Az ostor nyele vékony vesszőből volt, amire a zsineg-

fonatot maga készítette. 

- Csillag, Rozi, ne, te, ne! - biztatgatta őket szóval is. A két ló poroszkálni 

kezdett, majd gyors futásnak eredt. Egyszerű hámjukban hetykén rázták nya-

kukat, fejüket hol jobbra, hol balra vetették. Az évek alatt igen összeszoktak. 

Kezes s hűséges állatai voltak gazdájuknak, ismerték minden mozdulatát, 

hanglejtését. Régről volt az ismertség, hiszen csikókoruktól gondozta, tanítot-

ta őket az én nagyapám. Fülük rezzenéseiből olvasott. Csillag világra jövete-

lekor is ott virrasztott az istállóban. 

 

Árkok, kertek, szántóföldek mellett vitt az utunk. Ott terpeszkedett a gödör is, 

itt-ott a házakhoz közel. A lakóházak építéséhez vályogot vetettek, akkor 

keletkezett. Voltak mélyebb és veszélyesebb részei, voltak sekélyebbek. A 

hevesi út felőli részén földút húzódott. 

A gödör partján felvillantak előttem a régi, kedves emlékek. 

Láttam a csodálatos virágzó fűzbarkákat. 

A vízből nagy vedrekkel merítő ürgeöntőket. 

A pirospozsgás arcú szitakötőt és lepkét kergetőket. 

A gödör vizében fekete, óriási traktorgumin pecázó utcabeli fiúkat. 

A harsányan nevető fürdőzőket. 

A kitartó kunyhóépítőket. 

A vidáman fakutyázókat, szánkózókat. 
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Nyelvem hegyén éreztem a dér csípte kökény fanyar ízét. 

A kellemesen fűszeres hal ínycsiklandó zamatát. 

Orromban éreztem az ősz iszapszagát. 

Bőrömön éreztem a tél vasfogát. 

 

Megérkeztünk a határnak egy részére, a dinnyeföldre. Ameddig a szem ellá-

tott, tengernyi apró, nagy és óriási gömbölyded görögdinnye futott hosszú 

szárakon és indákon. 

- Ezt vegyük le! Ezt is vegyük le! - kiabáltam lelkesen. Szerencsére nagyapó 

bölcsebb is, -tapasztaltabb is volt nálam, így az éretlen dinnyék mind a száron 

maradtak. Bicskájával felvágott egy sárga hasút, és a meglékelt darabot felém 

nyújtotta. Evés közben a görögdinnye édes, bő leve végigfolyt az államon, 

egészen a könyökömig. Amikor húsát lerágtam, csíkos, dohányszagú zseb-

kendőjével megtörölte arcomat. 

A dinnyeszedés közben nagy léptekkel haladt, de időnként visszanézett, s 

bevárt. Amikor megrakta görögdinnyével a lovas kocsit, hazaindultunk. A 

kanális mellett vezetett utunk, partján öt hórihorgas jegenyefa nyújtózkodott 

az ég felé. Ágain vetési varjak tanyáztak. Bizony, sok fiatalnak és öregnek 

segítettek ezek a fák az eligazodásban. 

 

Egész életében vonzódott a lovakhoz az én nagyapám. Akkor is a szénássze-

keret rakta, amikor baleset érte. Elevenen él emlékezetemben, milyen nehezen 

mozgott, amikor hazaszállították. Erős fájdalma lehetett, mert csak ült egy-

helyben, szeme egészen megnyirkosodott és keservesen sóhajtozott. Ebben a 

sóhajtozásban benne volt egész életének küzdelme, fájdalma. Régi tavaszok, 

őszök és telek minden öröme és bánata. Vele maradtam, segítettem neki a 

tisztálkodásban, közben csendesen beszélgettünk. 

 

Pár óra múlva kórházba került. Érezte, elékezett az ő ideje. Lehunyt szempil-

lái alól könnycseppek gördültek le az arcán. Kedveszegett lett, nem kívánta 

már becses pipadohányát, nem ízlett kedvelt étele, a dödölle sem. 

Elvitték Szent Mihály lován. A gyertyák érte égtek. Az imádság érte szólt. 

Nem csutakolta ezután Csillagot, szeretett lovát. 

Nem szagolta már a friss széna illatát. 

Nem szekerezett többé unokájával a dinnyeföldre sem. 

 

Teltek-múltak az évek. Egyre ritkábban jár a határban valaki. 

Nem látják, ahogy a gabonacsírák megmozgatják a földkérget, s törnek az 

életet adó fény felé. 
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Nem gyönyörködnek a gödör partján virágzó fűzbarkákban, és nem kós-

tolják a kökény fanyar ízét sem. 

Szabó Márta 

 

 

Mama, mesélj! 

 
Nagyon szeretek a nagyszüleimnél lenni, többek között azért, mert este lefek-

vés előtt nagyon jókat beszélgetünk. Legjobban azt szeretem, mikor arról 

mesélnek, milyen volt az ő gyerekkoruk. 

Úgy gondolom régen sokkal jobb volt gyereknek lenni. Mindig kint ját-

szottak, árkot ugráltak, békát fogtak, malmoztak bab-és kukoricaszemekkel, 

csutkababát készítettek, fogócskáztak, bújócskáztak. Nem voltak drága játé-

kaik, telefonjuk, tabletjük, nem gépeztek egész nap, mint manapság a gyere-

kek többsége. Én nagyon szeretek játszani, amikor csak tehetem, kinn vagyok 

a természetben. Mi öten vagyunk testvérek, így együtt nagyon jókat tudunk 

játszani. 

A mamáék mesélték, hogy az iskola is nehezebb volt. Aki nem fogadott 

szót kukoricán térdelt a sarokban. Csak az kapott ötöst, aki igazán megérde-

melte és mindig tanult. Manapság szinte mindenki kitűnő tanuló. A tata rossz 

tanuló volt, a mama viszont nagyon szorgalmas, szeretett tanulni. Mindig a 

lecke volt az első feladat, a házimunka a második, a játék csak a harmadik. Én 

is nagyon szeretek segíteni itthon, mert látom, hogy anyáéknak mennyi dolga 

van és nem is esik nehezemre. A legjobban kertészkedni szeretek. 

Az a legjobb mikor a mama az ő saját szüleiről mesél. A dédtatám volt egy 

háborúban, ahol egy bomba robbant a csapatuk mellett, és ő súlyosan megsé-

rült. Tíz évig volt kórházban. El sem tudom képzelni a dédmamám milyen 

boldog lehetett mikor végre hazatért. Ezt a történetet én is el fogom mesélni 

majd a gyerekeimnek, hogy sose merüljön feledésbe. Még azt is mesélte a 

mamám, hogy az ő anyukája gazdag családból származott, az apukája meg 

szegény volt. Nem engedték, hogy összeházasodjanak. Erre a dédmamám el-

szökött otthonról, és hozzáment a dédtatámhoz mégis. Ez azért nagy dolog, 

mert akkoriban ez nem volt szokás, a lányok azt csinálták, amit a szüleik mond-

tak. A dédmamám nagyon bátor nő volt. A mama mindig elmondja, hogy az én 

anyukám pont olyan, mint az ő anyukája volt, külsőleg és belsőleg is. 

 

A mama mesélte, hogy arra nagyon jól emlékszik, hogy sokat volt együtt a 

család. Ő egy kis faluban élt gyerekkorában. A férfiak a földeken dolgoztak,  

a nők a kertben veteményeztek, rendezték a házat, főztek és a gyerekekre 
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vigyáztak. Mindig voltak tyúkok, libák, kacsák, disznók az udvaron, a gazda-

gabbaknál még tehén is. Mindig volt mit enni, nem kellett a boltba menni. Ők 

megtermeltek mindent maguknak. 

Minél többet megtudok a mama gyerekkoráról, egyre inkább azt érzem, 

hogy jobb volt régen, mert ma már azt nézi mindenki, hogy mije van a másik-

nak. Sokan azért barátkoznak valakivel, mert például jó telefonja van. Ha 

valaki jó valamiben, jól tornázik vagy táncol, arra rögtön irigykednek. Én ezt 

nem értem. Miért nem lehet szívből örülni más sikerének? 

Régen tudták mi a fontos. A családban mindenkinek megvolt a saját fel-

adata és nem másokkal foglalkoztak, hanem egymásra figyeltek. A gyerekek 

nem este tíz óráig edzettek, meg száz különórára jártak, hanem kinn szalad-

gáltak az utcán szabadidejükbe, bandáztak. Este pedig együtt ültek asztalhoz 

és megbeszélték kivel mi történt aznap. 

A mama meséit azért szeretem hallgatni, mert abban reménykedem, hogy egy-

szer megfordul a világ. Remélem hamarosan lesz alkalmam elmenni hozzájuk, ha 

elmúlik ez a koronavírus, mert már nagyon hiányzik nekem ő is és a tata is, de most 

a legfontosabb vigyázni rájuk, hogy még sokat mesélhessenek nekünk. 

Szarka Hanna 

 

 

Halak úsznak a fürdőkádban 

 

A szüleimtől örököltük a szokást, hogy szenteste halászlevet, rántott halat 

vacsorázunk. De csak olyan halat szabad megvásárolni, amelyik él, és ne is 

szenteste napján kelljen hosszú ideig sorban állnunk a pultnál. Ez nem köny-

nyű feladat. Van, amikor megvesszük a halat még él, mikor hazaérünk, már 

nem él, vagy amikor a fürdőkádban tartjuk, egy-két napot élve ott sem bír ki. 

Már előre féltem, hogy halvásárlásom sikerül-e. Még az is nagyon fontos, 

hogy ne legyen a húsa zsíros. Ha a vásárlás nem sikerül jól, az a szép szentes-

tét elrontja. Szerettem volna ezt a feladatot feleségemmel megosztani, hogy 

ne csak én legyek a szenteste elrontója, de azt a választ kaptam a kedves fele-

ségemtől, hogy láthatom, mennyi munkája van, és még nincs meg minden 

ajándék, még nem tudja, mit vegyen a szüleinknek, és még minden ajándékot 

be kell csomagolnia. Igaza volt, így hát indultam vásárolni. Amikor az árus 

kérdezte, mit kér, én csak a halakat néztem, hogy a legjobbat válasszam. Mu-

tattam, melyiket fogja meg, ha dobálta magát a mérlegen, az jó, de kövérnek 

láttam. Nagyon szépen kértem, ne ezt, hanem a másikat adja. Azt már az árus 

úgy tette a mérlegre, hogy nemcsak a nyakkendőm, meg az ingem lett vizes, 
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de még a nadrágomra is jutott belőle. Előre kértem, ne üsse fejbe, mert élve 

szeretném hazavinni. 

Hazafelé menet a három kilogrammos hal nagyon mozgatta a szatyrot, de 

a csodálkozókra rá se néztem. Hazaérve gyorsan félig engedtem a kádat víz-

zel, és óvatosan, nehogy megüsse magát, a kádba eresztettem. Kiérdemeltem 

a dicséretet, ha erről megfeledkezett a feleségem, addig mondogattam, hogy 

jöjjön már és nézze meg, milyen szép, ficánkoló halat vettem, amíg egy pu-

szival nem jutalmazta az ügyességemet. Rendszerint a gyerekek a nagyszü-

lőknél voltak a készülődés ideje alatt, később együtt jöttek vacsorára. Kará-

csonyi dalok és imádkozás után, a szépen becsomagolt, névvel ellátott aján-

dékokat átadtuk egymásnak. Egy alkalommal a család korábban érkezett, a 

hal még a fürdőkádban úszkált. A gyerekek boldogok voltak, hogy egy élő 

halat simogathatnak. Kérték a nagyapát, hogy ne engedje, hogy a szüleik 

megöljék és megfőzzék, mert az volna nekik az igazi ajándék, ha az ünnepen 

játszhatnának a fürdőkádban lévő halacskával. Az unokáknak sikerült meg-

győzni a nagypapát, aki arra kért, hogy ezt a halat hagyjuk élni, és menjek a 

csarnokba másikat vásárolni. 

- De drága édesapám, a csarnok bezárt, a kérést már nem tudom teljesíteni. 

A gyerekek azt mondták, ha ezt megfőzzük, ők nem esznek belőle. Kará-

csonykor a gyerekek öröme azon a karácsonyon nem volt halvacsora, a gye-

rekek több időt töltöttek a fürdőszobában, mint a karácsonyfa alatt. 

Soha nem gondoltam, most már tudom, hogy a nagyszülők mindennél 

jobban szeretik az unokákat. Talán ez azért van, mert a szülőnek sok gondja, 

feladata van, a nagyszülőknek az unoka szeretete a legfontosabb. Már én is 

nagypapa vagyok, nagyon sok szeretetet kapok és adok az unokámnak. 

Szarvas Ferenc 

 

 

Pénzt nem vittem, kaptam egy suszterbarackot 

 

Iskolából hazafelé levált a cipőm talpa. November esős hidegében lehúztam a 

cipőm, a hónom alá tettem. Sajnos nem futhattam hazafelé, mert a díszes mene-

tet nem bonthattam meg, csak a kapunk előtt léphettem ki a sorból. Mindenki-

nek köszöntünk: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!‖ Volt, aki fogadta, hogy 

„Mindörökké!‖, olyan is volt, aki közölte velünk, hogy ő református, neki csak 

azt mondjuk, hogy „Jó napot, vagy ne köszönjünk sehogy.‖ Az éhes, rendet 

betartó gyerekek mindenkinek eleget akartak tenni. Kis falunkba katolikus és 

református vallás uralkodott. A katolikus pap Füredi István, a református  

lelkész Hankóczi József volt a második világháború előtt. A legnagyobb  
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ellenségei a katolikusoknak a reformátusok, a reformátusoknak a katolikusok 

voltak. Megverték, ha egy katolikus fiú egy református lánynak udvarolt. A 

rendezvényeken csak azonos vallásúak vehettek részt. Olyan is előfordult, hogy 

egy református férfi bejött a katolikus iskolánkba és a gyerekek előtt köszönés 

nélkül a tanítót hangosan leszidta, hogy milyen tanár az, aki még köszönni sem 

tudja megtanítani a gyerekeket és elment.  

Marika, a rendbontó kislány pálcával öt ütést kapott a körmére. Ha egy fiú 

volt rendbontó, előrehajolva a fenekére kapta az öt ütést. Mi már a tehenek-

nek is köszöntünk volna, hogy a veréseket a nádpálcával elkerüljük. Fázott a 

lábam, alig vártam, hogy hazaérjek. 

- Dicsértessék a Jézus Krisztus! Édesanyám levált a cipőm talpa. 

- Kisfiam, vidd el a suszterhez, Imre bácsihoz és kérd meg, hogy csinálja 

meg. Tudod, hol lakik? 

- Igen, tudom édesanyám. Én vigyáztam a cipőmre, csak egyszerűen levált a 

talpa. 

- Ferikém, nem te vagy a hibás! Nem csoda, hogy levált a cipő talpa, a Gyuri 

bátyád két évig hordta előtted.  

- Már megyek is. Majd, ha hazajövök, vacsorázok. -  Mezítláb futottam a 

suszterhez.  

- Kezét csókolom Imre bátyám. Nagyon szépen kérem, tessék a cipőm még 

ma megcsinálni. 

- Holnap délután gyere érte. 

Imre bácsi a meleg konyhában dolgozott, néztem a szerszámokat és kér-

dezgettem: 

- Miért olyan más a kalapács? Miért görbe a tű?  

Amíg kérdezgettem, addig is melegedtem.  

Imre bácsi kérdezett: 

- Te vagy a Gyuri fia, a Feri? 

- Igen, én. 

Imre bácsi haragosan hívja Mariska nénit. 

 - Miért kiabálsz te bolond vénember? Ez a gyerek azt hiszi, hogy veszekszel 

velem. 

- Kezét csókolom, Marika néni! Én nem hiszek semmi rosszat, ismerem az 

Imre bátyám, milyen jó ember, csak hangosan beszél, mert nagyot hall. 

- Te Maris, mondd meg, hol van az a dikics, az előbb még itt volt! 

- Imre, nézz körül, ott van előtted a sámlin. 

Egy két centiméter széles, tizenöt centi hosszú fa, aminek az egyik vége 

éles, egy kis bőrtok rá van húzva, nem késnek hívják, hanem dikicsnek, ami-

vel a cipő talpát faragcsálja. 
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- Imre bátyám, ne tessék haragudni, de elmegyek, mert éhes vagyok és tanulni 

kell. 

- Maris, hallottad, éhes a gyerek! Adjunk neki egy tányér paszulyt! 

- Otthon vár az édesanyám, főzött. 

- Ha mondom, egyél! Nekem senki ne mondjon nemet, ha mondom, akkor 

úgy legyen. 

- Igen, Imre bátyám, eszem, csak egyetlen kérdésem van. 

- Előbb egyél, majd utána kérdezhetsz. 

Aranyos kis csendes Mariska néném már a kezembe is adta a paszullyal 

megrakott tányért, én meg állva megettem. 

- Imre Bátyám, most már kérdezhetek? 

- Halljam, mert nem érek rá veled beszélgetni! 

Gyerekük nem volt, de szerették a gyerekeket. 

- Csak annyit szeretnék kérdezni… 

- Előbb dicsérd meg a Mariska nénit, hogy ilyen finomakat főz. 

Odamentem a mosolygós Marika nénihez, megcsókoltam a kezét, megdi-

csértem a finom paszuly (bab) főzeléket, visszamentem a szorgalmas suszter 

munkát végző Imre bácsihoz, aki megveregette a vállamat. 

- Derék fiú vagy, szívesen válaszolok a kérdésedre. 

Rámutattam a különleges késre. 

- Miért hívják ezt a kést dikicsnek? 

- A suszter készíti és javítja a csizmákat, cipőket, ehhez különböző szerszá-

mokra van szükség. Hogy miért ilyen furcsa neveket adtak a szerszámoknak, 

azt én nem tudom. Egy igaz a történetet elmesélek, de nincs több kérdés. Ha-

za mész, holnap gyere a cipődért és hozzál pénzt. 

- Mennyit Imre bátyám?  

- Tudja azt apád. Na, mondom a mesét.  

Volt egyszer egy öreg suszter, akinek olyan sok munkája volt, hogy éjjel-

nappal dolgozott. A felesége meghalt, a gyerekek elmentek a szülői házból, 

egyedül élt, sehova nem járt, dolgozott. A faluban olyan hír járta, hogy na-

gyon sok pénze lehet, nem iszik, nem kártyázik, csak rakja össze a sok mun-

kával keresett pénzét. A faluban sok volt a szegény, nem volt munkájuk. El-

fogyott az élelmük, a gyerekek éheztek. Nagyon sokan felkeresték a szorgal-

mas susztert, kölcsönkértek tőle, de az egyedül élő mester megmutatta az üres 

kamrát (spájzát) és a foltos nadrágja zsebét kiforgatta. „Nincs semmim, azt 

már látjátok.‖ Egyszer, senki sem tudta, hogy a faluból vagy más faluból, jött 

két ember, akik ki akarták rabolni az öreg susztert, mert nem hitték, hogy 

nincs pénze. Este belopakodtak az udvarba, szép lassan a lakásba, hogy bekö-

tözzék a gazdag mester szemét és kirabolják, elvigyék a hosszú éveken ke-

resztül, sok munkával megkeresett pénzét. A betörőket észrevette a cipőt javí-
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tó mester, abbahagyta a munkát és elkezdett kiabálni. Hívta a segítséget 

„Suszterinas, dikics gyertek elő ti is! Kerekítő, kármentő mindannyian gyer-

tek elő!‖. Ezt hallották a betörők, féltek, hogy sokan vannak még a házban. 

Megijedtek, elfutottak talán még most is futnak, ha azóta meg nem haltak. Így 

a furcsa nevű szerszámok megmentették az egyedül élő öreg suszter életét. 

- Imre bátyám, én december tizenötödikén leszek kilenc éves. Nagyon sok 

mesét hallottam, de még ilyen jót soha.  

- Most már menjél Ferike, mert nem lesz kész a cipőd! El ne felejtsd a pénzt!  

Hazafele azon gondolkoztam, hogy Isten miért nem adott egy fiút és egy lányt 

ilyen jó embereknek. Az én édesanyámat és édesapámat nagyon szereti az Isten, 

nekik adott négy lányt és négy fiút. Másnap mondtam az édesapámnak a pénzt. 

- Mondd meg annak az állandóan a kaptafa mellett ülő Imre bátyádnak, hogy 

nincs pénzem, írja a többihez! Mindég megadtam a tartozást, ezt is meg fo-

gom adni. 

Mezítláb futottam a cipőmért. Imre bátyám a köszönésem nem fogadta, 

hanem rögtön azt kérdezte 

- Hoztad a pénzt? 

- Sajnos nincs pénzünk. 

Elmondtam neki az édesapám üzenetét. 

- Gyere ide! Húzd fel a cipőd és menj az iskolába! Adok egy barackot a fejed-

re. Vedd le a sapkát. 

Jobb kezének ujjaival megsodorta a hajam, mintha lecsúszott volna a keze 

olyat koppintott a fejemre, hogy a könnyem is kicsordult. Egy hétig még a sap-

kámat sem tudtam hordani. A kapott barackot úgy ítéltem meg, hogy egy ilyen 

tiszta lelkű ember csak jó szándékkal adta, azért nem mondtam meg az édes-

apámnak hiába kérdezte, hogy hideg van, miért nem hordom a sapkát. Féltem, 

hogy édesapám visszaadja a jó szándékkal adott és kapott suszterbarackot. 

Szarvas Ferenc 

 

 

Ekeszarvát tartani, kincset találni 

 

Mese, de igaz. 

Szegény emberek csak a keveset érő homokos földhöz juthattak, amely 

több kilométer távolságra volt a falutól. A család fenntartásához szükség volt 

arra is, hogy a gyerekek már 6 éves koruktól dolgozzanak napkeltétől nap-

nyugtáig. A betakarított terményt is el kellett adni, hogy annak az árából kifi-

zessék a tartozásukat a szatócsboltban, ahol a családnak szükséges dolgokat 

egész évben hitelbe vásárolták. 
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A nagybirtokos tulajdonában voltak a sokat érő, fekete, búzatermő földek, 

amelyből harmados földet adott a szegényeknek, ha kiérdemelték. Az első 

világháború után a hazatérő rokkant katonáknak egy hold földet adtak, 

amelyből a szél még az elvetett gabonát is kifújta. Akinek nem volt tehene 

vagy lova az maga húzta az ekét vagy kapával szántott. A gyerekeket úgy 

nevelték, hogy nem kellett a szülőknek kérni, hogy segítsenek, ők maguk 

ajánlották fel. 

A 6 éves korú gyermek kisebb kapával kapált, a gyomot a földből kihúz-

gálta, barázda kiszántáson vezette a tehenet, legeltette az állatokat. 

Én az édesapámmal kimentem szántani, ami úgy kezdődött, hogy a földön 

hosszában középen egy barázdát kellett húzni, hogy a szántó ember két olda-

lon szánthasson, így az egyik tehén mindig a barázdában ment anélkül, hogy 

vezették volna. 

– Édesapám, szedtem füvet a teheneknek, tartsunk pihenőt! – mondtam édes-

apámnak. 

– Jól van kisfiam, pihenjünk egy kicsit! 

Pihenés után kértem édesapámat, hagy forduljak egy párat, már meg bírom 

tartani az eke szarvát. 

– Kisfiam, még csak 7 éves vagy, lesz még elég lehetőség arra az életben, 

hogy szánts. 

Kikönyörögtem. A tehenek jól ismertek. 

– Hő! Induljunk! 

Egy pár forduló után megálltunk és a zsebemből kivettem a 3 régi pénzt, 

amit a földben találtam szántás közben. A rozsdától nem lehetett látni, hogy 

milyen pénzek ezek. Másnap édesapám elment fekete kalapjában Pál Péter 

bácsihoz, hogy a talált értéket beszolgáltassa. A bíró azt mondta: Gyurikám, 

legyen a tied a pénz, még ha aranyat ér, akkor is. 

A faluban elterjedt a hír, hogy 3 aranypénzt találtunk és ez a fülébe jutott 

az uraságnak, a földbirtokosnak is. Többször is ellátogatott hozzánk.  Há-

zunkban, egy szobában 8 gyerek lakott a két szülővel. A konyha közös volt, a 

házban lakott még édesapám testvére a családjával és a nagyapámék. Édes-

apám megmutatta a 3 talált, rozsdás pénzt és azt mondta az uraságnak, hogy 

látja, semmit sem ér. 

– Meg fogod te ezt bánni, hogy eltitkolod előlem a 300 aranyat. 

Pár napmúlva két tollas csendőr kereste édesapámat, hogy szolgáltassa be 

a 300 napóleoni aranyat, ellenkező esetben feljelentik. Édesapám a falu lakói 

által megválasztott bíróra hivatkozott. Elmentek a bíróhoz, aki a következőket 

mondta: 

– Tisztelt csendőrurak! Nincs Szarvas Györgynek napóleoni aranytallérja, ne-

kem megmutatta, mit talált. Bárcsak talált volna valami értéket, hogy 8 éhes 
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gyereket jól lakathassa. Elmondok én még egy történetet maguknak Szarvas 

Györgyről, amelyet Víg Berti, vörösmartoni földbirtokos mesélt nekem.  

Kisvárdába, a bankba vitte hintón a feleségével a birtokán beszedett éves 

adót. A bank előtt vették észre, hogy nincs a hintón a táska a pénzzel. Vissza-

fordultak, mert arra gondoltak, hogy otthon hagyták. Az út felénél leállította 

őket Szarvas György. Bertikém, a kocsitokról leesett ez a táska és visszaadta 

a pénzzel teli táskát és még a hálából felajánlott pénzt sem fogadta el. Hentes 

a szakmája, a faluban sokan hívják disznót vágni, de ő soha nem vágott még a 

családjának disznót. 

A két tollas csendőr csodálkozva azt válaszolta, hogy ilyen ember még jó 

lenne falu bírájának is. 

Szarvas Ferenc 

 

 

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: 
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– És itt kezdődik az én történetem. A családomban nyolcan voltunk testvérek, 

4 fiú és 4 lány. Iskolaszünetben a házunk előtti utcában rugdostuk a rongy-

labdát. Rövid időn belül 30 gyermek is összegyűlt, akiknek megengedtem, 

hogy az általam készített rongylabdámat rugdossák. Egyszer csak a nagy han-

goskodás abbamaradt, minden gyerek megállt, mert lóháton felénk lovagolt 

az uraság vendége. A vendég egy 15 éves legényke volt. Minden gyerek 

meghajolt,  

– Jó napot kívánok! – mondták hangosan. Én állva maradtam, nem köszöntem 

meghajolva.  A lovas megállt, felém nézett, suhintott egyet a nála lévő kor-

báccsal. 

– Hé, te paraszt fiú, miért nem köszöntél nekem? Gyere csak ide! 

Odamentem. 

– Hogy hívnak? 

– Szarvas Ferenc a becsületes nevem. 

– 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, győzedelme-

sen kihúzta magát és azt kiabálta: 

– Na, mi lesz már, meddig várjak?   

Sajnos nem tudtam magam visszatartani, a díszes nyeregből a szúnyoghu-

szárt kirántottam, nyakát fogva kivettem a kezéből a rövid, de vastag szíjból 

fonott korbácsot, és nem teljes erőmből, de egyszer a fejére ütöttem. A sze-

gény gyerekeket megalázó, a gazdagságával és hatalmával visszaélő, ártatlan 

gyerekeket megkorbácsoló úri gyerek összerogyott. Nagyon megijedtem, 

rázogattam, hogy ébredjen. Mikor felébredt, nézett rám, nem mondott sem-

mit, felültettem a díszes nyeregbe, a ló farára ütöttem, lépésben mentek haza. 

Játszótársaim már csak akkor ölelgettek és dicsérték meg bátor tettemet, ami-

kor 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 meg-

történt. Abban bíztam, hogy édesapám nem fog megverni. Este jött haza a 
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munkából, édesanyám könnyes szemmel mesélte el neki, hogy mi történt. 

Megsimogatta 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 történetéről 

beszél. 

Kibújtam az ágy alól. 

– Itt vagyok! 

Kezet fogtak velem és azt mondta az egyik csendőr: 

– Verekedni nem szabad, ha valaki bánt, majd mi elintézzük. Milyen tanuló 

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 

 

 

Így történt… 

 

Ez a történet arról szól, hogy szüleim miért az Emese nevet adták nekem. 

Harmadik osztályos tanuló vagyok, és Bea nénivel az olvasókönyvben olvas-

tunk az „Emese álma‖ című mondáról. Egy kicsit már ismertem a történetet, 

mert apukám korábban említette, hogy ez a monda is hozzájárult a névadá-

somhoz. De akkor még nem tudtam, és nem is foglalkoztam azzal, hogy ez 

mit jelent. 

De most elgondolkodtam, és meg szerettem volna tudni, hogy miért pont 

Emese. Mikor hazaértem az iskolából, odaálltam az apukám elé, és feltettem 

neki a nagy kérdést! 

- Apu, miért adtátok nekem az Emese nevet?  

Apu ismét azzal jött, hogy van egy történet az „Emese álma‖… 

- Jó-jó, ezt már tudom, de pontosan miért?- vágtam a szavába. 
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Ekkor elkezdte mesélni, mikor anyuval megtudták, hogy kislányuk szüle-

tik, nem volt kérdés, hogy milyen nevet akarnak adni neki.  

- De miért volt fontos, hogy magyar nevem legyen? – kérdeztem. 

Van egy mondás, miszerint „Hazát, hitet nem cserél az ember, amiként ar-

cot sem. Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez.‖ 

- S ez mit jelent?  

- Tudod, a családunk anyai ágon az erdélyi területekről származik, nem mesz-

sze onnan, ahol Álmos vezér, Emese fia is bevezette a magyarokat a Kárpát-

medencébe, ahogy tanultad. Mint ahogy Őseink is, családunk is nagy vándor-

utat tett meg, mire itt Nagyvázsonyban „letelepedett.‖ 

Itt déd- és üknagymamád szavait idézem: „Szép Magyarország ezen része 

is, de nekem az igazi otthont és hazát az erdélyi területek jelentik. Mert szá-

momra az igazi magyarság ott kezdődik!‖ 

- Tehát mi ugyanúgy elvándoroltunk, mint a magyarok? – érdeklődtem tovább. 

- Igen. Sajnos a történelem így hozta.  

- És Mi is királyi családból származunk? 

- Ha királyiból nem is, de mindenképpen gazdag, előkelő ősi nemesi család-

ból. De ha többet szeretnél tudni, menj át papához, fönn a könyvtárában biz-

tosan találsz valamit a múltból, de mama is biztosan mesél neked a szüleiről! 

Így is történt. Egy napon Papa „birodalmában‖ régi képek és papírok kö-

zött matatva, találtam egy számomra nagyon réginek tűnő papirost, mely itt-

ott szakadozott, töredezett és elsárgult volt. Alig mertem a kezembe venni, 

attól féltem, helyben miszlikekre szakad. Papa meglátta a kezemben ezt a 

papírost és menten elsápadt:  

- Nagyon óvatosan forgasd azt a levelet, hiszen nagyon, de nagyon régi. Ez 

azokból az időkből való, amikor még sem mama, sem az én szüleim, nagy-

szüleim, dédszüleim, de még az ükszülőim sem éltek.  

És ekkor mesélni kezdett… 

- Ezt a levelet Kegyelmes Kemény Jánosné fejedelemasszony udvarbírája, 

Vay György uram írta válaszképpen Nagymamád szépapjának valamikor az 

1660-as években. Kemény János Erdélyország fejedelme volt, a kegyelmes 

fejedelemasszony pedig, akiről itt szó van, Lónyai Anna. S hogy miért levelez 

Nagymamád szépapjával a fejedelemasszony?  

Nos, a Mama anyai ágon erdélyi nemes család leszármazottja, mégpedig a 

Szilágy – Somlyói Szilágyi családé.  A család férfitagjai évszázadokon át 

magas tisztségeket töltöttek be a ma Romániához tartozó Máramaros és az 

akkor még egészében hazánkhoz tartozó Szatmár és Bereg megyében. Nagy-

mamád nagymamája, akit még Édesapád is ismert, Dédike mindig szívesen 

mesélt életéről, a boldog gyermekkoráról a Máramarosi-havasokhoz  

közel fekvő szülőfalujáról, Szinérváraljáról, fiatalkorának helyszíneiről: 
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Nagybányáról és Szatmárnémetiről.  És persze keserűséggel mesélt elvesztett 

birtokairól, erdeiről, melyeket az I. világháború miatt kellett elhagynia. De 

soha nem panaszkodott, igazi „nagyasszonyhoz‖ méltóan - abban az időben 

így hívták a hazájukra, magyarságukra büszke nemes hölgyeket - viselte a 

sorsát. Minket, akik szívesen kucorogtunk köréje hallgatva a régi idők törté-

néseit, e meséken keresztül tanultuk meg, mit is jelent „magyarnak lenni.‖ 

Papa itt elhallgatott.  

- Erről apa is mesélt, hogy büszkék voltak a magyarságukra. Én is büszke 

vagyok rá! – feleltem. 

Mama pedig megkérdezte:  

- Ismered Pom Pom meséit?  

- Hát persze- feleltem. 

- Akkor, ha érdekel, és „megvárhatlak,‖ holnap én mesélek.  

Szegedi Emese 

 

 

Keresztanyám nagykendője 

 

Madárcsontú, vékony lányka volt fiatalon, kedves arcú. Sima, barna haját 

gazdag kontyba tekerve hordta. A szeme is szép volt, de mindig benne ült 

valami könnyes szomorúság. Nem csoda, mert gyerekkora óta púpos volt. A 

falu borbélylegénye még így is feleségül vette volna. Már menyasszony-

vőlegény voltak, mikor a férfi odaveszett a háborúban. Így sem férje, sem 

gyermeke nem lett. Anyámék ezért elhatározták, ha én megszületek, ő tart 

majd engem a keresztvíz alá. Legyen legalább egy keresztgyereke szegény-

nek! 

Én Margit-anyámnak neveztem, hisz úgy szeretett, mintha az „édes‖ lett 

volna.  

− Margit-anyát akarom – nyűgösködtem kicsi koromban, ha valami bajom 

volt. Jött is mindjárt, én meg bebújtam a fekete, gyapjú nagykendőjének me-

legébe. 

Keresztanyám a púpja miatt nem tudott kabátot hordani. A leghidegebb 

télben is a fekete nagykendőjét tekerte magára. 

Aztán iskolába kerültem, és egyszer ő jött értem tanítás után. Az osztály-

társaim Margit-anyámra pillogtak, összesúgtak, majd vihorászva elszaladtak. 

− Nem tudod, ezeknek meg mi bajuk lett? – kérdeztem keresztanyámat, 

ahogy kézen fogva hazafelé igyekeztünk.  

− De, kislányom, tudom. Más vagyok, mint a többiek, ezért csúfolódnak. 
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Ezen aztán otthon sokáig gondolkodtam. Hiszen mindenki más, én sem va-

gyok olyan, mint Kapás Bori vagy pláne, mint Pásztor Józsi. A tanító néni is más, 

szemüveges meg szőke, anyukám meg fekete hajú, és nem hord szemüveget.  

Másnap az iskolában a gyerekek elfordultak, ha szólni akartam hozzájuk. 

Csak a padtársam volt hajlandó válaszolni, amikor megkérdeztem: 

− Mi a bajotok velem? 

− Hát… hogy a keresztanyád púpos. 

A szünetben egy másodikos lány meglökött, majdnem elejtettem a 

zsíroskenyér-uzsonnámat. Ahogy utánakaptam, a többiek nevettek. Egyikük 

elkezdte kántálni: 

− Keresztanya, púpos banya, keresztanya, púpos banya… 

Azért sem fogok sírni, azért sem – fogadkoztam magamban, de az órán nem 

tudtam figyelni. Azon imádkoztam, nehogy Margit-anyám jöjjön megint értem. 

Az iskolakapuban nagyanyám várt. Ahogy megfogta a kezemet, aggódva 

hajolt hozzám: 

− Te lány, csak nem vagy lázas? 

Mire hazaértünk, már rázott a hideg, hiába volt kinn-benn langyos, őszi 

idő. Lefektettek, betakargattak, vizes ruhával borogattak, nem ért semmit.  

− Hívom az orvost – mondta apám, és már vette a kalapját, hogy megy az 

öreg Szervánszki doktorért. 

− Apa – szóltam utána halkan az ágyból. 

− Mi kell, kislányom? 

− Én Margit-anyám nagykendőjét akarom. 

Aztán elaludtam. Hogy volt-e a doktor, megvizsgált-e, nem emlékeztem. 

Csak mikor felébredtem, már éjszaka volt, és keresztanyám nagykendője volt 

rám takarva. Ő meg ott ült az ágyam mellett, szép, szomorú szemével nézett 

rám, mint aki az orvosnál is jobban tudja a bajomat.  

Szilasi Katalin 

 

 

A második világháború viszontagságai a dédnagymamám 

szemszögéből 

 

A dédnagymamám történetét az anyukámtól hallottam, mert sajnos, amire Én 

megszülettem már nem élt.  

1916-ban született Újvidéken, 3 éves volt, amikor a Szerbek betelepedtek 

a falujukba és el kellett költözniük, mert nem szerettek volna idegen ország-

ban élni, ezért vagonokba pakolták a kis motyójukat és útnak indultak az 

anyaország felé. Siklóson állt meg a vagon, ahol is letelepedtek. Útközben 
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elszökött az imádott foltos kiskutyája, amit soha nem felejtett el. Teltek múl-

tak az évek, megtalálták a boldogságukat, szorgalmas munkával megteremtet-

ték a betevőt. A dédnagymamám, amikor megismerkedett a dédnagyapámmal 

szerelem volt első látásra közöttük, minden a legnagyobb rendben ment, dol-

goztak, közben született egy kislányuk, amikor betöltötte a 2. évét a dédnagy-

apámat behívták a 2. világháborúba katonának, az elválás szörnyű volt, nem 

tudták, hogy látni fogják-e egymást valaha, haza jön-e a frontról! A 

dédmamának meg kellett tanulnia egyedül boldogulni ráadásul ott voltak még 

az idős szülei is, akikről neki kellett gondoskodnia.  

Nagyon nehéz idők voltak ezek az otthon maradott asszonyok számára, 

sokat kellett nélkülözniük, volt, hogy a kislányának nem jutott kenyér, sírva 

mesélte mindig az anyukámnak, hogy hogyan kérte a 2 éves nagynénije a 

kenyeret „csak egy ekkorika kenyejet kérek‖ ilyenkor a dédnagymamám 

szeme tele volt könnyel. Napszámba járt, hogy el tudja tartani a családot sokat 

szenvedett. Lelkileg és fizikailag megviselték ezek az idők, azt mondta, hogy 

soha ne jöjjön vissza ez az időszak, mert borzalmas volt.  

Amikor az országba bejöttek az orosz katonák akkor az asszonyoknak a 

közeli erdőbe kellett bujkálniuk, hogy a katonák el ne vigyék őket, a déd-

nagymamám is félt, mert a katonák el akarták vinni és kénytelen volt a 2 éves 

kislányát az öreg szüleire hagyni, hogy menekülni tudjon. 2-3 napig bolyong-

tak az erdőben mire haza mehettek, addigra mentek el a katonák, akik min-

dent felforgattak és vitték, ami mozdítható volt.  

A dédi próbált talpon maradni, sütötte otthon a megmaradt lisztből a ke-

nyeret, és napszámba járt, hogy legyen egy kis pénzük.  Nagyon nehezen 

éltek, sokat nélkülöztek, közben a frontról jött a hír, hogy a dédnagyapám 

hadifogságba került Oroszországban. Itt jött a dédimamánál a felismerés, 

hogy lehet soha nem fog hazakerülni a dédipapám. Közben nem tudott az 

önsajnálatba menekülni a dédike, mert el kellett tartania a családot. Teltek 

múltak a hónapok, és egyszer csak a dédnagyapám hazakerült a frontról, 

csontsoványan, meggyötörve. Időbe telt mire összeszedte magát és újra a 

család része lett, de nagyon soha nem tudott mesélni a szörnyűségekről, amik 

ott történtek a fronton. A szörnyűségek után még 4 lányuk született összesen 

5 gyereket szült a dédi. A nagyapám beilleszkedett a társadalomba, kőbányá-

ba dolgozott és onnan ment nyugdíjba is. A dédnagymamám boldogságban élt 

a dédnagyapámmal.  

A dédnagymamám története azért tanulságos, mert megmutatja, hogy a 

legnagyobb baj után is lehet boldogan élni, csak akarat és kitartás kell hozzá. 

Szmolka Dorka 
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Egyszer és soha többé 

 

Hallgatóztam, mint mindig, ha a felnőttek fontos dolgokról beszéltek. Nagy-

mama remegő hangja miatt tapasztottam fülemet az ajtóra. Apámnak suttogott 

valamit, gondosan vigyázva, meg ne halljuk öcsémmel, milyen tervet eszelt 

ki, hogy nagy vágya teljesüljön. 

 

Apám egy szót sem szólt, Anyám félve mondta ki: 

- Mégis, hogy gondolja ezt Anyu? 

- El akarlak vinni Mezőgecsébe lyányom. Majd harminc éve már, hogy nem 

láttam a szülőfalumat. Ott él apám, a bátyám, a rokonok és én tőlük olyan 

nagyon távol vagyok. Hazamennénk mi, hárman, Irmák. Te és az unokám, a 

legkisebb Irma. Szeretném, ha látnátok a helyet, ahol felnőttem, s a rokonság-

nak is bemutatnálak benneteket. Meg kell ismerned a gyökereidet. A lányod 

nemsokára középiskolába megy, akkor már nem lesz rám ennyi ideje, de az 

idén még eljöhetne velünk. 

Apám, jó ember lévén, megértette Nagymama óhaját, de kikötötte: mehet 

anyám, mehetek én is, de az öcsém itthon marad. Ki tudja, mi történik a hosz-

szú út alatt. Egy szülő, egy gyerek, minden eshetőségre felkészülve. Így osz-

totta fel családunkat Nagymama óhaja. 

 

Öcsém kicsit bánatosan búcsúzott, sajnálta, hogy nem jöhet velünk, de büsz-

kén feszített apám mellett: itthon a férfiak maradnak. Én tele voltam félelem-

mel, hosszú az út vonattal, meddig zötykölődünk majd rajta? Át a határon? Ki 

tudja visszaengednek-e? A történelemben már annyi minden megesett. 

- Aztán nehogy egy „ukránkával‖ gyertek haza – búcsúzott tőlünk a doktor 

bácsi, akivel anyám az útravaló gyógyszereket felíratta. 

- Jaj, mit nem mond – pirult anyám arca, és én bosszankodva jöttem rá, most 

először nem értem, miről beszélnek. 

Búcsúzás, sírás, könnyek, vasúti fülke. Ismeretlen, szép vidékek, erdők, 

szántók után, máris itt a határátkelő, ahol csikorgó kerekekkel, sikítva állt 

meg a vonat. 

- Passzport? – nézett ránk egy marcona finánc. Anyám sietve nyomta kezébe 

az iratokat. 

- Péter Károlyné, Stóg Mihályné, Stóg Irma - nyitotta ki sorban egymás után 

az útleveleinket, majd arca hirtelen felderült: 

- Három Irma? Egyszerre három? Anyám is Irma – szalutált Nagymama felé 

és békén hagyva minket, azonnal tovább sietett. Először örültem a nevemnek 

születésem óta. 
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Poros állomás, sehol senki. Szép fogadtatás. Tétován ácsorogtunk a beregszá-

szi vasútállomás peronján. Nagymama esküdözött, jön elénk az unokaöccse, 

levélben megírta, vár majd ránk és innen motorral visz majd tovább. Anyám 

türelmetlenül, rosszallóan korholta: 

- Ezt maga találta ki. Mit csinálok egy tizenhárom éves kislánnyal a nagy 

idegenben, ha az állítólagos motor mégsem érkezik? Fáradtak vagyunk, éhe-

sek, pénzünk alig, mi lesz velünk? 

Abban a pillanatban délceg fiú gurult elénk egy oldalkocsis motorral. 

Nagymamámat körbecsókolta, ölelgette, simogatta. András volt, Nagymama 

unokaöccse. Katona. Rendkívüli szabadságot kapott, hogy a külhoni roko-

noknak a szép környéket és a Tiszát megmutathassa. 

Rövid zötykölődés az oldalkocsis motoron és máris feltűnt Mezőgecse. 

Nagymamának ömlött a könnye. Alig változott, sóhajtotta és elakadt a szava. 

A falu szélén emberek álltak, virágokkal. Nagymamát köszöntötték, ölelték, 

csókolták és sírtak. Egyre csak azt mondták: de jó, hogy itthon van. Anyámat 

csodálták, milyen szép, akár a Nagymamát látnák fiatal korában. Engem ajná-

roztak, simogatták a hajam. Kicsit sovánka, állapították meg az asszonyok, 

majd megegyeztek egymással, felhizlaljuk ezt a kis pulyát, amíg idevan. 

 

Végre egy házhoz értünk. Egy öreg házaspár állt a kapuban. Az asszony feke-

te sokszoknyában, a férj pipával a szájában integetett felénk. Nagymama test-

vére, Sándor az ősz hajú férfi. Mozdulatlanul állt, szeme sem rebbent, de sza-

pora szívverését azonnal éreztem, ahogy megálltam előtte. 

- Na, végre – mondta köszönés helyett. – Kihűl az ebéd, ha nem siettek. 

Kicsit visszahőköltem. Semmi nyájasság? Semmi érzelem? Engem még so-

hasem látott, miért nem örül nekem? Aztán az ebéd alatt mindent megértettem. 

Elmondták, hogyan élnek a kevéske termésből, szegény a falu és a háziállatok 

után is beszolgáltatás van, mint a régi időkben. Az államnak az adót, így fizetik 

meg. De azért ne féljünk, akad étel bőven, nyugtatott meg minket, majd egy tál 

almát rakott elénk ebéd után, már kinn a tornácon ülve. Pipára gyújtott és me-

sélt, majd anyámat hallgatta meg, hogyan ment férjhez, jó élete van-e. 

 

Másnap reggel kezdődött el jövetelünk célja, bemutatni minket az ott élő ro-

konoknak. Igen ám, de akkor derült ki, a falu minden házában lakik valaki, 

aki szegről-végről rokonnak mondható, ha nem is mind vér szerinti, inkább 

csak baráti. Gyorsan reggeliztünk és már indulnunk kellett, mikor a hasam 

hirtelen szörnyű nyilallásba kezdett. Csikart, szúrt, égetett és bizony attól 

féltem, hogy a nadrágomat megbecstelenítem. Anyám kétségbeesetten adta be 

a gyógyszert, mit az előrelátó doktor bácsi még otthon felírt nekem. Kicsit 
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jobban lettem, és elindultunk három Irmák megismerni a véreinket. Nagy-

mama büszkén lépdelt, mellette anyám, én a hátuk mögött kullogtam, cseppet 

sem jól érezve magam. Az első házhoz érve, rövid bemutatkozás után, félve 

kérdeztem meg, tessék mondani, hol van itt a toalett? A házigazda széles ka-

cajjal mutatott a kert végi budira: 

- Az ott, arra menj, de papírt ne keress, az itt hiánycikk, de találsz felakasztva 

száraz kukoricaháncsot, azzal töröld ki a feneked! 

Szégyelltem magam, de mit tegyek, más választásom nem lehetett. A kö-

vetkező háznál már kérdezni sem bírtam, kézzel mutogatva szaladtam a meg-

adott irányba. Így ment ez egész álló nap. Amíg anyám a rokonsággal ismer-

kedett, én a falu árnyékszékein trónoltam. Anyám most értette meg a jó dok-

tor bácsi intelmét, a víz okozta bélfertőzést hívták ukránkának akkoriban, s én 

a szépen megmosott almából előző nap rendesen belaktam. Este már lázam 

volt, legyengültem, teát kaptam vacsora helyett. Az otthonról hozott gyógy-

szer pillanatok alatt elfogyott. Utánpótlásért Beregszászra kellett utazni. A 

beregszászi patika gyönyörű, patinás ház volt, de belül szinte teljesen üres. A 

gyógyszer arrafelé már régóta hiánycikké vált. Székletfogó híján, ha már a 

városban jártunk, anyám vásárolt egy fényképezőgépet. Szmena gyártmány, 

egyszerű lencsével, de emléket készíteni éppen jó lesz. Lett volna, ha a film 

hiánycikk nem lett volna. Ott álltunk egy hatalmas téren, én a hasmenéstől 

leverten, anyám az üres fotógéppel. Már nem tűnt olyan szépnek a nyaralás, 

gyorsan szertefoszlott minden álmunk a határon túli rokonlátogatásról. 

 

Hiába rajongtak minket körül, hiába a sok ajándék, a kedvesség, anyám egyre 

jobban féltett, látta, ahogy sorvadok, de hálás volt érte, hogy jó kislány mód-

jára nem sértem meg a rokonokat, akik meg akartak gyógyítani. Kipróbáltak 

rajtam minden házi praktikát. Egyre nehezebben tűrtem a púpozott evőkanál-

lal belém erőltetett száraz kakaóport víz nélkül bevéve, a szörnyű kekszeket, 

míg körülöttem zsíros húslevest, sült csirkét és hatalmas réteseket tálaltak fel. 

Erőt csak a grúz tea adott és a dac, hogy igenis kibírom, és nem rontom el 

Nagymama régóta vágyott örömét. Anyámmal megbeszéltem, ne velem tö-

rődjön, élvezze a szerető rokonság kényeztetését, én jól elleszek magamban. 

Így esett, hogy amíg ő a tornácon ülve beszélgetett, én rövid bemutatkozás 

után, már a hátsó udvarral ismerkedtem.  Kukoricacsuhé, kakaópor, tea, bár 

egyre jobban fogytam, mindent kibírtam. 

Még a várva várt kirándulásra is el tudtam menni. 

Nagymama a Tiszához készült, oda, ahol annak idején a ruhákat mosták, 

sulykolták a tiszta vizű folyóban, ahol nagyapámmal először találkozott. Hiá-

ba mondták a rokonok, oda már nem lehet elmenni, az már határszakasz. 

Nagymamát nem lehetett eltántorítani. Sűrű bokrok rejtekéből, széles, kopár 
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partszakasz tárult elénk, alatta hosszan kígyózó felszántott földsáv és szöges-

dróttal sűrűn átszőtt kerítés. Nem éppen szép látvány a méltóságteljesen fod-

rozódó, lassan ballagó Tisza oldalában. És ugyanez a túlsó parton, fel egészen 

a meder szegélyezte fákig. 

- Ne lépj ki a bokrok közül – kiáltott rám András, de már későn szólt. A Ti-

szából alig láttam valamit, hát kiszaladtam a rézsűre, megcsodálni a sokak 

által megénekelt folyót. Abban a pillanatban a túlsó part fái közül két katona 

lépett ki, éppen szemben velem. Kezükben géppisztoly, egyenesen rám céloz-

va. Felkaptam a két kezem, ahogy a háborús filmekben láttam, sírva kiáltot-

tam, nem akarok semmi rosszat, csak a híres folyót szeretném látni! András 

utánam ugrott, hátrarántott, s mire feleszméltem, a katonáknak hűlt helye volt, 

visszahúzódtak a fedezékükbe. Megszeppenve kértem bocsánatot. Láttam 

élőben géppisztolyos katonát, otthon Gödöllőn, a kastélyban állomásozó 

szovjet katonákat, akik a kerítés bokrai közt lapulva védték az ott felállított 

táborhelyüket. Ők kedvesek voltak, integettek, ha az országút szélén az autó-

kat lesve, néha felfedeztük őket a bokrok között. De ez itt más volt, félelme-

tes, nyers valóság. Riadtan tértünk vissza a faluba. A rokonok sem értették, 

miért ugrottak ki a katonák, hiszen nem szabad felfedniük magukat. Napok 

óta keringtek kósza hírek, de senki sem vette komolyan. Most azonban valami 

furcsa érzés kerített hatalmába mindenkit. 

 

A félelem nem volt alaptalan. Aznap éjjel tankok dübörögtek, hosszú, tömött 

sorokban masíroztak Beregszász felé. Andrást is berendelték az egységéhez. 

Az apja, Sanyi bácsi vitte be őt motoron Beregszászba. A város, mint a boly-

dult méhkas, emberek siettek az utcákon, suttogtak, hatalmas sorokban álltak 

a boltok előtt, a maradék élelmiszerekért. Sanyi bácsi sokat látott, világhábo-

rúban edzett ember volt. Azonnal megértett mindent. A rádióból napok óta 

szállingózó híreket, a fia behívóját, az élelmiszerhiányt. A vasútállomásra 

sietett.  Döntése gyors volt és határozott. 

 

Késő délután lett, mire visszatért a faluba. Anyám ijedt arccal várta. Kérte 

másnap vigyen ki minket az állomásra. Gyógyszerek híján annyira legyengül-

tem, hogy át akart hozni a határon és az első magyarországi kórházban vinni, 

ahol végre meg tudnak gyógyítani. 

- Amúgy is indulnotok kell, csomagoljatok. Az utolsó vonat reggel indul, 

megvettem rá a jegyeket. Csak ezt az egy vonatot engedik át, utána lezárják a 

határt. El kell érnetek! Nem tudni, hogyan lesz tovább - sóhajtott a jó öreg és 

egyszerre ölelte anyámat és engem. 

 



441 

- Köszönöm! Nem kérdezem, hogyan szerezted a jegyeket, de köszönöm - 

sírta el magát anyám és csak úgy önmagának panaszkodott. - A lányom már 

alig él, teljesen legyengítette a hasmenés. Nincs gyógyszer, nincs papír, csak 

a kukoricacsuhé, ami már teljesen feltörte a fenekét. Összeraktam a legszük-

ségesebbeket. De hogyan jutunk át? Egész éjjel tankok dübörögtek, láttam, 

ahogy az úton vonulnak a határ felé. 

- Cseppet se félj! - szólt a sokat próbált öreg. - Mindent elterveztem. Az ol-

dalkocsis motorommal a szántás szélen megyünk, ahol a traktorok járnak. Itt 

búcsúzzunk, ott nem lesz idő! Írj, kérlek, ha átértetek! 

- Bedugom a lányomat az első kórházba, ahogy átléptük a határt. Majd lesz 

valahogy, csak eljussunk odáig. Gyógyszer kell neki, semmi más. Édes Iste-

nem! Férjem és fiam odaát, anyám és lányom itt, meg kell a szívnek szakadni! 

Egész éjjel nem aludtunk, hallgattuk a tankokat, ahogyan csikorgó lánctal-

pakon haladtak a határ felé. Féltünk. Vártuk a hajnalt. 

Pillanatok alatt, némán öltöztünk a felderengő vöröses Nap fényénél. Most is 

csodálkozva gondolok vissza, milyen ügyesen fértünk fel az oldalkocsis mo-

torra a sok csomaggal. 

- A szükség a legjobb tanító. Ha gyakoroltuk volna, akkor sem fértünk volna 

így bele elsőre – próbált lelket verni belénk Sanyi bácsi egy kis humorral. 

Csendes puszik között gurult ki a faluból a motor és én a meghatottságtól 

szólni sem tudtam. Az egész falu összegyűlt a ház előtt, ki ezt, ki azt dugott 

az ölünkbe. Jó lesz az útra, mondták, és sült kolbásztól a friss kalácsig min-

denfélével elhalmoztak minket. Hírét vették, hogy indulunk, s a jó lelkek 

éjnek évadján készítettek nekünk útravalót. Nehéz szívvel integettünk vissza, 

szívembe zártam örökre a kedves arcokat. Még saját bajom is feledtem. 

Sanyi bácsi biztos kézzel vezetett a poros földúton. Velünk párhuzamosan, 

kicsit távolabb, a műúton a tankok vonultak. 

- Anyu! A tankok a másik úton. Nézd, az egyik csöve felénk fordul! Ugye 

nem lőnek belénk? 

- Ne nézz oda, csak előre, nem lesz semmi baj kicsim! Már látom a vasútál-

lomást! 

Sanyi bácsinak igaza lett, nem volt idő búcsúzkodásra. Felkaptuk a cso-

magokat és préseltük magunkat felfelé a vonatra. Jó időbe telt, míg ülőhelyet 

találtunk és elrendeztük a bőröndöket. 

- Ne szólj egy szót sem! - oktatott anyám. - Mosolyogj a kalauz bácsira, de 

meg ne mukkanj. Ha meglátja, hogy beteg vagy, leszállít a vonatról. Kérlek, 

tűrj még egy kicsit. 

- Jegyeket, útleveleket felmutatni! De rosszul néz ki ez a kislány, csak nem 

beteg? - kérdezte a vámos, a mellette álló marcona katona mogorván fürkész-

te az arcomat. 



442 

- Nincs semmi baja, csak honvágya van. Apját és öccsét látni, már alig várja 

szegény! - válaszolt anyám, nagymamám pedig bőszen simogatni kezdte a 

hajamat. 

Nem szóltunk többé, némán néztük a tájat. Nagymama szülőföldjét és a 

Tiszát. A lelkünk sírt. Nem így képzeltük el ezt az utazást, de az őszinte, szív-

lélek emberek mégis széppé tették nekünk a látogatást. 

 

- Átértünk! Istenem, ez már Magyarország! - sóhajtottak fel megkönnyebbül-

ten az utasok. Kihajoltak az ablakokon, integettek, mosolyogtak az állomáson 

várakozókra. Rám is rám ragadt ez a boldogság, szinte feledtem is a bajom: 

- Kibírom hazáig Anyu, nem lesz semmi baj. Maradjunk együtt, nem akarok a 

kórházba menni. 

- Biztonságban vagyunk – karolt át anyám - pár óra múlva átölelheted apádat is! 

- Bocsássatok meg nekem gyermekeim! - sírta el magát Nagymama. - Ki 

gondolta volna ezt? 1968-ban, békeidőben? Tankok vonulnak Beregszászon 

át Kassa felé, és lezárják a határt? 

 

Ki gondolta volna? Senki! A történelem által szétszakított családok mellett, 

szembesültünk a világháború borzalmait még alig-alig kiheverő várossal, a 

szegénységgel. A magyarlakta dolgos faluval, a szerető, gondoskodó, össze-

tartó emberekkel, akiknek a legfontosabb a család, a szeretet és az összetarto-

zás. Láthattam a legendás Tiszát, melynek vize valóban „szőkén‖, méltóság-

teljes lassúsággal folyik, s míg szemen könnyek közt nézte, fülembe csengtek 

a legnagyobb költők versei, akik talán ugyanott álltak, ahol én, amikor meg-

fogantak bennük a gyönyörű sorok. Láttam géppisztolyos katonákat, vonuló 

tankokat, melyek a múlt borzalmait sejlették fel előttem, melyet eddig hál' 

Istennek nem láttam csak filmeken. Találkoztam tiszta szívű, értékes embe-

rekkel, akiktől emberséget, kitartás tanultam, szeretetet és hatalmas érzelme-

ket kaptam. 

Szerettem volna felnőttként visszamenni. Átölelni és csókolni őket. Hálát 

adni mindenért. Nem sikerült, ahogyan az életben még annyi minden más 

sem. Csak egyszer és soha többé. 

Szolnoki Irma 
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A takarmánytök 

 

Azokban az őszi napokban megváltozott a Tisza-parti kisváros lakóinak han-

gulata, amit mi iskolások is észleltünk: mintha mindenkinek halaszthatatlan 

dolga akadt volna: az emberek póker arccal siettek, nem álltak meg egy Hogy 

vagy?-ra, a kézfogások elvetéltek a karlendítés indulásakor, az üzletekben 

nem cseréltek mosolyt, a napi piacon is csak a kóbor kutyák ődöngtek némi 

betevő után matatva, a korai szürkület meg parancsszóra hazakényszerített 

mindenkit, szinte senki se ment látogatóba s nem is várt viszont valakit – 

vakító volt a nappali szürkeség, fülsüketítő a hangos hallgatás és a néma pa-

naszkodás. 

Szüleim ingerküszöbe is nagyot zuhant: a legkisebb botlást az addig sosem 

tapasztalt fenyítés követte, megtiltották a baráti látogatásokat, nem volt sza-

bad rádiót hallgatni, ám ha mégis, úgy lelkemre kötötték, időnként szinte 

rimánkodtak: nemhogy szót ejtsek a hallottakról az utcán, az iskolában, mert 

akkor elhurcolják őket, árván maradok. Esténként, mikor végérvényesen el-

uralkodott a sötétség és a csend, többször is ellenőrizve kulcsra zárták az aj-

tókat, leoltották az égőt, s a hallhatóság alsó szintjére parancsolva az éter 

hullámait a rádióhoz tapadtak, melyből a zenével köretezett hírek hol özönlöt-

tek, hol tétován bukdácsoltak s azonnali reflexiót váltottak ki, melynek – ez 

átszűrődött a hálószobába – többnyire édesapám volt hallgatója: 

„Istenem, segítsd őket! …Mikor jönnek már azok az amerikaiak?! …A 

muszka tankok legyilkolják őket… Örök időkre büszkék lehetünk…‖ 

Hallottam édesanyámat is, aki sírással küszködve ékelte közbe:  

„…elhurcolnak minket is …megbosszulnak …mi lesz velünk…?‖ 

Másnap, mikor már dörzsölgette tenyereit a szorgos reggel, szüleim ábrá-

zata olyan volt, mintha hófehér rámával kereteznék Munkácsi Siralomházát: a 

tragédia ólomszürke mezejét pipacsoknak otthont adó vékony sávnyi-

mezsgye övezte: a mérhetetlen csalódás és bánat-tenger mélyén néhány igaz-

gyöngy, a remény és fájdalom keserűen aránytalan egyvelege. Zsenge próbál-

kozásaim, hogy kiolvassak valamit szemeikből, homlokaik redőiből, kudarcot 

vallottak, s amit akkor sehogy sem értettem: édesanyám reggel asztal simára 

vasalt pionírnyakkendőt terített nyakamba s többször megismételte némi ese-

dező fennhanggal, hogy nehogy levegyem, nehogy összepiszkítsam, legyen a 

nyakamban, míg haza nem érek. 

Az iskolába, azaz az iskola-utca sarkáig is elkísért szorosan fogva kezem 

és várt óráink befejeztével is, hogy hazakísérjen, mialatt szaporította lépteit. 

A városka hangulata beköltözött az iskolába is, kivételt csak az elemisták 

jelentettek, mert ők akkortájt is birtokolták a hangpaletta magas céjét az órák 
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közti szünetekben, de nem lehetett látni csoportokba verődött, szórakozó taní-

tókat, tanárokat, ám tették ezt a felsősök, de szokatlanul békésen, halkan, 

beszélgetés közben körbepásztázva az udvart és szétszéledve, amint nemkí-

vánatos személy közeledett. Közkedvelt tanítóink és tanáraink, azok, kik taní-

tották már szüleinket is, akik a régi világból maradtak deprimáltak lettek, 

óráik megfakultak, némelyikének vörösben pislákolt reggelenként a szemhé-

ja. Kivételt magyar nyelv és –irodalom tanárnőnk jelentette, aki mazsor han-

gulatban vezette le óráit, hatványozta humorát, senkinek sem adott elégtelen, 

vagy rossz jegyet, viszont minden órán felkérdezte a házi feladatként betanu-

lásra ránkparancsolt Talpra magyar-t és a Szózatot is amennyiben valamelyi-

künk – voltak ilyenek – érzelmi hangot vitt a szövegmondásba, úgy azon 

kívül, hogy csillagos ötöst kapott – habár nem ez a két vers volt a tananyag – 

Éva néni megsimogatta fejét és hosszú pillanatokra magához szorította, majd 

megkérdezte: 

- Ugye érzed is, nemcsak érted, mit mondott, mit üzent a költő?! 

Osztálytársaim válaszaira – ha voltak egyáltalán -, nemigen emlékszem, de 

arra határozottan, hogy Éva nénink gyakran emelte zsebkendőjét szemeihez. 

Nem szerettük osztályfőnökünket, aki egyike volt az újaknak. Magyarul 

sem igazán tudott s a hivatalos, tanrendi osztályfőnöki órákon kívül az orosz 

órákból is – nem bántuk éppen – kanyarintott tíz-tizenöt percet, melyeket 

nevelésünkkel töltött ki. Úgy emlékszem: ezek az órák, a plusz tizenöt percek 

üresjáratok voltak, az elhangzott monológokat csak annyira fogadtuk be, am-

ennyire azok izmosították szellemi immunrendszerünket, mert általában és 

merőben mást mondott, mint amit otthon hallottunk és mindezt nem felkínál-

va, hanem ráerőszakolva.  

Ezekben a napokban meg aztán különösen aktív volt: hálátlanoknak, bű-

nösöknek nevezte a magyarországi magyarokat, gyilkosoknak és fasisztáknak 

titulálta, káromolta őket, miközben nekünk szegezte a kérdést: 

- Nektek mi a véleményetek? Mi az, ami Magyarországon mostanság végbe-

megy? Otthon melyik rádiót hallgatjátok? 

Persze: senki sem vállalkozott reflexióra, magunkban cipeltük a naponta 

ismétlődő otthoni intéseket. De – úgy tűnt – ő nem is várt választ, egyre 

emelkedő hangnemben folytatta a becsmérelést, mialatt idolatriás szózatokat 

is megeresztett. 

Nem csak emiatt nem kedveltük, hanem azért sem, mert ismétlődött a ta-

valyi, meg az annak előtti őszi „betakarítás‖, ami azt jelentette: készülni kell 

az őszi, járási mezőgazdasági kiállításra, aktívan részt kell vennünk benne. 

Ennek a Potyomkin-rendezvénynek, ami hat-nyolc nappal az októberi szo-

cialista forradalom esedékes évfordulója nyilvános megünneplésének napjai 

előtt vette kezdetét, a városka főutcája adott otthont: a járás minden kolhoza 
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bódékat húzott fel, kipingálta, kitupírozta, jelszavas plakátokkal aggatta tele, 

belvilágát meg termékeivel telítette s persze – ez volt a kiállítás lényege – az 

átlagot jóval meghaladó méretűekkel: lehetett kóstolgatni, bámulni és persze, 

szinte kötelezően, csodálkozni, dicsérni. A bodegák homlokzatán olvasható 

volt a kiállító neve általában a párt tagjai kinagyított fényképeinek holdudva-

rában. Az építmények hézagait büfékkel tették tartalmasabbá; ahol is sültek-

kel, főttekkel, no meg az elmaradhatatlan vodkával és borral kínálták az  

érdeklődőket. 

Voltak vendégkönyvek is, de ezekbe csak az arra elhivatottak írhattak vé-

leményt, mert tartalmuk figyelembe vételével minősítették a kiállítókat, ami-

nek apogeuma a járási pártszervezet oklevele volt a zárás napján. 

Egyszóval: napokig tobzódott Áté, hogy a kiállítás zárónapján, november 

7.-én szemlét tartson hódolói zenés-cirádás-színes felvonulását élvezve, mert 

a bódék sorfalai között vonultak el a kolonnák, hogy a térre zúduljanak, ahol 

katonás sorrendben felsorakozva – erről a kivezényelt milicisták gondoskod-

tak – órákig kellett figyelemmel kísérni a vörös tribünön sorjázó még vörö-

sebb leitereket. 

A kevésbé tudatosak már menet közben elmaradoztak, vagy visszaszállin-

góztak a bodegák közé, hogy számtalan áldomást igyanak a számtalan felszó-

laló egészségére, miközben próbára tették a deszkaalkotmányok állóképessé-

gét és a környező talaj szűrő- és befogadóképességét, valamint hozzátartozóik 

türelmét. 

A mi szerepünk ebben a szemfényvesztésben áldatlan volt: mivel osztály-

főnöknőnk férje a városka kolhozának elnöke volt, amivel háborús érdemeit 

méltatták, nekünk, azaz szüleinknek kellett feltölteni a Kommunizmus útja 

nevű tákolmány polcait. Ki volt adva az ukáz: túlméretezett terményeket, 

többnyire takarmány tököt, cukorrépát, káposztát, karalábét, kukoricacsöveket 

kellett a megadott napon az iskolába hozni. Osztályfőnöknőnk elfogadta a 

nagyobb fejű hagymát, kövérebb sárgarépát, petrezselymet is, ám ezeket nem-

igen favorizálta, azok inkább pincéjébe, mint a polcokra kerültek. 

Szerencsétlen szüleink, rokonaink dohogtak, elégedetlenkedtek, de teljesí-

tették – volt, aki a szomszédos falu piacán vásárolta meg – a kérés-parancsot 

és kommentálni se merték. 

Azokban a napokban, mintha összebeszéltünk volna, a megadott napon 

majd mindenki tököt hozott: hatalmasakat, sárgás zöldeket, s néhány sütőtö-

köt, valamint cukorrépákat. Főnöknőnk szemléje során ambivalens lett: nem 

tetszett a monoton gyűjtemény, de a tökök mennyisége és méretei – jelek 

szerint – dugig tömhetik férje kolhozának vitrinjeit. 

A gyűjteményt, annak rendje-módja szerint, elszállították, hogy majdan 

viszontlássuk a hivalkodás színpadán. 
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A demonstráció előtti napok a kezdeti reménykedést felváltó kilátástalan-

ság és félelem irányába tendáló hangulatban teltek. 

November 7-én már a kora reggeli órákban felsorakoztunk iskolánk udva-

rán, ahol az igazgató, helyettesei, valamint osztályfőnökünk kínos pontosság-

gal, többször megismételve, számba vette a hiánytalanul megjelenteket né-

hány társunkat arra utasítva, hogy azonnal kerítsenek és tűzzék ki a 

komszomol jelvényt és kössék nyakukba a háromszögű kendőt, mert azok 

hiányoztak. 

Zászlókat, emblémákat, plakátokat nyomtak a kiválasztottak kezeibe, majd 

az elhangzott parancsszóra, idomított nyájösztönünk látható megnyilvánulá-

sával elindultunk a főutca felé, ahol – a bódék sorfalai között – elfoglaltuk az 

iskolánk számára kijelölt szakaszt az egyre nyújtózó sorban, miközben patto-

gó indulókat, jelszavakat és mondatokat zúdítottak ránk a villanypóznákra 

aggatott katyusák. 

A kissé meglazult sorok pontban tíz órakor katonássá egyenesedtek, mert 

felcsendült a szovjet himnusz, ami a felvonulás kezdetét jelezte. A befejező 

akkordok után Ballal indulj! felszólítást követően megmozdult az ember-

hernyó és ebben a pillanatban – szintén a forgatókönyv szerint – kinyitottak a 

kiállítás pavilonjai. 

Aztán hirtelen és váratlanul megtorpant a menet, az óvatlanok egymás sar-

kára léptek, meglökték társukat, egynéhány zászló, plakát megingott, volt, 

amelyiket elejtette cipelője, a rezesek egyik-másikja kakast fújt. Arasznyi 

csendet és tétovázást követően futkosás vette kezdetét, innen-onnan kiáltás 

hangzott, de nem a megszokott; a pártot és a forradalmat éltető és dicsőítő 

szlogenek, hanem valami szokatlan, kibogozhatatlan. 

Néhány perc telt el, mígnem egyre több és több milicista, majd katonás 

polgári személy sietett a sorok mentén és odarohanva a bódékhoz szinte kiált-

va utasították az ott-tartózkodókat az azonnali zárásra, amit azok érthetetle-

nül, ám megkérdőjelezhetetlenül teljesítettek. 

Nem találtunk elfogadható magyarázatot, ám a menet elejétől visszatérő 

igazgatónk és osztályfőnöknőnk halálsápadt arcáról és rémületet tükröző te-

kintetéből sejtettük: valami extraordinális, valami baj történt. 

Ólomlábakon cammogott az a tíz, tizenöt perc, melyek elteltével újra ren-

deződtek a sorok és az oszlop nekilódult a nem messze várakozó Lenin tér 

irányába, s amikor odaértünk furcsamód nem kellett megállnunk, felvennünk 

a kiszabott alakzatot, hogy többórás hallgatásra predesztináljuk magunkat, 

hanem a jelenlévő parolisok és bőrkabátosok ideges terelő mozdulataival 

kísérve elsiettünk a tribün előtt, - visszatértünk az iskola udvarába. 

A tantestület tagjai élükön az igazgatóval, helyetteseivel és persze hogy 

főnökasszonyunkkal robbanásáig izzó transzformátorok, de inkább csapongó 
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ideggubancok voltak: jártak-keltek, de inkább futkostak, ujjaikat tördelték, 

ráncigálták az éppen kezük ügyébe tévedő tanulókat, hol ordítoztak, hol hang-

jukat vesztették. Mi pedig álltunk, ácsorogtunk, mert ez volt a parancs: utasí-

tásig nem hagyhatjuk el iskolánk területét. 

Úgy másfél óra teltével több, lehettek vagy hatan, bőrkabátosok érkeztek, 

bevonultak az iskola épületébe maguk előtt terelve a tanítóinkat és tanárainkat. 

Talán két óra hosszat tartózkodhattak benn, miközben mi már egyre türel-

metlenebbül tébláboltunk. Észrevettem édesapámat a kerítésen kívül toporgó 

szülők között, odamentem. Markáns arcának lecsurgó redőiben némi mosoly-

félét véltem felfedezni. 

- Megvárlak, fiam. Légy türelmes, majd mindent elmesélek, ha hazaértünk. 

Ha kérdezni fog bárki, ne tudjál semmiről semmit! 

Aztán ötösével szólítottak, de mindegyikünket más-más tanterembe kísér-

tek, ahol az idegenek vártak, majd kérdezősködtek: 

- Láttunk-e idegeneket a városban az előző napokban? Mit mondtak tanítóink 

a magyarországi eseményekről? Hallgatunk-e otthon rádiót? Szeretjük-e ha-

zánkat? Ki hozott takarmánytököt az iskolába? Kinek az utasítására tettük? 

Szeretünk-e fúrni-faragni?, meg ilyesmiket. 

Azt válaszoltam: idegeneket nem láttam, rádiót nem hallgatunk, a magyar-

országi eseményekről otthon nem beszél senki, takarmánytököt meg a többit 

mi hoztuk osztályfőnökünk utasítására. 

Végezetül az idegen faggató füzetlapot tett elém és rám parancsolt, hogy 

nyomtatott cirill betűkkel írjam, amit diktál: Éljen a nagy októberi szocialista 

forradalom 39. évfordulója! A szovjet hadsereg a béke őre! 

Oda kellett írni még nevemet, címemet! 

Tenyérizzasztó procedúra volt, amit a diktáló cinikus mosolya tett még kí-

nosabbá, mert bizony hadilábon álltunk akkoron még az orosz nyelvvel és a 

zilált hangulat, az eljárás is fokozta szorongásomat. 

Elcsigázva, éhesen értünk haza a sűrűsödő homályban. Igyekeztünk, mert 

figyelmeztettek, hogy nem szabad este kimenni a városba. 

- Éppen a Kommunizmus útja kolhoz pavilonja előtt várakoztunk, mikor a 

himnuszt játszották és onnan indultunk volna annak befejeztével. Mikor elhalt 

az utolsó hang is, kinyíltak a bódék ajtai, ablakai. Kezdetben egy, majd egyre 

többen hördültek fel és mutogattak a kitárulkozó stand felé. Odanéztem, 

vagyis néztünk. A kinyílt deszkaablak mögött egy hatalmas tök ringott fel-

akasztva. Azaz már nem is tök volt, hanem egy halálfej, amit ti is faragtok, meg 

mi is faragtunk ott a betakarításkor egymás riogatására, szórakoztatására: üres 

szemei voltak, nem volt orra, kéttenyérnyi szájából hatalmas tépőfogak mere-

deztek. De ez még semmi! A tök tetejére kartonlap volt erősítve, melyen nagy 

nyomtatott cirill betűkkel ez állt: Ruszkik haza! Szabadságot a magyaroknak! 
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Édesapám, ez szokatlan volt, elérzékenyült, nyelt kettőt-hármat, majd foly-

tatta, de inkább hangosan gondolkozott: 

- De jó volt látni. Öröm volt olvasni… 

…Sosem tudták meg, ki volt a tettes. Mi napokig nem mentünk iskolába, 

rendkívüli szünetet hirdettek. Egy hét elteltével, mikor újra indult a tanítás, 

már nem találtuk osztályfőnöknőnket. Érdeklődésünkre az volt a válasz, hogy 

áthelyezték a férjével egyetemben. 

Éva néni az egyik irodalmi órán az étkezésről beszélt és mosolyogva 

mondta, ismeretei szerint a takarmánytököt a disznók kedvelik, ám ő próba-

ként főzeléket készített belőle és nagyon-nagyon ízlett. Ezek után beiktatja 

étrendjébe. 

Otthon elmeséltem az Éva nénétől hallottakat. Szüleim mosolyogva néztek 

egymásra. Ez volt az első őszinte mosolyuk azokban az őszi, megváltozott 

hangulatú napokban…  

Dr. Szöllősy Tibor 

 

 

A kormányzó kézcsókja 

 

Mikor hazalátogatok szülővárosomba, mindig elmegyek Árpád-kori templo-

munkba hálaadó istentiszteletre. Ilyenkor örömmel konstatálom: él még a régi 

szokás: legalább egy fél órával a kezdés előtt, az első harangozáskor már 

gyűlnek a hittestvérek a cinteremben, hogy elbeszélgessenek, meghányják-

vessék a világ dolgait, az eltelt napok eseményeit, elmondják egymásnak 

ügyes-bajos dolgaikat. Ezt a szokást inkább a tiszteskorúak életeik, talán azért 

is, hogy kipihenjék a templomba vezető út fáradalmait, azért is talán, hogy 

„vigyék a szót‖, ahogy arrafelé mondani szokás. 

Számomra az arasznyi együttlét, az ott elhangzottak az emlékezés tiszta 

forrása, múltunk egy-egy ismeretlen eseményének, történésének terített aszta-

la, ami bőséges kínálattal elégíti ki idült szellemi éhségemet, gazdagítja hely-

történeti éléstáramat. 

… Általában ahhoz a lócához igyekszem, melyen a kisváros legidősebbjei 

pihennek, mert az ők elbeszélései, egymásnak elmondott történetei, amúgy 

spontánfogalmazva, terelnek az emlékezés ösvényeire. 

… Húsvét első napján is ott voltam közöttük. Akadozva indult a beszélge-

tés, de egy, a távolba felénk közeledő nő, mikor közelünkbe ért úgy saccoltam 

hetven éves lehet, „megadta a témát‖. 

– Ez az Irma – nézett a közeledő felé a nyolcvanast taposó Béla bácsi – még 

úgy megy, mintha neki csókolt volna kezet a kormányzó. 
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Ez az azaddig számomra ismeretlen minősítés arra késztetett, hogy rákér-

dezzek: 

– Béla bácsi, ezt meg hogy kell érteni? 

– Hát úgy, fiam, hogy kihúzza magát, amolyan peckes a járása, még a jobb 

kezét is előre tartja, pedig már velemmel együtt készítheti szemére a garast. 

– Azt én is látom, hogy kihúzza magát meghazudtolva korát, de azt hogy kell 

értelmezni: mintha neki csókolt volna kezet a kormányzó?! 

– Sose hallottad még? Nohát, akkor elmondom – mosolygott bajsza alatt a min-

denki által tisztelet Béla bácsi – habár éppen a te nagyanyádról van szó. Igaz – 

komolyodott el – te már nem emlékezhetsz rá, rég elment a jobb világba. 

Arasznyi szünetet tartott, miközben a múltba révedtek szemei, majd me-

sélni kezdett: 

– Mikor újra magyarok lettünk 39-ben, november vége felé elterjedt a hír: 

meglátogat bennünket Horthy Miklós, magyarország kormányzója. Igaz nem 

éppen minket, hanem Kőrösmezőre visz az útja, de hát rajtunk keresztül halad 

át. Kőrösmezőre azért tartott, hogy feleségével egyetemben keresztvíz alá 

tartsa volt tisztiszolgájának unokáját. A nagypapa a kormányzóval szolgált a 

Novarán, mikor ő a kapitánya volt. 

Hej, de nagy volt a belbúzdulás akkoron nálunk! Mindenki látni akarta a 

kormányzót és a feleségét. Mi, az egyház vezetősége – én akkor egyházfi 

voltam – a város elöljáróságával egyetemben napokig készültünk. Habár már 

uralkodott az ősz, a város tele volt virággal, szinte minden házon zászló lobo-

gott, az ablakokban cserépvirágok közepette ott voltak a kormányzó és fele-

sége portréi. 

Béla bácsi illedelmesen elhallgatott, mikor megszólaltak a harangok hívó 

akkordjai, majd azok elültével folytatta: 

– Azon a napon ott voltunk a város központjában, mindenki ünneplőben, a 

gyermekek, az asszonyok kezében virágcsokrok, a tűzoltó-zenekar rezesein 

csillogtak a csákók, a rendőrök oldalán a fényesre suvickolt kardok. Asszo-

nyaink már hajnaltól siregtek-forogtak a tiszti kaszinó konyháján, mert nagy-

apád, akit újra bírónak választottunk, leöletett egy jókora süldőt. Azt mondta: 

nincs kizárva, hogy megállnak nálunk, kínáljuk meg őket a jó torossal. Készí-

tettek is az asszonyok toros káposztalevest, veres-meg fehér hurkát, oldalast, 

meg mindenféle süteményeket. Mi nem gondoltuk, hogy éppen nálunk álnak 

meg, de hát ha a bíró így mondta… 

Na, szóval, reggel óta vártuk őket a piactéren, ami most a központ. 

– Megfogjátok látni – mondta nagyapád–, hogy mire ideérnek, kifogy a ben-

zin a masinájukból és meg fognak állni feltölteni. Mi meg odamegyünk hoz-

zájuk, oszt illedelmesen meghívjuk egy kis beharapnivalóra. 

Hittük is, meg nem is. 
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Miközben mi, férfiak, csendbe beszélgetve álldogáltunk a pulyák meg az 

asszonynépség köröttünk virnyikált, motoros katonák vonultak be, leálltak az 

útkereszteződében, majd két gyönyörű kocsi lassan közeledve megállt a ben-

zinkútnál, ami ott volt a központban. 

Hírtelen olyan csend lett, mintha mindenki hangját vesztette volna. És ak-

kor a második autóból fürgén kilépett egy fess tiszt, kinyitotta a hátsó ajtót, 

tisztelgett – a kocsiból kilépett a kormányzó. 

Senki nem adott jelet, nem szólt egy mukkanást sem, de olyan üdvkiáltás 

lett egyszerre, hogy a kormányzó úr is megdermedt. És akkor a tűzoltó-

zenekar rázendített az Isten áld meg a magyart-ra. Mindenki csendben, fesze-

sen végighallgatta, majd újra éltetni kezdték a kormányzót és feleségét. 

Nagyapád rákacsintott, mintha azt jelezte volna, hogy „ugye megmond-

tam‖, odalépett a kormányzóhoz, tisztelettel üdvözölte, majd mondott még 

valamit. A kormányzó úr bólintott, majd kezet nyújtva kisegítette feleségét az 

autóból és az utat mutató nagyapád mellett elindultak, majd betértek a kaszi-

nóba, ahol elfoglalták főhelyet. 

Hogy mi volt benn, mi nem, azt nem tudhatom, mert én nem voltam ott, de a 

meghívottak mesélték, hogy a kormányzó úr és kedves felesége jóízűen fogyasz-

tottak a rogyásig terített asztalról, miközben csevegtek a város elöljáróival… 

Harmadszorra harangoztak, Béla bácsi elhallgatott, majd elindultunk a fő-

ajtó felé. 

– Béla bátyám, ha kijövünk, elmondja mi volt még? 

– Persze, fiam, majd folytatom. 

Istentisztelet után Béla bácsi elfoglalta megszokott helyét és tovább csör-

lőzte emlékeit. 

– Azt mesélték akkor, majd még évekig utána, hogy a kormányzó úr megkö-

szönte és nagyon megdicsérte az ételeket. Különösen ízlett neki a véres hurka, 

meg a vele járó kovászosuborka. Meg is kérdezte, hogy ki készítette ezt a 

finomságot, mert ilyet ő még nem evett. Mondták neki, hogy a bíró felesége, 

a nagyanyád, ennek a mestere. Erre azt kérte, hogy szeretné látni, személye-

sen megköszönni neki. 

Rohantak is a konyhába nagyanyádért, aki majd elájult, mikor megtudta, 

hogy a kormányzó elé kell járulnia. Odasomfordált törölgetve kezeit a kötőjé-

ben és hebegve-habogva mondott valamit. 

Mikor eléállt a kormányzó odalépett hozzá, megköszönte a finom ételeket, 

megfogta nagyanyád kezét és megcsókolta. 

Nagyanyádat úgy kellett kitámogatni, hogy a világról sem tudott! 

Persze, hogy híre ment a városban meg környékén ennek a nagy tisztelet-

nek. Jöttek-mentek a látogatók a nagyanyádékhoz, mindenkinek újra és újra el 

kellett mesélni mindent töviről- hegyiről. 
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Nagyanyád meg, ha kinn járt a városban, peckesen kihúzta magát és azt 

beszélték, hogy nem is lóbálta, hanem megemelve vitte maga előtt a 

jobbkezét. Azt is mesélték, hogy hetekig nem is mosta, nehogy lemossa róla a 

kormányzó úr csókját. 

Hát – mosolygott Béla bácsi – azóta mondják ezen a fertályon arra, aki fesze-

sen jár, hogy olyan, mintha neki csókolt volna kezet a kormányzó. 

Dr. Szöllősy Tibor 

 

 

Csodavárás 

 
Egy háromszáz lelket számláló kis faluban születtem, Hegymegen, Borsod 

megye csücskében. Egy szoba-konyhás kicsi házban laktunk heten. Szüleim, 

két fiútestvérem és Édesanyám szülei. Meg persze volt a tisztaszoba, amit 

nem használtak. 

Nagyapámnak volt 14 hold földje, ez biztosította a család megélhetését. 

Vidám, életrevaló gyerekek voltunk, egészségesek és az evésre mindig ké-

szek. Szűkös világ volt akkoriban, az 50-es évek elején, de élelemre mindig 

tellett. Jó volt nekünk a zsíros kenyér, vagy a lekváros, csak legyen belőle 

bőven.  

Ajándékot ritkán kaptunk, cask kivételes alkalmakkor, mint a Karácsony, 

vagy előtte a Mikulás. Vártuk is ezeket az alkalmakat, de legalább ennyire vár-

tuk hétvégén Édesapám érkezését, aki akkor már Miskolcon dolgozott. Kéthe-

tente kapott fizetést, s ilyenkor hozott nekünk egy zacskó cukrot, vagy egy 

szelet csokit. Nagy kincs volt ez, még úgy is, hogy háromfelé kellett osztani. 

Így érkezett meg csikorgó hideggel, havazással az a december, amiről a 

történetem szól. A kis ház pici konyhájában három kisgyerek futkosott izga-

tottan, szemük fényesen csillogott, talán fényesebben az égen ragyogó csilla-

goknál. Boldog várakozás töltötte be a házat, ma este jön a Mikulás. 

A masinában pattogott a tűz, a lángnyelvek táncoló árnyékot vetettek a falra. 

Percenként kérdeztük Édesanyánkat, mikor jön már a Mikulás? Legyetek kicsit 

csendben, mondta, dehát hogyan is lehettünk volna? Figyeljetek, ha megszólal 

a csengő, akkor már közel van. Ajándékot csak a jó gyerekek kapnak. 

Az ablakban, szépen egymás mellett sorakoztak a csizmák, várva, hogy 

megteljenek mindenféle jóval. Nagyszüleim mosolyogva figyelték izgatott 

mocorgásunkat, mert bizony egyetlen percre sem tudtunk nyugton maradni. 

Pszt – tette Édesanyám ujját a szájára, én már hallok valamit. Egymást lök-

dösve igyekeztünk felülni a dikóra, de a nagy sietségben végül leestem a föld-
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re. Sírva is fakadtam rögtön, majd dacosan, könyökömmel tessékelve arrébb a 

fiúkat, felmásztam én is.  

Csengőszó hangja szűrődött be az ablakon, még elég távolról, de már hal-

lottam. Jön – suttogtuk alig hallhatóan. Maradjatok csendben – szólt Édes-

anyám. A Mikulás nagyon messziről érkezik, az örök hó és hideg hazájából. 

Az a vidék a csend birodalma. Magas hegyek tornyosulnak mindenfelé, fejü-

kön hósipka, takarójuk fehér csipke, mint a menyasszonyok ruhája. Hang alig 

hallatszik, csak a szél süvít és hordja a havat, majd ahol lerakja, ott magas 

hófal emelkedik. A Mikulás nem szokott hozzá az emberi beszédhez, ezért 

kell csendben maradni. 

Tátott szájjal hallgattuk Édesanyám szavait, majd újabb csengőszó és az 

ablak felől valami zaj hallatszott. Nyikorgás, ablakcsukódás, majd léptek 

távolodó nesze, aztán teljes csend. Na, most már mehettek – noszogatott 

Édesanyám és mi megilletődve indultunk az ablak felé. A csizmákban édes-

ségek sorakoztak, igaz, virgács is kukucskált ki a szárából, de mi ezzel nem 

foglalkoztunk. 

Béla bátyám boldogan cipelt egy villamost, Laci öcsém bólogató szamarat 

tartott a kezében, fából faragottat. Csak én nem találtam semmit, hiába keres-

géltem, így hát sírva szaladtam Édesanyámhoz. Nekem nem hozott a Mikulás 

semmit – hüppögtem könnyekkel a szememben. Az nem lehet, talán nézd 

meg jobban – mondta – majd a vállamat átölelve együtt indultunk az ablak 

felé. Tessék nézni, tényleg van ott valami, kiáltottam és nekiiramodtam.  

A két ablakszárny között, piros pöttyös kendővel letakarva várta valaki, 

hogy felfedezzék. Egy baba, emeltem fel örvendezve, egy alvós baba! Még 

sose láttam ilyen szépet, öleltem magamhoz és szememből elapadtak a köny-

nyek s helyét boldog ragyogás váltotta fel. 

A földre telepedve önfeledten játszottunk. A kis házat beragyogta a fény és 

átjárta a melegség. Édesanyám végignézett idős szülein, majd rajtunk, a gye-

rekeken, Elnézte örömtől kipirult, boldog arcunkat, s kezét ölében imára kul-

csolva sóhajtotta: csoda, ez az igazi csoda. 

Ennek az estének az öröme, boldogsága velem maradt egész életemben. S 

amikor gyerekeim születtek, majd unokáim, Édesanyám példáját követve én 

is igyekeztem megadni nekik a csodát. 

Szűcs Ilona 
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Kedves mostohám  

 
Lassan döcögött végig a 4-es villamos a Váci úton. A villamosvezető háta 

mögötti vascsőbe egy copfos kisleány kapaszkodott. Komolyan figyelte a 

vezető minden mozdulatát és az utat. 

Unalmában saját magát képzelte a vezető helyébe és gondolatai együtt 

mozdultak a vezető kezével. Tudta mikor teker egyet jobbra-balra, mikor 

fékez, és indít. Ezt a játékot a bátyjától tanulta. Ő mesélte el, hogy milyen 

izgalmas dolog a vezető mögött utazni. A férfi észrevette ezt a nagy érdeklő-

dést és néha kedvesen mosolyogva kacsintott hátra a lányra. 

Nem szóltak egymáshoz. A Gyöngyösi útnál a kislány leugrott a villamos-

ról két hajfonata vidáman libbent utána, és ahogy hátranézet kedvesen intege-

tett a vezetőnek. 

Az intett és egy cseppet rácsapott a villamos csengő fényes gombjára. Csi-

lingelve indult további útjára.  

A copfos elnevette magát boldogságában és aprókat ugrálva megindult a 

nagy bérházak felé. Kettesével kapaszkodott a lépcsőkön, mint akinek nagy 

gyakorlata van az ilyen fölfelé jutásban. A körfolyosó dúsmintázatú, ková-

csoltvas mintázatán rezegve futtatta végig ujjait. 

Hírtelem megállt az egyik ajtó előtt és kopogott. Várt egy kis időt, majd 

csengetett. Hiába! Senki nem nyitott ajtót. Bekukucskált az ablakon. Katonás 

rend uralkodott az üres lakásban. Megfordult a korlát felé és körül nézett a 

nagy belső körfolyosós udvaron. Megpróbálta elfoglalni magát. Ideje volt, és 

abban bízott, hogy hátha jön valaki. 

Azt mondta a bátyja, hogy Édesapja megnősült, míg ő, nyáron, Agárdon 

volt. Hiába faggatta a testvérét, hogy milyen az édesapjuk felesége, van e 

gyereke, vagy gyerekei stb., az csak azt hajtogatta, látogasd meg őket és majd 

megtudod. 

Tegnap érkeztek haza a nyaralásból, és bejelentette, édesanyjának reggel, 

hogy elmegy látogatóba az apjához.  

- De kislányom azok dolgoznak délelőtt. 

- Tudom, de Pityu azt mondta, hogy édesapa felesége otthon van mindig. 

A mama csodálkozott, hogy a gyerek ennyire megindult és ilyen bátor, 

hogy egyedül akar bemutatkozni a család új tagjának. 

Nem kérdezősködött, elkészítette a lány ünnepi ruháit. Miközben a kis kíván-

csi szépen felöltözött, megfésülködött arra gondolt, hogy milyen is az új néni? 

Van-e gyereke? Lesz-e, vagy lesznek-e új játszótársai és mostohatestvérei?  
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Nyáron a szünidőben olvasta éppen Thury Zsuzsa: Mostoha testvérek cí-

mű regényét. Átgondolta, hogy ő nem úgy fogadná édesapja választottját, 

mint amit a regényben olvasott. 

Örülne neki és segítene neki beilleszkedni a nagycsaládba.  

Mikor indulásra készen volt akkor veszett el a bátorsága. Húzta az időt. 

Rá- döbbent, hogy nem is olyan egyszerű dolog, ismeretlenül beállítani egy 

olyan nénihez, aki sohasem látta őt, és ő sem ismeri. Át sem gondolta az egé-

szet, csak a célja volt meg, de a kivitelezés hiányzott. 

Az anyja észrevette a lánya tétovázását. 

- Mi a baj, mit húzod az időt? Miért nem indulsz már? 

- Hát… indulnék, de eszembe jutott, hogy igaza van édesanyának, hogy in-

kább délután kéne mennem. 

Az anya mosolygott. 

- Miért gondoltad meg magad? 

- Azért… mert nem tudom, hogy milyen az a néni. - mondta tétován. - Hogy 

fogad, és hogy szólítsam meg? Valójában ki most ő nekem? Ha azt mondom, 

hogy néni az olyan furcsa és idegen. Tudom, hogy Erzsébet a neve, de többet 

nem tudok róla. 

- Gyere, ülj ide és beszéljük meg - lehúzta a lányát maga mellé. 

- Ha egyszer elhatároztad, hogy elmész, akkor indulj el bátran. Biztos apád-

nak is jól esik majd, hogy elmertél egyedül menni és meg akartad ismerni a 

feleségét. Az a néni a mostoha anyád. Hiszen apuka is a mostoha apád. 

- Apuka az más. 

- Nem más, csak nagyon kicsi voltál, amikor mi összeházasodtunk. Akkor 

nem voltál még olyan korban, hogy értetted volna ezeket a felnőttekről szóló 

dolgokat. Sejtem, hogy ez a bajod. Most jött el ez az idő, amikor apád is talált 

társat maga mellé és ez téged egy kicsit megzavart. Sejtem, hogy ez a prob-

lémád. Ha az a néni kedves és szívélyesen fogad, ha közelebbről megismered, 

biztos őt is megszereted és ő is megérdemli azt a tiszteletet, hogy anyukának 

szólítsad. Ezt neked kell el döntened, hogy mit érzel irányában, és hogy tisz-

teled. Ezzel örömet szerzel édesapádnak is és gondolom neki is, aki lehet, 

hogy ugyan úgy gondolkozik, hasonló félelmek és kétségek jutnak eszébe 

veled kapcsolatban, mint most neked. A kislány mereven maga elé nézett, 

ahogy komolyan hallgatta édesanyját. Anyja nyugodt hangja, biztató gondola-

tai visszaadták bátorságát és azt az izgalmat, ami elindította a találkozásra. 

Mosolyogva állt fel, de hirtelen visszafordult anyja felé és furcsa kemény-

ség rajzolódott ki az arcára. 

- És, ha nem fogad kedvesen? 

- Erre ne is gondolj, ez butaság! Ha mégis így volna, akkor a bemutatkozás után 

kérj elnézést a zavarásért, mond, hogy nem akarod feltartani, és haza jössz.  
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Míg így töprengett várakozása közben az elindulása előtti beszélgetésen 

rádöbbent arra, hogy egyiküknek sem jutott eszébe, hogy mit is csináljon 

akkor, ha nem lesz otthon senki. 

Most haza menjen, vagy várjon egész délutánig? 

- Szervusz, Julika. 

A lány megrezzent a köszöntés hangjára. Úgy lefoglalták a gondolatai, 

hogy észre sem vette a szomszéd lakás ajtajában álldogáló nénit. 

- Csókolom Árvai néni. 

- Jaj, de régen nem láttalak! Hogy te mennyit nőttél a nyáron? Hol voltál ilyen 

sokáig? 

- Nyaraltam a Velencei tónál. 

- Szép barna vagy. Látszik rajtad, hogy jó levegőn voltál. Tudod, hogy édes-

apád megnősült? 

- Igen. 

- És ismered már a feleségét? 

- Nem ismerem, mert tegnap jöttünk haza és még nem találkoztunk. 

- Jaj, aranyos asszonyka! - csapta össze a két tenyerét elragadtatásában a 

szomszéd. 

ARANYOS ASSZONYKA- csengett vissza újra a hang a kislány tudatá-

ba. Észrevehetően elmosolyodott - Talán nem is lesz semmi baj - gondolta 

magában. 

- Úgy-e nem tudsz bemenni? - folytatta a néni. 

- Nem. Nincs itthon senki. 

- De itthon van lelkem, csak lent van Erzsike a mosókonyhában. Éppen 

nagymosást csinál. 

- A mosókonyhában? – kérdezett vissza a lány tágra nyílt szemekkel. Ki nem 

állhatta a nagymosást. Maga előtt látta édesanyját a nagyteknő mögött. Oldalt 

több halom szennyes ruha. Színek szerint válogatva. Hatalmas nagy üst alatt 

ropogott a tűz és az üstből fojtó, csípős, lúgos szagú gőz gomolygott. Nagy 

fakanál volt lerakva az üst szélére és időközönként a forró vízben lévő fehér 

ágyneműket és fehérnemüket azzal megkeverve az arcára rátelepedett a forró 

gőz és verejték gyöngyökként hullottak le vizes ruhájára. 

Egész nap lent volt olyankor a mosókonyhában és ők gyerekek egyedül 

voltak otthon. Időközönként leszaladtak a negyedik emeletről a mamájukhoz, 

hogy megnyugtassák, hogy nem csináltak semmi rosszat és nem csavarogtak 

el. Mire kész lett a mosással már sötét volt. Nagyon fáradt volt és az ujjain a 

körmei körül és fölötte nem volt bőr. Véres sebes volt minden ujja, amiket a 

sikálás és lúgos víz kimart. Alig tudott fogni a kezével. Öt személyre kellett 

mosnia. Ilyenkor ők a gyerekek, amiben lehetett segítettek neki, mert fel tud-

ták fogni és látták a kínjait. 



456 

- Miért nézel olyan nagy szemekkel? Nem tudod, hol van a mosókonyha? - 

hallotta, a néni kedves hangját, aki szerette a kislányt és sokszor behívta ma-

gához, amikor egy pár napig az apjánál volt. Jókat beszélgettek. Megmutatta a 

csodálatos színes gyöngyökből fűzött paradicsommadaras függönyét, aminek 

színes üveggyöngyein tört be a nap sugara, és leírhatatlan varázslatos színek-

kel terült el a szobában. Elmesélte a történetét, hogy a férje a keleti útján mer-

re járt és hogyan akadt rá. Ezt hozta ajándékba a messzi útjáról. Azóta meg-

halt a drága és egyedül éli özvegyen az életét az édesanyjával, akit bemutatott 

a kislánynak is. Az öreg néni az ágyon feküdt és teljesen vak volt. Juli fel- 

találta magát és nem jött zavarba, amikor az öreg néni meg akarta tapogatni 

az arcát. Tetszett neki a vastag hajfonat és nagy örömmel vette, hogy őt meg-

látogatta egy kedves kislány. Mindig várta, és kérdezte, hogy mikor jön már 

az a szomszéd tündérke.  

Most a kérdésére a kislány tétovázva felelt, mivel elkalandoztak a gondolatai. 

- De tudom. Talán ott lent van valahol a pincében – mutatott a vele szemben 

lévő lejárat felé. 

- Jaj, dehogy kedvesem a mosókonyha nem a pincében van. Ott oldalt az ud-

varról nyílik a folyosón az elő ajtó jobbra - mutatott le az udvarra. 

- Biztos könnyen megtalálod, mert ilyenkor onnan jön a fény és a gőz. A töb-

bi ajtó zárva van.  

- Köszönöm, akkor lemegyek - és már indult is a lépcsőház felé. 

- Mit köszönsz? Hiszen természetes dolog, hogy szóltam. 

Árvai néni türelmesen könyökölt a korláton, és megvárta, amíg a kislány 

az ajtón benyit. Megnyugodva csukta be maga mögött a lakása ajtaját. 

Nem is tudhatta, hogy mit köszön meg a lány, aki kettős érzésekkel lefelé 

haladva hálát érzett a néni kedves felvilágosításáért. Már kezdett kételkedni 

abban, hogy találkoznak. Ha két mosókonyha van és mind a két konyha fog-

lalt, akkor bajban lett volna.  

Megállt az ajtó előtt, aminek az alján sűrű gőz szökött ki, mintha direkt rá 

várt volna megmutatni a helyes ajtót. Vízcsorgás és ruhasikálás hangja hallat-

szott ki. Az ajtóréseken keresztül a mosószappan és lúg szagát érezte. Fel-

emelte az úját, hogy kopogjon, de mintha áram rázta volna meg hirtelen rátört 

valami szorító félelem. 

- Aranyos asszonyka - hangzott Árvai néni hangja az emlékezetében. 

Ujjával a tudatlanul remegve kopogtatott az ajtón. Semmi válasz. Leküzd-

ve a félszegségét határozott erős kopogással kért bebocsájtást a gőzzel teli 

mosókonyhába. 

- Tessék – hangzott egy hang belülről. 

A gyerek lenyomta a nagy kilincset és lassan húzta ki a nedvességtől átita-

tott nehéz ajtót. Egy nagyot nyelt és köszönt. 
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- Kezét csókolom! – lépett tétovázva két lépést, a teknő felé. 

A teknő mögött, egy teltkarcsú magas nő állt. A szőke fürtjei a gőztől vi-

zesen kandikáltak ki a kendő alól. Kerek arca pirospozsgás volt a meleg, gő-

zös levegőtől. Egész apró formás ajkai egészséges piros színnel díszítették 

kerek arcát. 

Felemelte jobb kezét, karjával elsimította a verejtéket a homlokáról és a 

szeme alól. Fürkészve nézegette a belépőt. Komoly kutató arcán az ajkai szé-

lessé nyúltak. Kedves mosolyára a kislány erős szívdobogása elmúlt. A másik 

kezéből elengedte a ruhát. Gyors mozdulattal megtörölte kötényében a vizes 

kezeit és tárt karokkal lépett ki a mosóteknő mögül. Kedves szelíd hangon 

szólalt meg. 

- Szervusz, Julika.  

A lány teljes meglepetésében azt kérdezte. 

- Honnan tetszik tudni, hogy a nevem Júlia. 

A nő lehajolt a kislány arcához és kedvesen, szeretettel megpuszilta és 

mosolyogva kacsintott egyet. 

- Egyszerű! Az íróasztalon, a falon és az albumban lévő képekről. No meg 

édesapádtól, aki sokat mesélt nekem rólad és a bátyádról. Ahogy beléptél 

mindjárt tudtam, hogy te vagy a mi lányunk. És te hogyan ismertél meg? 

- Én… én nem tudtam, hogy ki tetszik lenni, csak azt, hogy mosni tetszik a 

mosókonyhában, és…. 

- Hát tetszeni éppen nem tetszik, de ezt is el kell végezni - nevetett kedvesen. 

Juli zavarban volt, mert nagy meglepetésében ügyetlenre sikerült ez a válasz.  

Nénizni nem akarta, de az Erzsi néni sem állt a szájára. Igaz, hogy azt 

mondta, hogy - a mi lányunk – de ha rögtön anyukázza, akkor ez is olyan 

erőszakos és elhamarkodott. 

A nő is észrevette a gyerek zavarát és próbált segíteni. 

- Látod milyen tiszteletlen vagyok? Nagy örömömben még be sem mutatkoz-

tam neked. Erzsébet a nevem. Hiszen te nem is tudhatod ezt. 

- De tudom – felelte gyorsan, de már meg is bánta. 

- Honnan tudod? 

- Pityu és Árvai néni mondták, meg hogy édesapa felesége tetszik lenni. 

- Igen. Azért nem értesítettünk titeket, mert éppen nyaraltatok. Remélem nem 

nehezteltek ezért. Nem akartuk megszakítatni az üdüléseteket. Úgy terveztük 

édesapáddal, hogy ha haza jöttök Pityuval együtt, akkor közösen megünne-

peljük a házasságkötésünket. 

 

A kislány elmosolyogta magát, miközben körültekintett a mosókonyhában. A 

nagy üstben éppen főttek a ruhák fehérre, a még piszkos ruhák úsztak a teknő 

kissé zavaros vizében.  
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Mindez pillanatok alatt átváltozott mesebéli fantáziájában lakodalmi  

vacsorává. 

Az asszony jó érzékkel észrevette a lány huncut mosolyát, és elnevette 

magát. 

- Hát kisleányom mi aztán jól megtréfáltuk egymást. Ez bizony nem lakodal-

mas konyha ahol a finomabbnál finomabb étkek készülnek. 

Juli is nevetett. 

- Ne tessék bánni ezt, úgy sem szeretek enni. Édesanya mindig azt mondja, 

hogy minden ennivalón csak nyámmogok, meg turkálok az ételben. Nekem 

nem érdemes főzni. 

- Hát, ahogy elnézlek, igaza is lehet, mert nem vagy egyáltalán kövér és nem 

is nőttél nagyra. Olyan kicsi vagy, mint egy ötödikes. 

- Az nem baj ebből mindig hasznom van. Ha valaki ki kezd velem és nem 

ismer, azt hiszi kis félős vagyok. De így meg tudom magam védeni. Aztán 

meg sokszor a legfinomabb dolgokkal kínálnak vendégségekben, mert én 

sovány vagyok és nekem hízni meg nőni kell. Bár Árvai néni most azt mond-

ta, hogy a nyáron nőttem sokat - mondta dicsekedve. 

Az asszony nagyot nevetett miközben szemével valamit kutatott a helyiség-

ben, majd egy lavórt emelt le egy hokedlihez hasonló valamiről és letörülte. 

- Foglalj helyet szépen és én igyekszem befejezni a mosást, ha nem haragszol, 

mert sajnos már nem hagyhatom félbe. Ha tudom, hogy jössz, akkor nem így 

készültem volna. 

A készülésről jutott eszébe a kisleánynak, hogy nem vett virágot, pedig az 

édesanyja a lelkére kötötte, hogy el ne felejtse. Ő pedig elfelejtette. Míg eze-

ken töprengett zavarban volt és forgolódott. 

- Valami baj van? - kérdezte a nő 

- Azt hiszem, hogy én sem készültem. Elfelejtettem virágot venni. 

- Csak ez a baj? Hiszen hoztál? 

- Én … én nem hoztam elfelejtettem, pedig akartam. 

- Pedig a legszebb virágot hoztad nekem.  

A lány értetlenül állt a mosolygós asszony előtt. Aki kinyújtotta kezét és a 

leány fejét szeretettel simogatva folytatta. 

- Te vagy az kisleányom. Nem is tudod, hogy milyen kedves volt tőled, hogy 

elhoztad magad. 

A gyerek felnézett a melegséget sugárzó szemekbe és kedvesen kérdezte. 

- Tényleg tetszik nekem örülni? Nem zavarok? 

- Nagyon örülök. 

- Erzsi néni kérdezhetek valamit?  

- Bár mit, amit csak akarsz. 

- Van Erzsi néninek gyereke? 
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Az asszony szája megvonaglott, eltűnt a mosoly az arcáról és könny lepte el a 

szemeit. Egy mélyet sóhajtott, miközben a kislány tekintetét kereste. 

Juli nagyon megbánta ezt a tapintatlan és elhamarkodott kérdést látva az 

asszony hirtelen változását. Már azt is tudta és felfogta, hogy nem lesz mos-

toha testvére. 

- Sajnos nincsen gyermekem bármennyire is szerettem volna. 

Juli tapintatlanságát és a nő szomorúságát ellensúlyozva, kedvesen azt 

mondta. 

- Az lehet, hogy nem lehetett és eddig nem volt, de az hogy nincs, az nem úgy 

van. 

- Miért? 

- Azért mert most már két gyereke is van anyukának. Pityu és én. 

 

Juli észre sem vette, hogy anyukát mondott. Az asszony odalépett a kislány-

hoz és melegen szorosan ölelte át a gyereket. A szeméből csorogtak a köny-

nyek és mosoly ült az arcára. Lehajolt a kislány arcához és szorosan odaszorí-

totta pirospozsgás, könnyes arcát a kislányéhoz. A kislány felemelte két karját 

és átölelve a nyakát meleg gyermeki szeretettel megcsókolta. 

- Eltetszik minket fogadni? – súgta. 

- Nem is tudod, hogy még nem is ismertelek titeket csak édesapátok elbeszé-

léséből és a látott képekről, már akkor elfogadtalak benneteket. Tudod, beval-

lom őszintén, féltem egy kicsit, de te most annyit segítettél nekem, hogy nem 

is tudod. Úgy érzem, most, hogy mi nagyon jól meg fogjuk egymást érteni. 

- Mitől tetszett félni? 

- Nem is tudom pontosan megmondani. Talán attól féltem, hogy nem fogtok 

elfogadni. Nem fogadtok be magatok közé a családba. 

- Hogy mi milyen buták vagyunk? - Juli rácsapott a saját szájára, mert már 

megint meggondolatlanul szólt 

- Ne tessék hara…  

- Ne is mondd tovább. Teljesen igazad van. Fele részben – vágta közbe, nem 

engedte befejezni a lány gondolatát. 

- Csak én vagyok a buta, és te egy bátor, okos kislány vagy. 

- Most én leszek őszinte anyukához. 

Elmesélte elindulásának történetét, hogy-hogy szorongott, és édesanyja 

hogy nyugtatta meg, miket mondott. Közben az asszony szorgalmasan mo-

sott. Észre sem vették a nagy beszélgetésben, hogy időközben a munka elfo-

gyott. S már, mint Anya és leánya léptek be az üres lakásba. 

Tátos Gyöngyi 
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A szobor 

 

Hajdanán a paraszti munka dolgos és embert próbáló hétköznapjait csak rit-

kán szakították meg ünnepek. Mai szemmel nézve azok sem voltak igazi ün-

nepek, mivel az állatokat ugyanúgy el kellett látni, mint a hétköznapokon, így 

kevés idő maradt az igazi megpihenésre. Éppen ezért nagy dolog volt akkori-

ban a vásár, amikor ténylegesen ki lehetett szakadni a mindennapokból. 

Ezt a történetet a nagymamám mesélte nekem és az ükapámról, Fintics-

Virág Samuról szól. Valamikor az 1920-as években történt, hogy elhatározta, 

felmegy a pécsi vásárba. A gyerekeknek, Sándornak és Márinak megígérte, 

hogy feltétlen hoz vásárfiát. 

Még korán reggel szekérrel, a komájával együtt felutazott Pécsre. Nagyon 

sok ember volt a vásárban, rengeteg árus és vásárló gyűlt össze. Marhákat, 

lovakat, ételeket, fából készített játékokat, mézeskalácsot, fazekakat kínáltak. 

Voltak bőrdíszművesek, szűcsök, ácsok, hentesek, szabók, mind különböző 

tárgyakat árultak, hangos szóval hirdették portékájukat. 

A vásárban nézelődött a pécsi Néprajzi Múzeum munkatársa is, de ő nem 

a vásárfiát nézegette. A múzeum új kiállításához keresett modellt, akiről meg 

tudnák formázni a tipikus parasztember szobrát. Az ükapám vékony, inas 

ember volt, rövid hajjal és bajusszal. A múzeumi dolgozónak rögtön felkeltet-

te a figyelmét, ezért megszólította. Elmondta, mi járatban van és egy öltözet 

ruhát és csizmát ígért neki fizetségül, ha modellt áll a szoborhoz. Nagy értéke 

volt annak abban a világban! 

Az ükapám ráállt az alkura. Sokáig tartott, míg elkészült az életnagyságú és 

élethű szobor és annak gipszből készült másolata. A szobor eredeti példánya a 

pécsi Néprajzi Múzeumba került, ahol gyerekként még anyukám is látta. A 

gipszből készült másolatot pedig ükapám a hóna alá csapta, másik kezébe fogta 

az ajándékba kapott öltözet ruhát és csizmát, majd megindult hazafelé, a faluba. 

Eközben otthon, Vajszlóban már várták az ükapámat, hogy mikor ér vissza 

a vásárból. A gyerekek folyton ki-kinézegettek a kapu fölött Pécs irányába. 

Egyszer csak fel is tűnt. De vásárfia helyett mit hozott a kezében? A saját 

szobrát! Nahát! Hamarosan a közeli és távoli rokonság is összegyűlt, hogy 

meghallgassák a történetet.  

Ilyen még nem történt a faluban. Azonban mint minden csoda, ez is csak 

három napig tartott. A falubéliek elfeledkeztek a történetről, az élet visszatért 

a régi kerékvágásba. A szobor a padlásra került, majd lassan elporladt. Mára 

már csak a feje van meg, amit a nagymamám testvére őriz. Ennyi emlékeztet 

az ükapámmal megesett történetre. 

Tengler Johanna  



461 

Életmese 

 
Üldögélek a szobámban, azon töprengek, hogy ebben a vírus miatti bezárt-

ságban vajon mit csinálhat az én drága nagymamám? Fogom a telefont, meg-

csörgetem:  

- Brr! - csörög a telefon. 

- Halló! - szólal meg a nagyim a vonal túlsó végén. 

- Szia mamikám! – felelem. Közben látom magam előtt mosolygós arcát. 

- Mi jót csinálsz? Hogy vagy? Úgy gondoltam felhívlak, ha már személyesen 

nem tudunk találkozni, akkor így beszéljünk legalább. Persze csak ha ráérsz! 

– mondom. 

- Persze, aranyos kis unokám, éppen te jártál az eszembe, hogy vajon most 

mit csinálhat az én kicsikém? Te hogy vagy? Hogy megy a tanulás? 

… és csak úgy zúdult rám a kérdések sokasága. Mosolyogtam magamban. 

Vártam, hogy minden kérdésére válaszolni tudjak. Piroska mamám egyedül 

él. Nagytatám már tizenkilenc éve a mennyei mezőkre távozott, sajnos én 

nem is ismerhettem meg, pedig sok jó történetet hallottam róla édesanyámtól. 

Vidám, vicces ember volt. Azt mondja a nagyim, hogy nagyon hasonlítok rá. 

Szeretem a mamámat, hisz kiskoromban vele voltam, ő vigyázott rám, míg 

szüleim dolgoztak. Rengeteg kis közös élményem van vele. Teli van mindig 

régi történetekkel és tudja, hogy én ezeket szívesen hallgatom. Szorgalmas, 

nagyon jól tud főzni. Szeretek vele lenni. 

- Nagyi, mivel most személyesen nem tudunk találkozni, mert nagyon kell 

vigyáznunk egymás egészségére ebben a vírusos napokban, így telefonon 

keresztül meséld el nekem, mit csináltál mostanában odahaza? 

Mamám rákezdte a mondanivalóját.  

- Tudod kisfiam, nagyon hiányoztok, de sokat dolgozom, elfoglalom magam. 

Takarítok, a kertet rendezem, veteményezek. Így jutott eszembe valamelyik 

nap, míg főztem az ebédemet, hogy mikor kislány voltam, akkor is volt ilyen 

járvány féle csak már nem tudom milyen. Himlő tán? Nem emlékszem ponto-

san csak arra, hogy nekünk gyerekeknek nem volt szabad kimenni, meg mi sem 

jártunk iskolába. De nem is volt ilyen modern tanítás sem, mint nektek most.  

Történt egyszer, hogy egyedül voltam otthon, 11 éves lehettem. Szüleim 

dolgoztak, én meg unatkoztam. Eldöntöttem, hogy meglepem őket, mire jön-

nek a munkából, főzök nekik valami finomat. El is kezdtem. Krumpli levest 

akartam készíteni. Szépen hozzá is láttam. Megtisztítottam a hagymát, krump-

lit, paradicsomot kockáztam fel és paprikát, úgy ahogy édesanyámtól láttam. 

Figyelgettem, vigyázgattam, az íze finom volt, de valahogy úgy tűnt nekem, 

hogy nem elég sűrű. Mintha az anyué másabb lett volna. Ezért egy kis lisztet 



462 

tettem hozzá. Na így lett ám igazán sűrű, majdnem megállt benne még a fa-

kanál is. Mire elkészültem szüleim is hazaértek a munkából. Szaladtam elé-

jük, hogy megörvendeztessem őket, hogy mit csináltam.  

- Anya, apa gyorsan mossatok kezet, főztem nektek finom krumpli levest, de 

én nem ebédelek veletek, nem vagyok éhes! 

Szüleim elmosolyodtak. 

- Ez igen! Finom lehet az ebéd, ha már nem kérsz belőle! – szólt mosolyogva 

édesapám.  

- Igen, az, csak én már főzés közben annyit kóstolgattam, hogy jól is laktam! 

– feleltem.  

- Nagyon finom! - dicsérték az én lisztezett krumpli levesemet - legközelebb 

egy kicsit ritkább legyen, jó? - mondta édesanyám. – Nem kell bele liszt! 

Egy puszit nyomtak a homlokomra mindketten. Akkor értettem meg tudod 

kisfiam, hogy akár milyen volt az a leves, nekik az volt a legjobb. Mert min-

dig a szándék, a segítőkészség a legfontosabb. Nekem ez a gesztus tőlük na-

gyon jól esett. Sose felejtem el.  

- Látod most, hogy felhívtál te is pont olyan boldoggá tettél, mint akkor gye-

rekkoromban a szüleim. Aranyos kisfiú vagy! – mondta meghatódva.   

- Köszi, nagyi, nagyon szeretlek! Vigyázz magadra és hívlak máskor is! - 

feleltem én is meghatódva a telefonba - Most megyek nagyi, megpróbálom én 

is meglepni a szüleimet valami finom ebéddel. 

Elköszöntünk egymástól, nekem ismét egy furcsa érzés jött elő. A szeretet 

és a hála. Köszönöm nagyi, hogy vagy nekem.  

Tokodi Albert 

 

 

Nagy családban születtem… 

 

Az én nagymamám lánykori nevén Cseszkó Éva, igen nagy családban szüle-

tett Völgyesen. 

Kilencen voltak testvérek. Dédmamám, Mária tíz gyermeket hozott világ-

ra, de egy kislány négy hónaposan életét vesztette. Mamám ötödiknek szüle-

tett 1942-ben, két fiú volt közöttük. Azt mesélte, hogy szegényesen éltek, de 

nagyon boldogan. A nagyobbak rendezték a kisebbeket, etették, pelenkázták, 

mosni, főzni segítettek anyukájuknak, a fiúk pedig a földeken az apukájukkal 

dolgoztak. E mellett jutott idő a játékra is. Volt egy lovuk, azzal dolgoztak a 

földeken. Lovas kocsival közlekedtek, ha messzebbre mentek, de a szomszéd 

faluba gyalogoltak minden vasárnap a szentmisére. Nem számított, ha hideg 

volt, vagy térdig érő hó. A mama mesélte, hogy kipirosodott a lábuk szára, 
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szinte megfagyott, mire odaértek. Az iskolába is gyalogoltak, és palatáblára 

írtak, és minden nap együtt ültek asztalhoz tizenegyen. Szegény mamám sok-

szor maradt éhen, mert nem szerette a tejet, sem a zsíros kenyeret, és bizony 

sűrűn csak az volt a vacsora. Szép sorban felnőttek, megházasodtak, és elköl-

töztek hazulról. De minden ünnepnapon hazalátogattak a szülői házba. Ren-

geteg unoka született, akik szerettek a kis faluba járni, és a hatalmas udvaron 

játszani. Nemrég megszervezték az unokatestvér találkozót, ahol már én is 

részt vehettem. Mivel nagyon nagy a család, az utódok nem ismerik egymást, 

így a nagymamám és még élő testvérei tettek róla, hogy találkozzunk. Még az 

újságban is megjelent egy cikk rólunk. Mama azt is mondta, hogy az is sokat 

jelent, hogy mindannyian jóban vannak, és nagyon jó dolog, hogy mindig van 

kire számítani az életben. 

Toldi Levente 

 

 

A kincsőrző 

 
Eljött hát az emlékezés ideje. Annak az ideje, hogy lejegyezzem azokat a 

tényeket, amelyek egy kedves emlékként maradnak meg családtagjaink fiata-

labb generációja számára. 

Kicsi koromban sok időt töltöttem a dédszüleimnél, akik Szilicén éltek, a 

gyönyörű festői környezetben. 

Sajnos, már a dédszüleim közül csak anyai ágról, nagypapám édesanyja él, 

a többiek pár évvel ezelőtt elhunytak, sorban, szinte egymás után mentek el. 

Sokszor halljuk, hogy a múló idő megszépíti az emlékeket, ezért az ese-

ményeket le kell jegyezni. 

Ha ismerjük elődeink életét, vagy életük jelentősebb részeit, eseményeit, kö-

zelebb kerülünk a múlthoz is, a múltban történtekhez. Tudatosul bennünk, hogy 

milyen jelentősége volt számukra az átélt eseményeknek, életszakasznak. 

Látogatási kedvemet kétségkívül fokozta dédnagymamám főztje – itt meg 

kell jegyeznem, hogy mindig a kedvenc ételemmel várt,- vagy éppen déd-

nagypapám érdekes történetei a múltjukról, fiatalságukról. 

Dédnagypapám történetei közül az édesapjáról szólók maradtak bennem 

leginkább, amelyekre szeretettel emlékezett vissza. 

Mikor mesélt, szinte az idők szárnyán repültünk a múltba. 

Az 1950 – es években történt, hogy Sándor, üknagyapám jelentős szerepet 

játszott a falu, Szilice kulturális életében, segítette azokat a néprajzosokat, 

akik a helyi kultúra kutatása szándékával álltak meg hajlékában.  
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Üknagyanyámmal együtt segítették a falu hagyományőrző csoportjának meg-

alakítását, a működésnél pedig aktív szerepet vállaltak. 

Úgy mondogatta, a nagyapjától vette, szerezte, örökölte, amit tudott. 

Mint mondta… „a kiscsikó az anyja után megyen…‖, vagy „nem messze 

esik az alma a fájától…‖ 

Vidám természetű volt a nagynénje is, szegény apja is, de őt nem ismerte. 

A bölcsőbe hagyta ott, amikor kiment Amerikába. Ott is halt meg. Édesanyja 

is korán, 10 éves korában hagyta itt, annyi idős volt, amikor meghalt. Ezután 

keserves évek következtek. Cseléd és szolgagyerek volt. Az életiskolát járta – 

így mondogatta. 

A vígság, a zene, a tánc vigasztalta mindig. Se a kártya, se a futball nem 

kellett neki, csak a zene és a puska. Ötven évig volt vadász, a vérévé vált. „A 

fiam is az, meg az unokám is (nagypapám), ők is ebben „szenvednek‖, szen-

vedélyes vadászok.‖ - dicsekedett ezzel másoknak is büszkén. 

A hagyományszeretetet az öregektől, az őseitől örökölte, tanulta. 

Elismerte a falu, Szilice, a lakodalmi tréfás verbunk vezető káplárjának. 

1949-ben megalakította a helyi Csemadokot – „csak azt sajnálom, hogy 

most fej nélkül megy, vagyis pásztor nélkül‖ – egészítette ki mondandóját. 

Segítették őt ebben mások is, de volt úgy, hogy magára maradt, de nem 

ijedt meg ettől sem. Sokat kellett harcolnia, mert „oldalról szurkálták‖, de ezt 

sem akarta észrevenni. Ha lemondott az elnök, „lettem én az elnök‖ – sóhaj-

tott ilyenkor nagyokat. Egyidőben volt Csemadok elnök, földműves – szövet-

kezeti elnök, de még a községnél is az élen járt. A nők is segítették. Üknagy-

anyám és a korabeliek. Mindenkit be kellett vonnia a munkába, dédnagypa-

pámat és dédnagyanyámat is. „Nincs mese, be kell állni a sorba, mint a kato-

naságnak.‖ - mondogatta. 

Ott voltak a verbunkban is, Kalocsán, Lőcsén, a Sajó völgyében, Kassa kor-

nyékén, mindenhol, ahol kultúra volt. Milyen boldog volt, amikor kitüntették, 

aranyéremmel. Szép emlék… aki azt mondta neki, „ne tűzd fel‖ … azt felelte 

erre… „én ezt nem a kocsmában szereztem, se nem a trafikban vettem…, majd 

felakasztom a falra, nem tudom, ki lesz az utolsó a családomban…, az is lássa a 

munkával szerzett érdemeim‖…- sokszor ezt is ismételgette.  

A néprajzosok állandó vendégeik voltak. Nótát, táncot, mindent náluk 

gyűjtöttek. Üknagyanyám is sokat dalolt nekik. A konyha közepén táncoltak, 

ott nézték el tőlük a tánclépéseket a gyűjtők. Éjszaka pedig a „plattyot‖ sütöt-

te a vidám társaságnak. 

A Csemadok Bizottságában vezetőségi szerepet töltött be, járta a falvakat, 

ahol helyi szervezeteket alapított. Táncoltak, vigadtak, folytatták a hagyomá-

nyokat. A verbunkos verseit is ő szavalta… „azóta sokan átírták…‖ - emléke-

zett vissza. Szinte ömlött belőle a tréfás lakodalmi verbunk verse. Néha el is 
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felejtette a sorokat, de minden le volt jegyezve a „csemadokos füzetben‖, 

onnan elevenítette fel a sorokat.  

Az összeszokott társaság együtt próbálta a színpadi összeállítást. Szereplé-

seik közben mindig kacérkodva, derűt előcsalva, rá-rámutatva a közönségben 

ülő valamelyik szép fiatal nőszemélyre mondta el a verbunkos sorait. 

A lakodalmas, tréfás verbunk, a gazdag táncmotívumok mellett, tréfás 

szövegű versekből állt. Úgy igyekezett megfogalmazni a szöveget, az adott 

verset, hogy akit éppen besorozni akart a verbunkos katonái közé, az magára 

értse… „rá kellett hogyishívjákolni‖, rá kellett passzintani – nevetett. 

A Szilicei Hagyományőrzők által felújított tréfás lakodalmi verbunk na-

gyon értékes gyöngyszeme a magyar néphagyománynak. Ma már kevés he-

lyen találkozhatunk vele. Nálunk, Gömörben, Szilicén is megmaradt, a Bódva 

folyó völgyében is. 

„Mindig lelkesedéssel mesélt nekem, fiam‖ – mondta dédnagypapám. 

„Ha megpendült a hegedű, már pezsgett, itt belül pezsgett (mutatott a mel-

lére), itt már van valami, már mozgott velem a föld, a talpam meg úgy viszke-

tett, hogy valamihez hozzá kellett dörzsölni.‖ …örömkönnyekkel a szemében 

mondogatta. 

„A fiam, olyan, mint én…‖ - mondta büszkén dédnagypapám, mert maga is 

büszke volt édesapjára, s arra, amit tőle kapott, és vitte tovább az ifjúság körében. 

Folytatom, fiam… 

A ’60-as évek elején már felléptek Krasznahorkaváralján, a járási Csema-

dok-napokon, Gombaszögön, az Országos Dal – és Táncünnepélyen… majd 

1973-ban eljutottak Kalocsára, a Duna Menti Népek Nemzetközi Folklórfesz-

tiváljára. Ez volt a legszebb élménye, de „nekünk is, fiam, mert dédnagy-

anyáddal akkor már mink is ott táncoltunk‖. 

„Ott minden szép és jó volt… mikor mentünk végig az utcán, mi 

sziliceiek, az a sok taps, az utca két oldaláról fényképeztek, kiabálva biztat-

tak, ottan kaptunk még költőpénzt is. A falu meg az egész járás nagyon örült a 

sikerünknek. A fesztivál első díját hoztuk el. Gyönyörű herendi porcelántár-

gyak voltak. Ki van rakva a Csemadok járási titkárságán, a vitrinben, hogy 

lássa mindenki…‖ - dicsekedett büszkén. 

Nemcsak táncosként, hanem énekesként is sok – sok értéket adtak tovább 

mindketten. 

Dédnagypapám története innentől fogva összefolyt a saját élményeivel, hi-

szen már ő is része volt a történéseknek. Részt vállalt a hagyományőrzésben, 

továbbítva azt a következő generációnak. 

„Igyunk egyet, hátha jobban forogna az emlékezet‖ - mosolyodott el, kor-

tyolt az isteni nedűből – így emlegette a borocskáját-, aztán folytatta. 
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Számtalan nótát énekeltek el a gyűjtőknek. Ág Tibor, népzenekutató is 

szeretett hozzájuk járni. A „Ki mit tud‖-on is ott járt akkoriban. Temérdek 

nép volt akkor, a már elbontott öreg kultúrházban. Falubeliek, de Kecsőből, 

Borzováról, mindenünnen. Zajlott ott az élet. Mozgatták a fiatalságot, kivet-

ték a részüket az éneklőcsoportok, táncosok próbáján, ahol a jó tanácsaikból 

sem volt hiány. 

Az „Árvalányhaj‖ nevű közös csoport, szilicei és borzovai tagokból állt 

össze, így járták meg Kalocsát is… - itt egy kicsit elhalkult – már csak 

borzovai tagokkal működik – fejezte be a mondatot. Szilicén az volt a szokás, 

hogy ha a férfi jó táncos is volt, de a felesége már nem ment táncolni, akkor 

nem ment már a férj se. Így maradoztak ki a csoportból. 

Sok év után azonban jöttek az újak, fiatalabbak, akik „feltámadtak‖, és 

szükségét látták a hagyományok megőrzésének, továbbadásának. 

„A Csemadok mindenért megfizetett… Itt az a sok kitüntetés, amivel el-

ismerték a munkánkat, ezzel minden meg lett fizetve‖…- fejezte be mondani-

valóját. 

Most értettem meg, kamaszként, mit jelentettek családom ezen tagjainak 

ezek az évek, az ún, termékenység évei. 

A magyar kultúra nagyon értékes, önzetlen „kincsőrzői‖, munkásai őseim, 

akiknek nevéhez fűződik a vasvári tréfás verbunkos újraélesztése Gömörben, 

a tánc, a zene, a magyar kultúra ápolása régiónkban.  

Dédnagypapámat ismerni, csodás napokat tölteni a társaságában, gazda-

gabbnak lenni életmeséivel, megtisztelő és felemelő érzés számomra. 

Tóth Bence 

 

 

A nyomravezető biracs 

 

Nagyon egy régi mese ez. Mely azonban valódi történéseken alapul. A máso-

dik nagy világháború vége korszakából. Több taggal rendelkező családi kö-

zösséget érintő dolgokról vall a tartalma. Egy létező korban a közepes váro-

sok élet-módja is még inkább hasonlított a falvak körülményeihez. Tulajdon-

képpen ezek mind mezővárosként működtek. Szinte az összes kisvárosi csa-

lád akkoriban számos baromfit tartott az egyes házak udvara egyik részében. 

És azokhoz mindig odatartozott legalább egy sertés, sőt alkalmanként akár 

kettő is. Az ilyen elrendezés aztán évenként bő tápláléki alapokat nyújtott a 

még rendszerint három nemzedékben együtt békésen élőknek. 

Ez állatokat -szokás szerint -a nagyszülők látták el, leggyakrabban a 

nagymamák. A középgeneráció tagjai pedig a léthez kellő kereseteket biztosí-
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tották be naponként. Nos, és a gyerekek pedig: a nagyobbak az iskolák osz-

tálypadjait koptatták, a még kicsik pedig az éppen otthon lévők lábnyomait 

követve ott tébláboltak. Nos, ment is minden szépen a maga módján, percről 

percre, napról napra, hétről hétre és így tovább. De, sajnos csakis addig, míg 

az egyik ilyen városba is -a sok közül -nem ért el ama fránya háború befejezé-

sének végkifejlete.  

Mert az nemsokára azt vonta maga után, hogy e család is - egy folyó mel-

lett veszteglő front miatt - az evakuálás nem éppen könnyű sorsára jutott. A 

nehézséget ebben főleg azt jelentette, hogy a korosabbak meg az ifjak e fo-

lyamatban - először a létezésük folyamán - elkülönültek. Végül is a nagyszü-

lők egyik kisebb déli faluban kötöttek ki, egy őket befogadó kedves ottani 

családnál. Az érintett család középkorú és teljesen ifjabb tagjai pedig ekkor 

egy határmenti városban - a rokonaiknál - találták magukat. Ami pedig ebben 

a legrosszabb volt, hogy egy-más új helyszínéről mindkét félnek még csak 

halvány sejtelme sem lett. 

Aki most e mese sorait ide fonogatja, akkor még a hat évét sem töltötte be. 

Amikor ez új helyen már minden -úgy, ahogy-elrendeződött, juthattak el a 

benne érdekeltek ahhoz, hogy megkíséreljék felderíteni mindkét fél akkor 

egymáshoz helyi viszonyulását. A nagymama és nagyapa akkor még élő fia is 

ama határvárosba került, ezt ifjú korának köszönhetően. Majd akkor elindult - 

a tarisznyájában nélkülözve a hamuban sütött pogácsákat-hogy felderítse a jó 

szülei tartózkodását. Hála az égnek ez sikerült is neki. Már mindkét fél tudott 

a másiknak éppen fennálló helyzetéről. Közben az Ipoly folyó tovább csordo-

gált. Az órák mutatói is forogtak előre. Vissza is lett kerülve haza. Az idő 

eme szenvtelen sodrásában legelőbb halt meg a nagyapa. Aztán tragikusan 

fiatalon a fiú is, aki rájuk lelt ama faluban. Majd a nagymama is csendben 

eltávozott utánuk. 

Az unokából pedig idővel egy felnőtt cseperedett fel. Hét évtized is leper-

gett. Ám ő időnként erős vágyat érzett, hogy valahogy kapcsolatba kerülhes-

sen ama családdal, mely a nagyszüleit befogadta. A jó tett helyébe, jót várj 

mondás jegyében kívánta nekik megköszönni egykori jótéteményüket! Azon-

ban annyi idő után -mivel a közvetlen érdekeltek és a körülményeket tudók 

mind eltávoztak e földi világból -a család vezetéknevén kívül semmi más 

adattal nem rendelkezett. Olyan helyzetbe került ennél, mint az, aki egy szal-

makazalban kíván felkutatni egy odatévedt gombostűt. Majd a fejlemények 

szerencséje folytán, már csaknem nyolcvan évesen, eljutott odáig, hogy nyi-

ladozni kezdett számára e köszönetre a lehetőség. Csakhogy az is kiderült, 

hogy ama családi vezetéknév abban a községben majdnem olyan számban 

létezett, -és létezik, -mint azok a szép csillagok is ott fent az égen. Azonban 

folyamatosan mégis csak két ilyen névvel rendelkező családra szűkült le az 
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eshetőség. Na, de ezek közül melyik volt, mely a nagyszüleinek átmeneti 

otthont adott?!  

Hogy majd a végén őt nyomra a biracs fogja elvezetni, arra még álmában 

sem gondolt. Pedig e mese kifejlete azután ide vezetett el. A két azonos veze-

téknevű család a maga idejében kitelepítetteket párhuzamosan befogadott. Az 

egyik, ahogy kiderült, a mesélő városában élő nagyszüleivel tette ezt. Az pe-

dig, hogy melyik volt, ilyen módon került napvilágra: 

E családnak volt egy Rozália nevű lánya. Az idő folyásában az is felnőtt, 

majd rendje és módja szerint férjhez is ment. És ugyanúgy az ilyenkor vég-

bemenő történéseknek megfelelően idővel egy kisfia is született. Majd elreb-

bent a negyven évig tartó régi rendszer regnálása is. És ez hozta magával 

azután az új szokásokat. Ezek egyike lett, hogy egyes községek értelmiségi 

képviselői – zömben a helyi tanerők, vagy kultúrfelelősök -adatokat gyűjtöttek 

a régmúltról. És egy olyan faluban, ahol még a kitelepítettek is ráadásul meg-

fordultak, persze, hogy ki nem hagyhatták egy ilyen irányú faggatózást sem. 

És a kérdező ekkor ama Rozália ilyen gondolatait rögzíthette: 

„Amikor elfogyott a menekült család ennivalója és már nekünk se volt mit 

enni, e menekült család a magukkal hozott búzát kicsíráztatta, aztán összetör-

te, vízzel elkeverte, és nagy tepsiben megsütötte. Ez étket biracsnak nevezte. 

Ezt ettük, amíg jobb ennivalóhoz nem jutottunk.‖ 

Ezzel szembesülve vált e mesélő számára teljesen egyértelművé, hogy e 

Rozália leányzó családjánál leltek befogadásra szeretett nagyszülei. Mégpedig 

azért lett ebben teljesen biztos, mivel a drága nagymamája - amíg élt - a 

biracs elkészítésnek volt nagymestere. Ette is azt, a család többi tagjával, 

előbb még a háborús évek során, majd már a negyven évet aztán bitorló „új‖ 

rend kezdeti szakaszában.  

Hát így lett ez étekből nyomravezető biracs. Ami teljes egészében valóban 

egy szép mesébe illő dolog. Aki nem hiszi, járjon utána! 

Ürge László 

 

 

Egy régi karácsony 

 

Kisfiú voltam még. Hogy hány éves, nem tudnám megmondani, de azt most 

is tudom: akkor még hittem, hogy a karácsonyfa alatti ajándékokat a Jézuska 

hozza. 

Nagy hó esett: Minden fehér volt és tiszta. Mielőtt kimentünk volna Lajos 

bátyámmal - aki jóval idősebb volt nálam - anyánk egy-egy kosárkába 

bobájkát (elmaradhatatlan karácsonyi étek) és pár szem szaloncukrot tett. Mi 
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pedig boldogan vittük ki a gazdasági udvarba. Persze jól fel voltunk öltöz-

ködve: csizma, ködmön és kucsma volt rajtunk, mint akik messze útra men-

nek. Kutyánk, a Sajó ott ugrált körülöttünk. 

Először az istállóba mentünk, hogy a jószágoknak is kívánjunk boldog ka-

rácsonyt. Én a kisbocinak adtam először a bobájkából, Lajos az ökröknek, 

majd a teheneknek. Mire én nagy félve az ökrökhöz mentem volna (aprócska 

magamhoz óriási állatok voltak), az öreg Józsi bácsi bejött a szénásból, hogy 

segítsen nekem. Hogy Józsi bácsi - akivel nagyon jó barátságban voltam - 

hogyan került hozzánk, akkor még nem is tudtam. Szomorú történet. Erről 

majd máskor mesélek. 

Ezután kibontogattuk a szaloncukrokat. Sajó nagy boldogan, de óvatosan 

vette ki a kezünkből az édes és ritka csemegét. Én máris indultam volna, de 

Józsi bácsi behívott bennünket a szénásba. Itt volt az ő kuckója. Leültünk a 

lócára. Tudtam, hogy mese következik. Szerettem a meséit, de most valahogy 

mintha túl hosszúra sikeredett volna. Közben ki is kellett gombolkoznunk. 

A mese végén már menni akartam. 

– Nem úgy van az! - mondta Józsi bá’. - Most begombolkoztok, mert ugyan-

csak hideg lett odakint. Szépen körbe járjátok a szénakazlakat, és figyelitek, 

jön-e már a Jézuska. 

Nem értettem, miért itt kint kell várni, de Lajos nem szólt semmit, csak 

megfogta a kezem és indultunk. Ő már tudta, miért. Szép lassan körbejártuk a 

kazlakat, és közben mindig kinéztünk a kert felé, de hiába. 

Jó sokat sétáltunk, mikor egyszer csak meghallottuk a csengőt, de a ház felől. 

- Te, - mondta Lajos - úgy látszik, a kiskapu felől jön. Menjünk oda! 

Szaporáztuk is a lépést a kiskapu felé, de közben meghallottuk: a csenge-

tés bentről jön. Megfordultunk, és a verandához érve megláttuk az előszobá-

ból kiáradó fényességet. A csizmánkról levertük a havat, és türelmetlenül 

nyomultunk befelé. 

Az előszobába érve a nyitott szobaajtón át megláttuk a gyönyörű – nekem 

hatalmasnak tűnő – feldíszített karácsonyfát. Csak azért nem estünk be a szo-

bába, mert szinte földbe gyökerezett a lábunk. 

Anyánk ott állt a fa mellett. 

- Fiúk, vegyétek le a vizes lábbelit és tegyétek oda az első ablak alá! (Nagy 

előszobánk volt, a dupla bejárati ajtótól kétoldalt keskeny, magas ablakkal, 

melyek a verandára nyíltak.) Úgy tettünk, ahogy kérte, majd bebújtunk az 

odakészített papucsokba. Végre bemehettünk a szobába. Apánk ott ült moso-

lyogva az ablak alatti heverőn. Engedélyt kaptunk, hogy megnézhessük az 

ajándékokat. Mindketten új csizmát kaptunk, sálakat. A hasznos ajándékokon 

túl Lajos egy szájharmonikával lett gazdagabb, engem egy kis xilofonnal 

leptek meg. (Apám tán ettől remélte, hogy gyenge zenei hallásom ugrásszerű 
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fejlődésnek indul. Szegény, ha tudta volna…) A karácsonyfán pedig szalon-

cukor, dió, díszek, és sok-sok gyertya. Csodálatos volt abban a derengő fény-

ben a csillogás. Apám ugyanis nem gyújtotta meg a plafonon csüggő csillárt, 

hogy annál meghittebb legyen a hangulat. Egyébként azt, hogy mi égett a 

csilláron, nem tudom (ez később is kimaradt valahogy az életemből). Csupán 

arra emlékszem, hogy évek múlva, mikor leszerelték és a padlásra került, 

rengeteg apró sörétet találtam benne, nagy örömömre. Ezeket a parittyámmal 

szép lassan el is fogyasztottam, a környékbeli verebek nagy riadalmára. - de 

akkor már bőven iskolás voltam. 

A csizmát, sálat azonnal felpróbáltuk, a hangszereket kipróbáltuk, mind-

egyiknek őszintén örültünk. Anyánknak is, apánknak is csókkal köszöntük 

meg. 

Erős, nagy asztalunk volt. Annak a szélén volt a karácsonyfa. Anyám egy 

kicsit félretolta az ajándékokat. 

- Ma itt eszünk, - mondta, és tálalni kezdett. Az ünnepi menü gombaleves 

volt, rántott hal, és végül, amit ma is nagyon szeretek, a bobájka. A kinti hi-

deg után jól esett a forró leves. Mire végig ettük a vacsorát, úgy elteltünk, 

hogy a kitett süteményből már nem is kívántunk enni. Vacsora után anyánk 

épphogy elrendezte az edényeket, arra figyeltünk fel, hogy a Sajó jelez, és az 

ablak alatt énekelni kezdtek az első kántálók. Anyám fogadta őket, a kézi-

kosárból dióval, almával és némi aprópénzzel engedte el a legénykéket. Ezek 

a szomszédok és az utcából való fiúk voltak. Később jöttek a belső faluból 

legények is, ők már subában, süvegben, nagy kampós botokkal járták a falut. 

Akik betlehemmel jöttek, a verandán gyújtották meg a kis gyertyákat, és az 

előszobában mondták el és énekelték el köszöntőjüket. Nem ismertem, és 

szinte megbűvölve, áhítattal figyeltem őket, és arra gondoltam: azért jöttek, 

hogy előkészítsenek minket az éjféli misén megjelenő kicsi Jézuska látására. 

Anyám bőségesen ellátta őket minden jóval, apám megköszönte nekik és 

kikísérte őket a kapuig. 

Én meg ott álltam, behunyt szemmel, mintha még mindig láttam volna 

őket. A hangjuk lassan elhalt az esti csendben, aztán egy másik, halk, de egy-

re közeledő éneket hallottam. Erre kinyitottam a szemem, de anyámat láttam 

csak, Lajost, és a gyönyörű karácsonyfát. Az ének az ablak felől jött és egyre 

erősödött. Apám visszajött, fogta a butellát, anyám egy nagy tálcán a pohara-

kat és kimentek a verandára. Mi leskelődtünk, hogy kik lehetnek. Lajos tudta, 

de nem szólt, csak fogta a kezem. Oláh bácsit ismertem meg az emberek kö-

zül, hisz gyakran jártam náluk, és felesége mindig kedveskedett nekem vala-

mivel. Imre bácsi is vasutas volt. Mikor elmentek, apám elmagyarázta, hogy 

Imre bácsi a keresztúri református dalárda tagja, s mivel itt lakik a közelünk-

ben, nálunk kezdik a köszöntést, és innen mennek a többi baráthoz. A látoga-
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tás a barátságon túl annak is szólt, hogy anyám református volt. Apám és mi 

fiúk katolikusok. Református templom csak Keresztúrban volt, 1,5-2 kilomé-

terre tőlünk. Ezután még jött egy-két kántáló csoport, majd szólt apánk: - 

készüljetek, nemsokára indulunk! Boldogan vettük elő a meleg holmit. Már 

nyúltam az új csizmámért, mikor Édesanyám megfogta a kezemet. 

- Nem, kicsim, csak holnap, majd a nagymisére. 

Bánatosan, de tudomásul vettem. 

Ropogott a hó a csizmáink alatt, ahogy mentünk a templom felé. A szél ci-

terázott a fák ágain, arcunkat pirosra csípte a hideg. Ez nem zavart bennünket, 

vidáman szaladgáltunk, hol lemaradva, hol megelőzve a csendesen beszélgető 

felnőtteket. Az utcából többen is tartottak az éjféli misére. 

A templom teljesen megtelt. Lajos ügyesen odavezetett az emberek között 

a betlehemhez. Helyet csinált, hogy én is lássam a kis Jézust. Azután felmen-

tünk a karzatra, az orgona mellé. Ez volt a gyerekek kedvelt helye. Kiváltság 

volt, hogy ki fújtathat az orgonához. Néha még össze is vesztek rajta.  

A káplán úr nagyon szépen beszélt, és az emberek áhítattal énekelték a 

gyönyörű karácsonyi énekeket. Az egész valahogy más volt, mint a szokásos 

vasárnapi miséken. 

Mire hazaindultunk, a szél elállt, az idő kicsit megenyhült. A frissen hul-

lott porhó kékesen csillogott a hold fényében, és elnyelte lépéseink zaját. 

Jóformán még haza sem értünk, már hallottuk, hogy közeledik hozzánk a 

kürt és a tülök hangja. 

- Hamarosan itt lesznek – szólt apám. Épp hogy meggyújtotta a lámpákat, már 

fel is harsant élesen a kürt, majd közvetlen utána az ostorpattogás az ablak 

alatt. A csordás és fia, a gulyás érkezett, zsákkal és vödrökkel. Köszöntőt is 

mondtak, áldomást is ittak, majd megkapták a község által megszabott járan-

dóságuk utolsó részét: lisztet, szalonnát, bort, stb. Tisztelettel kivárva, míg a 

rangosabbak elindulnak, megszólalt rekedten a kanásztülök. A kanász is jött 

köszönteni és a járandóságáért. Ő is magával hozta a családját, részben a jó-

kedv, részben a segítség okán. 

Kinn egyre sűrűbben, nagy pelyhekben hullott a hó. Lassan kialudtak a ka-

rácsonyi fények. Apám kiment és bezárta a kaput. Anyám az alatt bekapcsolta 

az előre elkészített gramofont, és halkan megszólalt az „Ó gyönyörű szép 

titokzatos éj‖ lágy dallama. Közben levetkőztünk és lefeküdtünk. Az ágyban a 

fejem alá tett kézzel, becsukott szemmel hallgattam az éneket. Mintha egy kis 

szellő suhant volna át a homlokomon, majd mély, gyönyörű, boldog karácso-

nyi álomba zuhantam. 

Reggel - szokásomtól eltérően - vidáman ébredtem. A reggelinél elmond-

tam az álmomat, ami szinte folytatása volt az előző napnak. Megemlítettem a 

kis szellőt is. Lajos egy kicsit kajánul mosolygott, megsimogatta az arcomat 
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és azt mondta: tudod, az a kis szellő anyánk csókja volt az arcodon. Azt hit-

tük, már alszol. 

Akkor is éreztem, hogy ez egy gyönyörű karácsony volt, de nem tudhattam, 

amit most, már - túl a 95. évemen - tudok: ez volt életem legszebb karácsonya. 

Varga Sándor 

 

 

Csicsörke – Egy igazi tündérmese, Zorkának 

 

Sándor bácsival 37 éve élünk együtt… Amikor összekerültünk, ő 59 volt, én 

36. Már mind-ketten túl voltunk egy fájdalmas váláson, és 10, társ nélkül 

töltött éven. Boldogok voltunk együtt, és nagyon jól megvoltunk egymás 

társaságában. Bár mindig volt a környezetünkben gyerek, mégis, úgy voltunk, 

mint a mesebeli király, akinek mindene megvolt, csak legalább egy babszem-

nyi gyermekre vágyott… De már nem voltunk hozzá elég fiatalok.  

 

A történet még akkor kezdődött, amikor Kispesten laktunk, egy kis kertes 

házban. A ház nem volt szerencsés választás, de a kert… Na, ez a kert - a dió 

és fügefa, a tiszafák, tuják, a rózsák és mindenféle apró virágzó és illatos cso-

da, és persze a madarak - tartottak ott minket évekig. Varázslatos érzés volt a 

reggeli kávét a harmatos fűben sétálva elkortyolgatni, közben gyönyörködni a 

kert üde zöldjében, élvezni a virágok illatát, miközben a rigók ott ugrándoztak 

körülöttem. A legkedvesebb azonban egy parányi madárka volt, amelyik 

mindig a legmagasabb pontra (az antennánk csúcsa) repült, onnan fújta a nó-

táját, olyan hangerővel, hogy először el sem hittük, hogy ez az óriási, külön-

legesen szóló hang ettől a csöpp sárga tollgombóctól származik. A neve is 

beszédes: csicsörke. Amikor meghallottuk, mindig mosolyt csalt az arcunkra. 

Hiába volt azonban a szép kert, a kedves madarak. Számos ok miatt válta-

nunk kellett, így visszajöttünk a „városba‖. Elvesztettük a csicsörkét is, csak az 

emlékezetünkben maradt meg. Most a betondzsungelben élünk. Amikor ked-

vünk és erőnk engedi, szívesen megyünk ki a zöldbe, a ligetbe, a füvészkertbe.  

 

2012 őszén, a füvészkertben a Gingko-napokat tartották. A páfrányfenyő az 

egyik kedves fám, semmiért ki nem hagytam volna. Abban az évben az volt az 

utolsó, igazán szép őszi nap. Sétáltunk egy nagyot a kertben, aztán leültünk a 

félárnyékba, egy padra. Ahogy ott üldögéltünk, gyönyörködtünk, beszélget-

tünk, egyszer csak megláttunk egy kislányt, aki szaladt felénk, a kezében egy 

kissé megviselt chipses zacskót szorongatva. Olyan volt, mintha a kertből egy 
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kis virágtündér libbent volna elénk. Picit oldalra hajtotta a fejét, fölnézett ránk, 

és a világ legtermészetesebb hangján megkérdezte: megkínálhatlak benneteket? 

Mit lehetett erre mondani, ha ennyire kedves az invitálás? 

- Nagyon kedves vagy. köszönjük szépen! 

Felém tartotta a zacskót, én belenéztem, üresnek láttam. Mondtam is neki: 

- De hát ebben nincsen semmi! 

Arra gondoltam, hogy talán, amíg szaladt, kipotyogott belőle a nasi. Ő is 

belenézett, és azt mondta teljes bizonyossággal: 

- De van benne. Csak picikék! 

- Hadd nézzem meg még egyszer! Ó, hát igazad van! Csak elbújt a kis huncut!  

Kivettem egy apró darabkát és bekaptam, megköszöntem. Utána ő is bele-

nyúlt a zacskóba, kivett egy másikat és természetes mozdulattal Sándor bácsi 

szájába adta,- aki ettől a pillanattól fogva elveszett. A kicsi tündér elvarázsolta.  

Megkérdeztük: honnan pottyant ide? Nem veszett el? - Nem, - mondta,- 

csak egy kicsit előre szaladtam. Rámutatott a másik úton éppen arra haladó 

párra és nagy komolyan azt mondta: ott mennek az anyáimék. Elszaladt, aztán 

két perc múlva már újra ott csacsogott, már nem is tudom, miről, csak azt, 

hogy egyre vidámabbak lettünk.  

Mindkettőnknek a kis csicsörke jutott eszébe.  

Aztán ahogy jött, elfutott, de a kisugárzása ott maradt. Megjelenése olyan 

volt, mintha borús idő után kisütött volna a nap, és egy aranyló sugár éppen 

ránk hullott volna. Kivilágosodott a kert… Kedves volt, kicsi és törékeny, 

finom az arcocskája. A haja különlegesen szép: Sűrű, hullámos, sötét szőke, 

aranyos csillogással. A szeme meleg barna, nevetős. Épp hogy elment, máris 

nagyon hiányzott  

Később arra sétáltunk, ahol a gyermekek számára voltak programok, meg 

is találtuk. A szüleivel volt és néhány másik gyerekkel, akik közül kettő a 

bátyja volt. Örömmel üdvözöltük, a szülőknek elmondtuk, hogy velünk be-

szélgetett a padnál. Sándor megkérdezte: nem lehetne ezt a pici lányt néha 

ellopni egy kicsit megszeretgetni? Az apukája azt válaszolta: azt nem, de 

meglátogatni lehet. Félig tréfásan, valószínű, nem hitte, hogy ezt komolyan 

gondoljuk. Mire én: de hát hova menjünk látogatni, ha azt sem tudjuk, hogy a 

nagyvilág melyik csücskén találjuk? 

– Na, mondd meg, hol lakunk! – szólt neki az édesapja. 

A mi énekes madárkánk mondott egy utcanevet, meg vagy három házszá-

mot is. Az nem derült ki, hogy vajon melyik az igazi Ennyiben maradtunk, 

aztán elköszöntünk. Megállapítottuk, hogy a szülei is nagyon kedvesek. 

 

Mindig volt a környezetünkben kisgyerek, de ez a pici lány más volt. Nagyon 

mélyen befészkelte magát a lelkünkbe. Gyakran jött elő a beszélgetéseink 
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során. Hol egyikünk, hol másikunk kérdezte: vajon most mit csinál? Nekem 

pedig olyankor mindig eszembe jutott, milyen utcát mondott. Mintha ezt nem 

lenne szabad elfelejtenem.  

Talán hogy ismét őszbe fordult az idő, az okozta, vagy a tény, hogy to-

vábbra is élesen élt az emlékezetünkben, nagyon szerettük volna újra látni.  

Egy évvel a találkozásunk után, egy szombati napon azt mondtam Sándor-

nak: sétálni akartál, ugye? Ma pontosan sétára való idő van. Most elmegyünk, 

és megkeressük Csicsörkét. (Mert magunk között így hívtuk a kislányt. A 

nevét ugyanis vagy nem hallottuk, vagy kiesett az emlékezetünkből.) 

- Na de hogy képzeled? Hova? A címet sem tudjuk. Meg a nevét se! 

- Ne törődj vele! Sétálni megyünk. Séta közben pedig hidd el, meg fogjuk 

találni őt! 

Nagyon szerettem volna, ha sikerül, nem utolsó sorban, hogy Sándor bá-

csinak örömöt szerezzek. 

 

Elég nehéz volt eljutni, az út kb. másfél óra volt odáig. A kerületnek az a 

része családi házas volt, széles, gondozott utcákkal.  

Elindultunk az utcában. Akit megkérdeztünk, ki is kacagott bennünket: 

hogy akarunk megtalálni valakit, ha sem a nevét, sem a címét nem tudjuk… 

Sándor bácsi el is szomorodott, de vigasztaltam: nyugi, tudom, hogy meglesz! 

Nem húzom az időt. A harmadik ember, akit megkérdeztünk, autót szerelt az 

utcán. Jött, hogy mondjam neki: tavaly, a füvészkertben találkoztunk ezzel a 

családdal, és úgy megszerettük azt a pici lányt… 

Kibújt a kocsi alól: 

- Csak nem az én Zorka lányomról van szó? 

De bizony, róla volt szó. Harmadik rákérdezésre, anélkül, hogy a nevüket, 

pontos címüket tudtuk volna, rájuk találtunk. Mit jelent ez, ha nem azt, hogy 

előre meg volt írva, hogy ennek így kell történnie? 

Két fia, akik addig ott ácsorogtak, nézelődtek mellette, átkísért bennünket 

a nagyszülőkhöz, akik néhány háznyira laknak onnan. Zorka éppen náluk 

volt. Elmondtuk, miért jöttünk, és a nagymama – mintha ez mindennapos 

dolog lenne, úgy fogadott bennünket, mintha már régi ismerősök lettünk vol-

na. Kellemesen meglepődtünk, és igazán jól esett. Aztán a nagypapa is csatla-

kozott hozzánk, végül az egész család összejött. 

Kiültünk a kertbe, és bizony, elég hosszan elbeszélgettünk. Az a nap vi-

szont annak az évnek a legszebb őszi napja volt. Abban maradtunk, találko-

zunk még, majd folytatjuk az ismerkedést, beszélgetést. 

 

Telt az idő, közeledett a karácsony. Szerettünk volna Zorkának valami  

meglepetést, örömöt szerezni és a fiúkról is megemlékezni valami jelképes 
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aprósággal. Sándor azt mondta, hogy Zorka valami különlegeset kapjon. Így 

hát csináltam neki egy faliórát, melyen egy tündér-kert van, manókkal, apró 

tündérekkel. Arra gondoltunk, postán adjuk fel, de kicsúsztunk az időből. 

Ünnep előtt pedig megjelenésünkkel nem akartunk tolakodni, nem szerettük 

volna zavarni őket. Így hát a szomszédot kértük meg (tudtuk, hogy jóban 

vannak), este adja át a csomagot, a levelünkkel együtt.  

Erre aztán egy nagyon kedves levél és telefon is érkezett tőlük. A két ün-

nep között nálunk találkoztunk. A legszebb ajándékkal leptek meg minket.  

A fiúk gitároztak, a mi kis Csicsörkénk pedig énekelt. Először halkan, kis-

sé bátortalanul, aztán egyszer csak kinyílt, és tisztán, gyönyörűen szállt a 

hangja, mely meglepően meleg és telt. Szólt az „Alleluja‖. Bizony, kicsordult 

a könnyünk. 

Ezen, és későbbi találkozásaink során is olyan kellemes, oldott volt a han-

gulat, amit családon belül, vagy régi barátok között sem gyakran érezhetünk. 

 

Az eltelt évek alatt jobban megismertük kis barátnőnket, és most tudjuk iga-

zán, milyen kincset kaptunk ajándékba. Rendkívül érzékeny és okos, olykor 

filozófiai mélységű gondolataival lep meg minket. Különösen az állatvilág 

titkai érdeklik, állatorvos akar lenni. Ezt nagyon komolyan veszi, ugyanakkor 

néha imádni valóan szeleburdi, és nagyokat kacag, ha sikerül megtréfálnia 

valakit. A két fiú is nagyon értékes, színes egyéniség, nagyon szeretjük őket 

is. A három gyerek gyakorlatilag semmiben sem hasonlít egymásra, de mind-

egyik különleges, tehetséges gyerek. 

 

Idős korban ritkán kötünk mély barátságot, pedig talán még jobban vágyunk 

szeretetet adni és kapni, mint korábban. A régi barátok pedig elfogynak mel-

lőlünk.  

Ez a kicsi lány „kiválasztott‖ minket magának, és mi boldogan fogadtuk el 

ezt a közeledést. Egyre erősebb szálak fűznek egymáshoz minket. Ez azért is 

különleges, hiszen csodálatos családban, szerető szülők, nagyszülők, testvé-

rek között él.  

Most már hozzánk (is) tartozik. Jelen van az életünkben, annak minden 

percében. Mi is ott vagyunk vele. Ha eszünkbe jut, mindig küldünk neki egy-

egy simogatást, szeretettel teli gondolatot. Ettől olyan boldogok vagyunk, 

mint a mesebeli király, aki hosszú, fájdalmas sóvárgással eltöltött évek után 

megkapta a sorstól a szívének oly kedves aprócska gyermeket, aki bearanyoz-

za élete utolsó éveit, s akinek odaajándékozhatja öreg szíve minden szeretetét. 

 

A kegyetlen idő gyorsan halad. A pici tündér elveszítette már a szárnyacskáit, 

serdülő lányka lett, a maga kedves sutaságával, gondjaival.  
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Milyen jó lenne látni, hogy felnő, nagyon boldog, sikeres élete lesz, tele 

vidámsággal, szeretettel! 

Azt mi már sajnos, nem fogjuk meglátni, mert még a tündérmesék is véget 

érnek egyszer. De tudnod kell, hogy nagyon szeretünk, és amíg gondolsz 

ránk, addig itt leszünk veled. 

 

Sándor bácsi a 96. évében jár, te pedig, Zorka, 12 éves leszel. Mert ugye, 

tudod, hogy ez a tündérmese rólad szól.  

Vargáné Kapa Veronika 

 

 

Iskolába jár az egy 

 

Dédi egy kosár begyújtós fával sétált a hátsó udvar felől. Néhány tyúk kapir-

gált az útjában, hangos hessegéssel zavarta őket arrébb. A kis konyha előtt 

üresen állt karosszéke, mellette egy kis sámli, amit még dédi papa festett zöld 

színűre zománcfestékkel. Az asszony letette a kosarat a verandára és leült, 

mintha várt volna valamire. Egyszer csak megjelent Bogi. Lassan odakullo-

gott és leült a sámlira. Fejét lógatva sóhajtott egy nagyot, majd megszólalt. 

- A barátom ősszel iskolába megy dédi mama, én még csak nagycsoportos leszek. 

Pedig iskolás akarok lenni - fonta össze kezeit a mellkasán dacosan a fruska. 

- Ezért ne lógasd az orrod szívem. Ne siettesd az éveket, te is leszel iskolás. 

Csak türelmesen ki kell várnod, amíg eljön az ideje. Az óvodában jól telik az 

idő, sokat játszhatsz. Az én időmben még nem volt. De annyi jót hallottam 

róla, én is szívesen kipróbálnám - kacsintott az asszony a kislányra. 

- Jajj dédi, Te már öreg vagy. Nem járhatsz oviba! Oda csak gyerekek járhat-

nak. – mondta Bogi nevetve. – És iskolás voltál dédi? Milyen az?- faggatta 

déd nagyit a lányka. 

- Iskolába bizony jártam. De egész más volt ám a régi iskola kincsem. 

- Más? Hogy érted ezt dédi? Mesélj nekem róla!- kérlelte a kislány. 

- Az én időmben hat osztály volt és két ismétlő. És nem volt ám autó és busz, 

ami elvigye a gyerekeket az iskolába. Télen- nyáron gyalog jártunk, nagy 

hóban is mindig. Akkor még nagy havak voltak ám! 

- Dédi, én úgy szeretek gyalog oviba menni, de anya mindig siet a dolgozójá-

ba, ezért kell autóval mennünk. – jegyezte meg csalódottan Bogi. - És mit 

tanultatok az iskolában? Voltak szép könyveid? - érdeklődött tovább Bogi, 

elfelejtve korábbi bánatát. 

- Úgy emlékszem, talán két könyvet kaptunk. Volt egy hittanos és egy másik, 

amiben mindent megtaláltunk. Az irkánkba pedig tintával írtunk. A padon 
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volt egy lyuk, abba tettük a tintás üveget, hogy ki ne boruljon. Nehéz volt ám 

azzal írni szívem. Meg kellett tanulni rendesen bánni vele. 

Hogy mit tanultunk régen az iskolában?- Egy pillanatra csend lett, majd 

folytatta. - Talán többet is, mint ami a könyvekbe le van írva. – mondta az 

asszony kedves mosollyal az arcán. 

- Mesélj még dédi. Miket csináltatok még a te iskoládban? 

- Amikor reggel bejött a tanító, felálltunk és így köszöntöttük: Dicsértessék a 

Jézus Krisztust. Aztán imádkoztunk. Mit is?- az asszony egy pillanatra gon-

dolkodóba esett, majd folytatta. - Az imádságra nem emlékszem, sajnos már 

sok mindent elfelejtek. 

Adorján igazgató tartotta a gazdaság órákat. – szőtte tovább a történetét dé-

di. - Olyankor elvitt minket a házához és kapálnunk kellett. Emlékszem, érett az 

eper itt- ott, mi meg szedegettük titokban. Méhei is voltak, hosszú sorokban 

álltak a kaptárak. Láttuk, hogy pörgeti a mézet, néha segítettünk is neki. 

Iskola szünetben pedig selyemhernyókat jártunk etetni. A környéken sok 

volt a szederfa, annak a levelét szedtük nekik. Amikor elég nagyok lettek, 

elvittük őket vonattal, talán Szlovákiába. A tanár kísért minket. 

- Milyen izgalmas! Dédi én is szívesen járnék a te iskoládba! 

- Akkor téged könnyű lenne Bogim iskolába toborozni, ha már most ilyen 

lelkes vagy. – mondta nevetve dédi. 

- Toborozni? Ez mit jelent dédi mama? 

- Régen Gergely napján (március 12.) az iskolások jelmezbe öltözve járták a 

falut. Verseltek és énekeltek. Iskolába hívogatták a gyerekeket. „Szent Ger-

gely vitézei‖-nek nevezték őket. 

- Dédi te mindig olyan jókat mesélsz nekem! – mondta hálásan a kislány, 

majd hirtelen felpattant és hangosan kiáltotta:  

- Támadt egy remek jó ötletem! Taníts meg engem is kapálni. – könyörgött 

kedvesen Bogika. 

Dédi nevetett egy jóízűt. Botjára támaszkodva felállt és így szólt a déd-

unokájához: 

- Gyere Bogim, későre jár. Locsolnom kell a kertben, biztosan szívesen segí-

tenél nekem. Kapálni is jöhetsz majd, öreg dédidnek jól esik a segítség. 

Bogi villám gyorsan szaladt a kis locsoló kannáért. És már indult is a dűlő-

re dédi után az esti öntözésre. Tejci cica kíváncsian figyelte, ahogy távolod-

nak, majd eltűnnek a hátsó kertkapun át. 

Vácziné Bergendi Nikoletta 
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Az én örökségem 

 

Ha visszagondolok a negyvenöt-ötven évvel ezelőtti falumra valami szorító 

érzés mardossa a mellkasomat. Ülök az asztali számítógép előtt és egyre ho-

mályosabban látom a monitort, elmosódik a képernyő is. Amit világosan látok 

magam előtt, azok a képek, melyekre olyan szép kifejezés az emlékkép szó. 

Képek, melyekre még tisztán emlékszem. Elrejtve őrizgetem azokat ott legbe-

lül! Bármikor, mint most is elő vehetem, nézegethetem azokat, mert a múlt 

így, vagy úgy, mindig megtalálja a módját, hogy jelen legyen az életünkben. 

Oly gyakran hallhatjuk, hogy: 

„Addig él valami, amíg van, aki emlékszik rá‖. 

A napokban kaptunk egy esküvői meghívót. Nyomban elő is kerültek az 

„ott legbelül őrzött‖ emlékképeim. Képek, melyek visszavittek a negyven-

ötven évvel ez előtti időkbe, sőt egy kicsit távolabbra is. 

Falun az esküvőknek elhagyhatatlan tradicionális hagyományai voltak ak-

koriban. Azonban vannak hagyományaink, melyek mára már teljesen kihal-

tak, vagy idejét múlttá váltak. A mi vidékünkön Dél-Baranyában is volt két 

olyan lakodalmi szokás, mely mára sokak számára ismeretlen, de nekem még 

elevenen él emlékeimben. 

A násznagyi tisztség, mai is jelen van a nagyobb lakodalmakban, de már 

más formában. Akkoriban általában a keresztapa, vagy valamelyik közeli 

hozzátartozó volt az, kit ez a megtiszteltetés ért.  Apám elbeszéléseiből tu-

dom, hogy nagyon büszke volt arra, ha őt kérték fel erre a feladatra. Tudta, 

nagyon jól tudta a dolgát, hisz apjától, nagyapjától tanulta, hogy és miképp az 

illendőség. Esténként, mikor végzett a ház körüli munkával, a jószágokat is 

ellátta, a ház végénél megtisztálkodott egy lavór vízben. Az első szobában –

tisztaszobában- ünneplőt húzott magára, majd fejére tette fekete kalapját, ami 

még nagyapámé volt, elindult a faluba. Sorra tiszteletét tette azoknál a házak-

nál, ahonnan vendégeket vártak a lakodalomra. Az örömszülőkkel előzetes 

megbeszélések alapján, azt is tisztázta ezen alkalmakkor, hogy kinek mi lesz 

a dolga. Mert hiszen abból volt a legtöbb egy lakodalom alkalmával. 

Azt mindenki tudta, hogy a lakodalomhoz szokásos dolgokat már előtte 

héten el kell vinni a lakodalmas házhoz: tyúk, liszt, tojás, zsír, pálinka, bor, 

aki, amit tudott. Mind közismert, annak idején mindent úgy kellett összehor-

dani a rokonságnak, szomszédoknak a legkisebb dolgoktól a legnagyobb dol-

gokig: poharak, evőeszközök, étkészletek, kupicák, asztalterítők, kosarak, 

üstök, kondérok… minden, amire szükség volt. 

A gazdasszonyok és a felszolgálók kiválasztása már nehezebb dolog volt. 

A falusi asszonyok birtokában voltak a főzőtudománynak, nem kellett hozzá 
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nagykönyv, mondogatta anyám. Azonban mégis csak megtisztelő feladat volt 

ez. Mert száz-százötven emberre főzni nem csekély feladat volt. Az asszo-

nyok közül mégis csak egy valakinek kellett lennie, aki mindent irányít, min-

denért felel. Anyám, mikor már idősebb asszonnyá lett, nem egy alaklommal 

bonyolította ezeket a dolgokat. Amit igazán jól tudott az a perec- és rétes 

sütése volt, de a főzésben sem voltak hiányosságai. Azok a perecek, melyek a 

borosüvegek nyakára kerültek olyan kézügyességgel formálódtak anyám ke-

zei között, hogy tanítani sem lehetett volna különben. Még megvolt az öreg 

sütőkemence az első udvar végében, ahol a perec, rétes mellett a kenyér, ka-

lács is sült, már napokkal előre. 

A férfiak dolga volt, hogy az ételek felszolgálásában segédkezzenek az asz-

szonyok mellett, de kiváltképpen az innivalót töltögették nagy szorgalommal. 

Falusi szőlősgazdák révén, a bor és a pálinka volt, ami az asztalra került, de az 

bőségesen. A másik dolguk az volt, hogy a szobákat kipakolták, a bútorokat 

hátra vitték a pajtába, majd összehordták az asztalokat, székeket. Olyan is volt, 

hogy három székre pallódeszkát tettek, pokrócokkal takarták le, hogy több le-

gyen az ülőhely. Ez éjszakába nyúló munka volt a lakodalom előtt. Erre is 

násznagyuram feladata volt ügyelni, hogy rendjén menjenek a történések.  

Itt beszélném el azt a két szokást, mely a mi vidékünkön mára már teljesen 

kihalt, habár az egyiknek még részese lehettem évtizedekkel ezelőtt. A mási-

kat nagyszüleim, szüleim elbeszéléseiből ismerem, melyről egy-egy régi 

fénykép nézegetése kapcsán beszéltek. 

Ez a láncolás lakodalmi szokása volt: 

Abban az időkben a lakodalmak egészen hajnalig, néha akár másnap dél-

előttig is eltartottak. Voltak olyan vendégek, akik ezt a hosszantartó mulato-

zást nem bírták alvás nélkül, így hazamentek, vagy valamelyik rokonnál le-

dőltek pihenni. Hajnal felé, mikor kezdett megfogyatkozni a vendégserek, no, 

akkor jött el a láncolás ideje. A cigányzenészek és a násznagyok elindultak a 

lakodalomba marad násznéppel a faluba. Megálltak minden olyan ház előtt, 

ahova az ott lakók közül bárki is hazament, hazamehetett aludni. Addig húz-

ták, addig nótáztak az ablakok alatt, amíg fel nem ébresztették az ottaniakat. 

Bementek az udvarra, várták, még kijönnek a háziak. Aztán azt a vendéget, 

aki otthagyta a lakodalmat láncra verték, a cigányok kimuzsikálták és így 

vitték vissza a lakodalmas házhoz, végig a falun, hogy ott folytassák a mula-

tozást. Előfordult, hogy akár tíz vagy húsz ember is láncra verve vonult végig 

a falun a lakodalmas házig. Azok, akiket megláncoltak a lakodalmas ház ud-

varába pálinkával várták a háziak. Csak akkor kerültek le róluk a láncok, ha 

megváltották magukat. Ezt megtehették úgy, hogy a fiatal pár hozományához 

a nászajándékon kívül még egyéb dologgal is hozzájárulnak. Volt, aki pénzt 

ajánlott fel, tyúkot, malacot, akár fél zsák búzát, vagy egy demizson bort, 
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pálinkát. Ha ezt a násznagyok és a háziak megfelelő „váltságdíjnak‖ találták, 

no akkor kerültek le a láncok a kedves vendég lábairól!  

A másik hagyomány a gazdasszonyvacsora szokása volt: 

A gazdasszonyvacsorára a lakodalom után egy héttel került sor. A vacso-

rára az ifjú pár házában gyűltek össze a meghívottak: azok a gazdasszonyok, 

akik kifőzték a lakodalmat, illetve azok a férfiak, akik segédkeztek a vacsora 

lebonyolításában, felszolgálásban.  

Erre a vacsorára az ételeket az újasszony főzte lánykori barátnőivel illetve 

újdonsült férjével és annak barátaival. A főzés mellett az ő feladatuk volt a jó 

házigazda minden teendőjének ellátása: vendégvárás, vacsorafelszolgálás, a 

jókedv megteremtése, majd végül a pakolás is. 

Ez felért egy kisebb lakodalommal, hisz az ételek sora hasonlóan hagyo-

mányos volt, mint a lakodalomban: tyúkhúsleves, főtt hús, mártás, sülthúsok, 

rántott húsok, pörkölt és az elmaradhatatlan töltött káposzta. Legalább három 

féle sütemény, mint például: leveleshájas-szilvalekvárral, rumosdiós-mákos 

rácsos, vékonyrétes. A vacsora végeztével a gazdasszonyok véleménye na-

gyon sokat számított, hiszen az újasszony első főztjét ők kóstolhatták, ebből 

meg tudták ítélni, hogy milyen háziasszony válik majd belőle. Nem utolsó 

sorban az is beszéd tárgya volt, hogy az „új emberből‖ idővel milyen gazda, 

házigazda válhat. 

Mindenkinek a véleménye sokat nyomott a latba, de különösen az anyóso-

ké, akik a vacsora ideje alatt is „nagyra nyitott fülekkel‖ hallgatták a vendé-

geket. Másnap pedig a fiatalokkal át is beszélték alaposan a hallottakat. Köz-

tudott, hogy falun nagyon gyorsan terjedt a szóbeszéd! 

A vacsora végeztével a meghívottak előszeretettel ki- vagy megbeszélték 

azt is, hogy és miképp volt a menyecsketáncnál az ajándékok sora. A jó anyó-

sok még azt is feljegyezte, ki, mit, mennyit adott, hogy amikor vissza kell 

majd vinni, nehogy kevesebbet adjon, de Isten mentse őket attól, hogy többet 

vigyenek! 

A gazdasszonyvacsora egyben alkalom volt arra is, hogy a fiatalok ezzel 

köszönjék meg a rokonságnak, jó szomszédoknak, ismerősöknek, hogy se-

gédkeztek a lakodalmukban. 

Szüleim, nagyszüleim elbeszélései alapján írtam le a vidékünkön egykoron 

jól ismert láncolás lakodalmi szokását. 

Voltam olyan szerencsés, hogy a nyolcvanas években nővérem esküvője után 

részese lehettem a gazdasszonyvacsorának, jó magam is segédkezhettem benne. 

Ma 2020-ban már egyik hagyomány sem ismert. Lassan a feledés  

homályába burkolózik múltunknak, eleinknek eme örömteli szép népi  

hagyománya. 

Váronné Darabos Klára  
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A legyőzhetetlen 

 
Mindannyian szeretjük a történeteket. Sokszor faggatjuk szüleinket, nagyszü-

leinket, meséljenek nekünk felmenőinkről. Engem is nagyon érdekelt ez a 

téma. Számtalan históriát hallottam már, mégis van közöttük egy élettörténet, 

amely egy olyan emberről szól, kinek végtelen elhivatottságának, bátor jelle-

mének, és kitartásának köszönhetően a legkiláthatatlanabb helyzetben is erős 

volt és megőrizte lélekjelenlétét. Ő az én üknagyapám: Szász tata. 

Szász tata 1893-ban születetett Radnóton. Nagyon tetszik nekem, ahogyan 

vélekedett a saját neveléséről: „Születésem óta jó nevelésben voltam, kímélet 

alatt voltam.‖ Véleményem szerint nagy dolog, hogy egy idős, ember abban a 

korban, ennyire értékelje kíméletes, gyöngéd nevelését. Öten voltak testvérek, 

Ő volt a legnagyobb.  

Boldog, gondtalan legénykora volt, míg el nem jött 1914, avagy az 

I. világháború. Be is sorozták katonának és elvitték Oroszországba. Az élet nem 

kímélte őt, sorra akadályokat helyezett útjába. Egy teljesen más életstílus, egy 

teljesen más nevelést kellett megszoknia.  Rengeteget mentek harctérre, ahol 

megfogalmazása szerint „úgy hullott a golyó, mint nyáron a jég‖. A veszély, 

amiben Ő helyt kellett álljon majdnem a vesztét okozta, viszont csodával hatá-

ros módon egy golyó sem találta el. Már majdnem elkönyvelhettek egy sikeres 

hadjáratot, mikor is egy ágyúgolyó csapott le a Szász tata melletti harmadik 

emberre. „A katonát, mint a forgószél, úgy vitte fel a golyó‖. A mellette levő 

ember akkora légnyomást kapott, hogy azon nyomban el kellett vinni.  

A katonaságban az ük tatám találkozott egy falubelivel is. Ebből is látszik, 

hogy milyen kicsi a világ. Favágással foglalkoztak, reggel kimentek s estig 

vágták a fát. Az ük tatám nagyon szerette a teát. Ott mindig teát főztek s vit-

ték magukkal. Ő sosem teának hívta, hanem „ceaia‖-nak. Valószínűleg ennek 

s erős testalkatának köszönhette, sosem volt beteg. Rengetegen haltak meg 

skarlátban meg különböző betegségekben, de Őt sosem érte utol semmilyen 

betegség.  

Az őket felvigyázó parancsnoknak volt egy elrettentő szokása. Este felhaj-

totta az ízes pálinkát és rámutatott pár katonára, akik ezután meg kellett ássák 

a saját sírjukat s ezt követően lelövette őket. Az ük tatám sajnos részesévé 

vált ez abszurd, kegyetlen cselekedetnek, ugyanis ő is a kijelöltek között volt 

és kénytelen volt megásnia a saját sírját. A sors fintora még innen is megme-

nekítette, egy másik parancsnok jóvoltából, aki elmagyarázta neki, hogy ne a 

többi katonával egy vonalba ássa a sírt. Mikor eldördül az első puskalövés, Ő 

ugorjon be a sáncba, húzza magára az ágakat, leveleket és várjon. Szegény a 

gödörben tengette napjait, elmondása szerint nem tudta mennyi ideig, hiszen 
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csak arra várt, hogy körülötte minden elcsendesedjen és megfelelő pillanatban 

kimásszon. 

Mikor ez végre sikerült és céltalanul bolyongott napokig az erdőben, egy 

öreg orosz ember talált rá és elvitte egy messzi, a semmi közepén levő farmra. 

Ott szolgált három teljes évig és ezalatt kétszer próbált megszökni, sikertele-

nül. Ezek után a gazda magához hívatta s azt mondta, ha még egyszer meg-

próbál megszökni, lelöveti. Viszont ez sem tántorította el Szász tatát az céljá-

tól, mivel Ő eltökélte, hogy hazamegy. Ennek a több évi tervezés, fontolga-

tásnak meglett a gyümölcse, harmadikra sikerült megszöknie. Szász tata meg-

járta a poklok poklát Oroszországban, így szabadulása napja egy sikertörté-

netnek is betudható.  

Vonatra szállt és kezdetét vette több hétnyi utazás. Mivel egy vonat akár 

egy- két hétig is folyamatosan ment, Szász tata nem tudta melyik hova viszi 

őt. Olyan is történt, hogy felszállt egy vonatra és három nap múlva ugyanott 

kötött ki, ugyanazon az állomáson, ahonnan indult. Megesett, hogy a vonat 

tetején utazott és mivel Szibérián keresztül vezetett az útjuk, így elviselhetet-

lenül hideg időjárás uralkodott. Egy alkalommal, mikor a vonatállomáson 

ébredt, látta, hogy körülötte mindenki meghalt és csak Ő maradt életben. Vo-

natról vonatra szállt, dacolva az időjárási körülményekkel és tájékozódási 

nehézségekkel, mígnem Lengyelországon keresztül egy határnál megállította 

őket egy nő, aki katonapárti volt és figyelmeztette őket, hogy ne menjenek át 

a határon, mert rögtön lelövik őket. Szállást adott nekik egy erdőszéli kuny-

hóba, vitt nekik ételt és mindaddig elintézte a papírjaikat, amivel át tudtak 

menni a határon. A kitartásának és egy kis szerencsének köszönhetően egyre 

közelebb jutott otthonáig. Ha kocsival, ha gyalog, de haza kellett jutni. Egy 

alkalommal, mikor a vonat vitte őket, hirtelen a rideg éghajlat melegre váltott, 

a nap sütött és ekkor mondták el nekik, hogy tulajdonképpen ők most Dél 

Ázsiában vannak. Egy teljesen új kultúra, egy teljesen más életszínvonalat 

tapasztalhatott meg. 

Erről az időszakról nem sokat mesélt, viszont kéziratában megtalálható a 

hely rövid leírása. Megemlítette, hogy az ázsiaiaknál bőség volt mindenből 

főleg a „szőlő malozsából‖ (mazsola). Szegény két évig hordozta azt a marék 

szőlő malozsát, hogy haza tudja hozni, kuriózumként a szüleinek és feleségé-

nek. Ugyanakkor az ázsiaiak pogány népek voltak, viszont Szász tata kézirata 

szerint ők azt mondták, hogy „a magyarok vélök együtt vannak‖ tehát vannak 

közös szokásaik, mint például a teázás. Még azt is megengedték neki, hogy a 

perzsaszőnyegen teát igyon az ázsiaiakkal. Sok furcsa és a mai ember számá-

ra abszurd szokással rendelkeztek ezek a távol keleti népek. Erre jó példa, 

hogy a temetésre nem ment senki, nem volt ceremónia, csak négy ember  

kísérhette el utolsó emberi útjára az elhunyt személyt. Ugyanakkor a  
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templomuk ugyanolyan volt, mint a református templom. Leírása alapján 

januárban olyan időjárás volt ott keleten, mint itt júniusban. De menni kellett, 

mert várt a haza. Az ük tatám vonatra szállt és folytatta útját hazafele. Mikor 

már az országon belül volt, már tudta „merre van a járás‖, a vonaton látta, 

hogy valaki egy pár bakancsot árult. Hát megörült ennek Szász tata és meg is 

vette. Nagy örömforrás volt ez, hiszen nem kellett a testvérei cipőjét hordja. 

Mint később kiderült minkét bakancs jobblábas volt. 

Megérkezett a vonat Ő pedig megkezdte utolsó útját hazafele. Mikor meg-

érkezett senki sem hitt a szemének, mivel már régóta halottnak tudták őt, 

hiszen halálhíre már fogságba kerülése után hazaért. Sok idő telt el, és felesé-

ge a gyász időszakát követően máshoz szegődött. Az ük tatám iránt érzett 

tiszta szerelem diadalmaskodott, ugyanis elhagyta férjét és visszatért Szász 

tatához. A fogság óta most az egyszer érzett törődést, kényelmet. Nagyma-

mám szerint mikor repülőt látott, egy pillanatra elkomolyodott, tekintete a 

semmibe meredt és gondolatban visszaröppent a háborús évekbe, hiszen 

ilyenkor tudták, hogy bombázók közelednek.  

Eseménydús élete során több élethelyzetben kellett megállnia a helyét, 

amit Ő meg is tett és ezzel örökre beírta magát mindannyiunk emlékezetébe. 

Ez a pár nap alatt, amíg tanulmányoztam Szász tata életét visszarepültem 

egy másik századba, ahol az ember „fegyverrel a kezében‖ születik, meg sem 

éri a felnőttkort és kiszakítják környezetéből, elhurcolják egy olyan helyre, 

ahonnan csak a legszerencsésebb emberek szabadulhatnak meg élve. Erre 

találó a mondás, miszerint haza jössz a harcból „pajzzsal vagy pajzson.‖ 

Vass Hunor 

 

 

Lekvárfőzés 

 
Legkellemesebb emlékeim közé tartoztak gyermekkoromban nem sokkal a 

tanévkezdet utáni lekvárfőzések. Naponta, amint hazafelé jöttünk az iskolá-

ból, mikor melyik udvarról illatozott a frissen főzött szilvalekvár, nem győz-

tük kivárni, mikor lesz már végre ez a nagy esemény nálunk is. Ma már ez 

ritkaságszámba megy, hiszen évről – évre modernizálódik a lekvárfőzés mód-

ja, de kislánykoromban ez igazi szertartás volt. Előtte való nap összegyűlött 

ismét jórészt a rokonság, a hatalmas szilvafákról mázsaszámra szedtük, ver-

tük le a szilvát. Óriási munka volt ezt a rengeteg mennyiséget megmosni, 

majd az utolsó vízből szemenként kimagvalni (mi úgy mondtuk 

„kikapcsítani‖) a szilvát. E munka végeztével mindenkinek feketéllett, égett a 

keze az éles magvaktól. Közben a férfiak kiásták a gödröt, az elülső göm-
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bölyded része szolgált a hatalmas rézüstnek, kéménynek, az alja a tűzhelyben 

végződött, majd téglalap alakban folytatódott kb. kézhosszúságban, melynek 

végére régebbi takarókat raktunk, az volt az ülőke az éppen kavarók részére. 

Másnap szinte pirkadatkor keltünk, megraktuk a tüzet, melyre állandóan do-

báltuk a lemorzsolt kukoricacsutkát, fahasábokat, hogy szépen egyenletesen 

égjen, és a lekvár is mellette ugyanúgy egyenletesen főjön. A tűztől a föld 

átmelegedett, nagyon kellemesen melengette a lábunkat, a nyers szilva is az 

üstbe fokozatosan adagolódott, annak megfelelően, ahogyan olvadt széjjel a 

melegtől. Ez az egész folyamat nagy mulattsággal járt, amikor már az egész 

mennyiség bekerült az üstbe, nem győztük kivárni, mikor fő szét teljesen, 

ekkor piros színt kapott, ez volt nálunk a „potyóka‖,  máshol ciberének is 

hívják. Finom puha kenyérre kentük ezt a masszát, és jóízűen majszolgattuk. 

A felnőttek efféleképpen ingerkedtek velünk, hogy: „Lekváros a szád, nyalja 

le apád!‖, vagy: „Potyókától potyog hátul‖. Mi „pulyák‖ ezeken jókat kacag-

tunk. Persze a kavaró kelepnek állandóan forognia kellett az üstben, felváltva 

folyt a munka, mindenki kivette a részét mindenből. Közben mindenféle tör-

ténetek, mesék hangzottak el, aki éppen nem kavart, az szórakoztatta a többi-

eket, sokszor még nótára is fakadtunk jókedvünkben. A konyhában is folyt 

ám a munka, hisz ennyi szájat jól is kellett lakatni. Általában kacsasült, ka-

kaspörkölt volt a főétel, közben tányérokon egész nap körbekínálódtak a fi-

nom foszlós mákos -, dióstekercsek, lekváros bukták, pogácsák, piskóta te-

kercsek, amelyeket a gazdaasszonyok jó előre elkészítettek.  

Sokszor beesteledett, mire a lekvár rendesen sűrűre kifőtt, csak úgy szu-

szogott, puffogott már feketén az üstben, a kavaró kelepet  ilyenkor már csak 

erőskarú férfiak forgatták. Aztán a lekvár mindenféle frissen mosott edénybe 

került, igazságosan elosztódott a munkában résztvevők között. Lett is belőle 

aztán egész télen mindenféle finom falat: úgymint derelye, lekváros béles, 

„mocskos haluska‖, ez volt a lekváros csusza, mindenféle keltes kalácsok, 

pirított tepsis lekváros haluska, stb. De legfinomabb mégis édesanyám zserbó 

süteménye volt, a szülőfalujában egy volt barátnője megszerezte az eredeti 

pesti zserbó receptjét, mely kimondottan házi szilvalekvárral a legfinomabb. 

A környéken senki sem tudta olyan finomra elkészíteni, mint ő, természetesen 

sem karácsony, sem húsvét, sem más neves napok nem múlhattak el e nélkül 

a finomság nélkül. Csodák csodájára megszámlálhatatlan esetben fogyasztot-

tam, sokszor láttam, hogyan készül, mégis negyven évesen bátorkodtam elké-

szíteni életem első zserbóját, mert az anyué az szent, és sérthetetlen volt. 

Azért nagy büszkeséggel tölt el, hogy azóta én is gyakran sütöttem különféle 

alkalmakra, és nagyon finom lett mindig, nagy sikert aratott bármilyen társa-

ságban. 

Mgr. Vaszily Zsuzsanna  
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Emlékképek 

 
Az ember, ahogyan idősödik, úgy törnek fel lelkéből az egyes emlékek, mint 

tiszta forrásvíz a természetben. Előbb csak csörgedezik, aztán egyre jobban 

gyorsul, mélyül, szélesedik, akár óriási folyammá is dagadhat. Talán minden 

ember számára a legszebb dolog visszaemlékezni a gyermekkorok karácso-

nyaira. Akkoriban hatalmas telek voltak, szakadt a sűrű hó, melyet a szél 

hamarosan hófúvásokká gyúrt össze. Ilyenkor már alig vártuk, hogy szánkóz-

hassunk a házunk mögötti hóbuckákon, a hugicámmal egymást húzgáltuk 

felváltva, de az utcából is összesereglettek a velünk egykori lurkók. Még ma 

is bánt a lelkiismeret, hogy három évvel fiatalabb húgomat azért igyekeztem 

néha átverni, hogy rosszul számolt, megint engem kell húznia, vagy ha édes-

anyám hozott néha bevásárláskor kis szeletke csokoládét, kettétörte nekünk, 

én mindig jó gyorsan bemajszoltam az enyémet, aztán elkezdtem tőle kunye-

rálni, hogy még törjön az övéből egy darabkát nekem, nahát ilyen kajon test-

vér voltam… 

Sokkal szegényesebb volt akkor a világ, a szüleim azért nekünk télen 

ilyentájt vásároltak pár narancsot, mogyorót, persze ismeretség kellett hozzá, 

ilyen finomságokat csak „pult alól‖ lehetett kapni. Egyszer kivittem magam-

mal egy narancsot a szánkózáshoz, majszolgattam, hát az egyik barátnőm, 

akik sokan voltak testvérek, odajött hozzám, és azt mondja: 

- Adjál már legalább a hajából (mi így mondtuk a héját arrafelé) egy nyalást, 

hogy milyen ízű. 

Mondom neki erre hitetlenkedve: 

- Na ne hülyéskedj, még sosem ettél narancsot? Csak bólintott, hogy nem. 

Megsajnáltam, nekem is csak ez az egy narancsom volt, de levettem egy cik-

ket, és a szájába tettem. Nem győzött áradozni, hogy milyen finom.  

Közben bentről csak úgy áradt a mindenféle ilyenkor szokásos sütemé-

nyek illata, úgymint medvetalp, mágnás kifli, stb., alig vártuk, hogy az apró 

sütikből kapjunk 1-2 darabot kóstolóba, közvetlen villia est előtt való nap 

pedig készült a nagy diós torta.  

Az igazi szánkózás aztán a tóparti kisebb dombról, vagy a temető mögötti 

magasabb dombról volt. Csak úgy repültünk lefelé, de az is jó buli volt, ha fel-

borultunk, csak úgy kecmeregtünk kifelé a hóból. Nagyon sokszor hárman-

négyen is ültünk egy-egy szánkón, hogy ne kelljen annyit járni le-fel. Amikor 

felborultunk, egymást hibáztatva nagy hócsatákat vívtunk, amint aztán mentünk 

hazafelé, már alig vonszoltuk magunkat a jóleső fáradtságtól. Otthon a masina 

(így hívtuk a tűzhelyet) lenyitható ajtajára ráraktuk a csizmánkat, zoknikat szá-

radni, jól bevacsoráztunk, aztán csak úgy húztuk a lóbőrt reggelig. 
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Régebben a karácsonyfára csak szaloncukrot és kollekciót (csokoládé figu-

rákat) vásároltak, a többi díszeket saját kezűleg készítettük. Keménypapírból 

kinyírtunk gombát, csillagot, stb., majd azt aranypapírral bevontuk, vagy egy 

pár diót ezüstpapírba csomagoltunk, és ezeket aggatuk a fánkra, mely így 

lassacskán csodaszéppé vált. Villia délután édesanyánk a konyhában már 

készítette az ilyenkor szokásos vacsorát, főzte a káposztalevest, és nagy lá-

basban sütötte a feldarabolt házi füstölt oldalast kolbásszal, hozzá tört főtt 

krumplit, melybe belekavarta a sült zsírját, ami nagyon finom lett így.  

Nagyon összetartó család volt a miénk, ünnepek táján a rokonság mindig 

összegyűlt, főleg Mikuláskor, karácsonykor. Érdekes módon akármilyen sze-

rény-szegényes világ volt, mégis minden testvér vásárolt kölcsönösen az ösz-

szes testvér gyermekeinek valamilyen ajándékot (amely mai napig szinte 

érthetetlen a számomra, hogy hogyan tellett, amikor akkoriban 3-4 gyerek 

volt minden családban…). Nagy boldogsággal szedtük őket elő az ablakpár-

kányra rakott szépen kitisztított csizmákból (néhányuk mai napig megvan!), 

kaptunk játékokat, mesekönyvet, édességet, stb. A játszás, olvasás után aztán 

közösen készültünk az éjféli misére, melyre egészen a szomszéd faluba men-

tünk, a gyermekeket szánkóval húzták fel, ami csodálatos élmény volt szá-

munkra, de a jó hidegtől már a mise elején elszundítottunk. Emlékszem egy-

szer egy hatalmas szakállas pap misézett, (ugyanis volt egy időszak a katoli-

kus vallásnál, hogy a görög katolikus szertartások be voltak tiltva, helyette 

pravoszláv szertartások voltak csak engedélyezve, tehát ez a pap is pópa – 

azaz pravoszláv pap volt!), amikor énekbe kezdett, majdnem felugrottam, úgy 

megijedtem a hatalmas erős hangjától. 

Természetesen mise után késő éjjeli órákban már nem haza mentünk, ha-

nem megaludtunk Erzsi nénéméknél, akik ebben a faluban laktak négy gyer-

mekkel. Na, az volt csak az igazi mulatság, egyik ágyból a másikba ugráltunk, 

vergődtünk, míg a szülői csitítgatástól, kimerültségtől végül is öten-hatan 

összebújva jóízűen húztuk a lóbőrt, sokszor lábtól aludtunk, ha nagyon sokan 

összegyűltünk egy-egy rokonnál. 

Keresztapámék is szintén itt laktak 2 saját gyermekkel, és a két örökbefo-

gadott megárvult legifjabb testvéreivel, Évával, és Tamással, tehát ő is össze-

sen négy gyermeket nevelt. Cipészmesternek volt kitanulva, rengeteget dol-

gozott, hogy a négy gyermek semmiben sem szenvedjen hiányt. Bizony ren-

geteget éjszakázott is emiatt, kis műhelyében hajnalig készítette a különféle 

megrendelt lábbelit. De ha valaki még jobban meg volt anyagilag szorulva, 

akkor szívesen ingyen javította meg a megkopott, eljárt cipőiket. Vasárnapi 

misék után hol egyikükhöz, hol másikukhoz tértünk be egy pár szóra, aztán 

folytattuk utunkat hazafelé. Keresztapámnál imádtam leskelődni a konyhából 

nyíló műhelyébe, bámultam, hogyan készülnek a cipők a kaptafán. Margit 
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ángyi, a felesége azonnal megterített nekünk, gyerekeknek a hokedlin, mellet-

te kisszékkel, egy-egy tányér finom levest ettünk, egymást bökdösve, piszkál-

va, de az otthoni levesnek már sohasem volt olyan az íze, mint ennek a közö-

sen elfogyasztottnak, de felejthetetlen íze volt annak a puha rántott húsnak is, 

amelyet itt közösen ettünk.  

Történt aztán egyszer egy misén, ahogyan fiatal lányoknál volt szokás az 

első padokban ülve hallottuk mögöttünk, hogy egy idősebb néni a mise elején 

félhangosan kereste a szemüvegét: 

- Hol az okulárém, hol az okulárém, nem látta valaki? - kérdezgette. 

Persze forgolódtunk hátra, hát az egyikünk ránéz, és mondja: 

- Nénike, hát ott van a szemén.  

Erre mind ránéztünk, és amikor megláttuk a szemüveget a szemén, neve-

tőgörcsöt kaptunk. 

Szerencsétlenségünkre a tisztelendő úr éppen megkezdte a misét, a hasunk 

pukkadozott, mert kénytelenek voltunk magunkba fojtani a nevetést. 

Mgr. Vaszily Zsuzsanna 

 

 

Két zöld könyv  

 

A mi családunk „híres‖ arról, hogy nem igazán szereti kidobni a dolgokat. 

Igaz ez ruhára, edényre, füzetekre. Anyukám mondása, hogy „majd csak jó 

lesz valamire‖. 

Egyik nap éppen lomtalanítást végeztünk, ami nálunk annyit jelent, hogy 

egyik dobozból bepakoljuk egy másikba és közben mesélünk róla, hogy kié, 

mikor, miért használta vagy kapta. Így volt ez akkor is, amikor egy kis zöld 

könyv akadt a kezembe. Kinyitottam és megpillantottam az apukám kölyök-

képű fotóját. Elkezdtem nevetni, amire anyukám felfigyelt és elmondta, hogy 

azt katonakönyvnek hívják és a 80'-as években kapták a férfiak, akik bevonul-

tak katonának, mert régen kötelező katonaidőt kellett letölteni, akkor ez éppen 

18 hónap volt. Elmesélte, hogy milyen nehezen élték meg azt, amikor apukám 

bevonult, mert éppen akkor lettek szerelmesek egymásba és féltek, hogy ho-

gyan alakul a kapcsolatuk (mint az ábra mutatja kibírták és immár 35 éve 

együtt, mert különben ki mesélne?). Anya elmondta, hogy minden nap írtak 

egymásnak levelet, mert nemhogy messenger, email de még telefon sem volt. 

Nagyon ritkán látták egymást, mert apukám ritkán jöhetett haza Szentesről, 

mert ott töltötte katonaidejét. A katonakönyv pedig arra kellett, ha eljött a 

laktanyából a személyigazolványt helyettesítette, ezzel igazolta magát. Igaz 

nem sokszor volt rá szüksége. Miközben anyukám mesélt, tovább pakoltunk 
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és ismét kezembe akadt egy zöld könyv, kinyitottam és anyukám nézett vissza 

rám. Meglepődtem, ő pedig mosolyogva mondja, hogy bizony neki is van, de 

sosem használta. Bár mindig tudta, hogyha szükséges, akkor „harcba‖ kell, 

hogy szálljon, mert az anyukám ápolónő. Csend ül közénk, anyukám nézi a 

két zöld könyvet és kicsordul a könnye. 

Nem kérdezek semmit, csak átölelem, és megnyugtat, hogy olyan szép 

emlékek kötődnek az apukám zöld könyvéhez és boldog, hogy itt és most 

vagyunk.  

Vékony Vivien 

 

 

Testvérem született 

 
Nyár volt, Kömlőn a határt szinte felperzselte a nap. A hőség ott remegett az 

aranyló búzatáblák fölött. Már a fák árnyékai sem adtak semmi megkönnyeb-

bülést, egy kóbor szellő sem hozott enyhülést. A forróság uralta az egész tá-

jat, elterpeszkedett és kinyújtózott kissé, mintha soha nem akarna megszűnni. 

Győzött a mező felett, az emberek felett, még a kutyák is lógó nyelvel próbál-

tak árnyékba húzódni. 

A búzatáblák szőkén terültek el a tájban. Az érett kalászok meghajolva vi-

selték terhüket, az érett magokat. A férfiak naptól barna, izmos és szikár tes-

tén végigfolyt a veríték, ahogyan a kaszájuk ütemesen meglendítve vágta az 

életet adó búzát. Nem hagyhatták kint a terményt, ami remény volt arra, hogy 

minden napra jut kenyér. Hajnalkor kezdték az aratást, és tizenegy óráig alig 

álltak meg. Néha felegyenesedtek, és nagyot kortyoltak a bádogkulacsból, 

ami az övükhöz volt erősítve. 

Délután kettőig volt az ebédszünet. Az asszonyok homlokukra húzott ken-

dőkkel igyekeztek a legnagyobb forróságban ebédet vinni az aratóknak.  

Apám, amíg ivott, a házunk felé kémlelt. A letarolt búzatábla helyén, a tar-

lón feltűnt neki a legidősebb gyereke, Ernő közeledése. Ernő akkor kilencéves 

volt. Hosszú keze-lába szaporán mozgott, hogy minél előbb odaérjen. Bőré-

nek aranyló barna színe már magába zárta a nyár színét, izét, illatát. Szép 

domború homlokát nem takarták hajfürtök, mert olyan rövidre volt nyírva a 

haja, hogy esélye sem volt rakoncátlankodni a hajfürtöknek. 

– Édesapám, haza kell jönnie! Édesanyám üzente, hogy tessék hazajönni, ez 

nagyon fontos! 

– El kell mennem! – szólt apám. – A feleségem hív!  

Mindenki tudta, édesanyám kisbabát vár. Megértette mindenki azt,  

hogy apámnak menni kell, mert egy emberke születése sok minden felülír.  
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A kaszáját a barátjára bízta, megfogta a kisfia kezét és sietősre fogta a lépése-

it. Apámnak jellegzetes menése volt, a mellkasát kicsit előre tolta, mintha azt 

szerette volna, hogy a szíve előbb odaérjen, ahová igyekszik. 

A szoba tiszta volt és hűvös a vastag vályogfalak miatt. A konyhában az 

ebéd már elkészült. A kamrában a vizes lócán edények száradtak. A sparhel-

ten még égett a tűz, és egy edény víz volt felkészítve. Az ablakokon a hófehér 

vászonfüggöny elzárta a tekinteteket a kíváncsi szemek elől. 

A nővérem a kisebb szobában volt velem. A döngölt padlón egy terítő volt 

letéve, és a testvérem feladata az lett volna, hogy engem elaltasson. Nagyon 

nehezen bírt az én kétéves énemmel, mert én az édesanyámat akartam. Végül 

meghozta azt az áldozatott, hogy odaadta nekem a hajas babáját, amit az én 

születésemkor kapott ajándékba. Én könnyes arccal szorítottam magamhoz a 

babát. Lassan elfáradtam a küzdelemben, de a babát szorítottam még álmom-

ban is. 

– Andris, menj el a bábáért, eljött az időm! – mondta az édesanyám. 

Szőke Orbánné szülésznő, bába, a falu ápolónője volt. A faluban akkoriban 

mindenki az ő segítségével született, tisztelték, szerették őt, és a község megha-

tározó egyénisége volt. Mindenkinek segített, mindig sietett oda, ahol szükség 

volt rá. Édesanyám mindig bizalommal fordult hozzá, ha betegek voltunk. 

Mire felébredtem, a zöld bölcsőben egy baba feküdt vakító fehér ruhács-

kában. Azt mondták, menjek oda, mert ő az öcsém. Én senki mást nem akar-

tam, csak az anyukámat, és még azt is akartam, hogy ő se akarjon mást, csak 

engemet. Anyukámhoz bújtam, aki kimerülve, sápadtan feküdt az ágyban. 

Nem is néztem a bölcső felé, mert nem akartam és egyáltalán semmi változást 

nem voltam hajlandó elfogadni. A bölcső és a benne síró öcsém nem érdekelt. 

Ez annál inkább így volt, minél többször tekintett anyukám a bölcső felé. 

Ez a legrégebbi emlékem, a zöld bölcső és benne Bandi. 

 

* 

A kömlői földben mindig olyan gyönyörűen érik a búza! Nincs még egy hely 

a világon, ahol ez az érzés fogna el, mint Kömlő határában egy érő búzatábla 

látványa. Szabadságérzéssel tölt el ez a kép, nyugalommal, és tudom – haza 

érkeztem. 

Később megismertem a testvéri féltékenység érzését, ami sokáig arra kész-

tetett, hogy megcsípjem az öcsémet, ha nem látta senki, kikapjam a cumit a 

szájából. Vagy felmásszak a bölcső oldalára, hogy megnézzem az öcsémet, 

mit csinál. Persze a zöld bölcső nagyot lódulva borult fel velünk. Szerencsére 

nem lett semmi bajunk. 

Nagyon sokára tudtam feldolgozni, hogy van, akire anyukám úgy néz, mint 

rá. Vagyis megkapta erre a tekintetre a jogot ő is, mint mindannyian. Féltem, 
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hogy a szeretet csillagocskából, ami édesanyám szemében égett, nekem keve-

sebb jut. Sokára hittem el, hogy a csillagocskák, amik az enyémek voltak, azok 

az enyémek is maradtak, mindig, amíg együtt lehetünk ezen a földön. 

Lassan múlt el a lelkemből a testvéri féltékenység, kemény küzdelem volt 

ez nekem, még hosszú éveken át is tartott. Nehéz volt azt elfogadni, hogy 

neki is része van, nagyon is része van az anyai szeretetből, és teljes jogú tagja 

ő is a családnak. Része van mindenből. 

Eljött az ősz, az eperfa levelei megsárgultak, és lassan egymás után hulltak 

le a fáról. Ekkor már be kellett látnom, a helyzet nem változik, bármit teszek 

is. Bandi is ott van anyukám lelkében, teljesen elől, mint mindannyian. Azért 

még én ott bosszantottam ahol tudtam, ezt az erőszakos, mindig anyukánkat 

követelő babát. 

Sírt, zokogott az őszi szél, siratta a nyarat és talán a télnek nem akarta át-

adni a helyet. Pedig ez törvényszerű, és el is jött a tél. Óriási mennyiségű 

hóval takarta el az ősz nyomait, nagy fehérséggel terült el a végtelennek tűnő 

ugar felett. Most már a téli szél muzsikált, és játékos kedvében kupacokba 

hordta a havat. Én az oldalsó ablakból figyeltem a szél játékát. Aztán meg-

enyhült az idő, de csak annyira, hogy az ereszekre nagy jégcsapokat varázsol-

jon. Bent a kemence melege ölelt körül bennünket, és a frissen sült kenyér 

illata bebújt minden kis zugba. Ezen a télen született meg egy furcsa érzés 

bennem belül az öcsém iránt, az aggódás. Nem értettem és megfogalmazni 

sem tudtam akkor, de ez az érzés rendbe tette belül a háborgó kis lelkem. 

Édesapánk felöltöztetett és kivitt a friss levegőre. Ott botladoztam, hempe-

regtem a derékig érő hóban, mint egy kölyökkutya. A testvéreim nevettek raj-

tam, és ők is örültek a nagy puha hótakarónak. Ez volt az első tél, amit az öntu-

datom is felfogott már. Apukánk nagy munkába kezdett. Szánkót készített ne-

künk. Az arca kipirult a hidegtől, a szeme csillogott, amikor ránk nézett. 

– Lesz nektek is szánkótok! 

Apánk dúdolgatott, míg dolgozott, és közbe-közbe rám nézett. A bátyám 

adogatta neki a szöget; apa és fia együtt tevékenykedett. 

Elkészült a szánkó, ami nagy és nehéz volt, a biztonságra törekedett apám, 

mert oldala is volt, hogy Bandikát is bele lehessen ültetni. 

Gyönyörű téli délután volt. A nap is kisütött, de csak azért, hogy sugarai 

ott játszhassanak a frissen esett hótakarón. Ott ragyogott hát a fény a lábunk 

előtt, és a szánkó repült, száguldozott az ugaron. A testvéreim kipirult arccal 

húzták, és én meg Bandika – mert akkor már így hívta mindenki, – ott ültünk 

a szánkóban és kacagtunk. Aztán haza kellett mennünk.  

– Te szállj ki, mert nem tudlak mindkettőtöket behúzni a szánkón – mondta a 

bátyám. 
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A kaputól a havat elsöpörték a szüleink, és valóban ezen a részen nehéz 

lehetett húzni a szánkót, a bátyám nekiveselkedik, úgy halad vele. Az istálló 

előtt, az udvaron azonban nagy hó volt, és a szánkó vígan lódult neki, hogy 

még egy tiszteletkört leírjon. Abban a pillanatban a szánkó felborult, az 

öcsém nagy ívben kirepült, és a következő percben a fehér hó kezdett pirossá 

válni az öcsém homlokából ömlő vértől, és egyre nagyobb lett az a piros folt, 

ott elterülve a nagy fehérségben. 

A bátyám kétségbeesve cipelte be édesanyánkhoz Bandikát, aki visítva or-

dított. Én döbbenten néztem a vérvörös csíkot, amit az öcsém fejéből ömlő 

vér hagyott hátra. Édesanyánk minden munkáját abbahagyta, csak a berliner 

kendőjét csavarta magára, karjába kapta Bandikát és elment. A csend összesű-

rűsödött a szobában, ránk telepedett és megtelt valamiféle belső remegéssel. 

Ott remegett a mellkasomban, és hiába gondoltam, nem lesz semmi baj, még 

magam előtt láttam a rengeteg vért. Féltem. Féltettem az öcsémet, és bármit 

megadtam volna, odaadtam volna a legszebb játék babámat, csak neki ne 

legyen baja. Ez volt az első érzés, ami tudatosította bennem, igenis kell ne-

kem, hiába nem akartam, de ide tartozik, teljes joggal. Már nem adnám oda 

senkinek. Hiába gondoltam tegnap, igazán elvihetnék a cigányok, mert nekem 

nem kell. Igen is kell nekem. Kell nekem, csak végre édesanyánk hazahozná 

már! Az óra mutatója lassan vánszorgott előre, és az esti szürkület már min-

dent elnyelt odakint, csak azt a nagy fehérséget nem tudta elnyelni, amit a 

horpadt arcú hold megvilágított. 

– Nem adom oda senkinek – mondtam, és a hang darabokra törte a csendet. 

– Miért, oda akartad adni? – kérdezte a bátyám, és a hangja csodálkozó volt. 

– Igen, a cigányoknak.  

Akkor indultak el a könnyeim. Valahogyan könnyebb lett, ahogyan ki-

mondtam, az összesűrűsödött csend, ami már akkorára nőtt, hogy szinte re-

megni sem tudott ott belül, darabokra tört, és könnyebb lett a kimondott szó-

tól és a könnyektől. 

– Senkit nem adunk oda senkinek, mert mind összetartozunk, Bandika is a 

miénk – mondta az apám, aki eddig csendben ült, és kukoricát morzsolt az 

állatoknak. Nem nézett senkire. Már a szobánk minden szegletébe bebújt a 

sötétség, csak a kályhából kiszűrődő parázs világította meg apám arcát. Las-

san felállt és meggyújtotta a petróleumlámpát. A lángja imbolyogva törte meg 

a félhomályt. Ott reszketett, remegett az árnyék a hófehér falon, mintha félt 

volna valamitől. A kukoricaszemek egyhangúan hulltak a vödörbe, és úgy 

tűnt, az idő ólomlábakon járt. 

Végre hallottam, valaki veri a lábáról a havat az ámbitus alja előtt. Apám 

felugrott és kiment. Megjöttek végre. Bandika bekötött fejjel ott volt apám 
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karjában. Csendben betette a zöld bölcsőbe. Anyukám nagyon fáradtnak lát-

szott, kicsit sápadt volt és az aggódás ráncokat rajzolt fiatal csodaszép arcára. 

Én csendben odamentem a bölcsőhöz. 

– A miénk vagy – szóltam az öcsémhez engesztelően. Erre felsírt. Én meg 

megcsíptem a lábát egy picit. Meg kellett csípnem, mert a miénk, és én már 

nem adnám oda senkinek, és idegen nem csípheti meg, csak én! 

Akkor született meg a lelkemben az érzés, hogy testvérem született. 

Veres Tamásné 

 

 

Tengerész emlékek 

 

- Hej, de régen volt már!- sóhajtotta édesapám, mikor egy régi megkopott 

fénykép került elő a könyv lapjai közül. Csak nézte-nézte a fotót, miközben 

az emlékek hada szép lassan felsorakoztak, hogy beszéljenek róluk, és nehogy 

az idő végtelen garatja örökre eltűntesse őket! Mikor is volt mind ez? Néha 

azt sem tudom, hogy valóban megtörtént-e. Nem tegnap, nem tegnapelőtt, 

hanem amikor az utca végét is távolinak láttam, a templomot magasabbnak, a 

villanypóznát óriásnak! Gyerek voltam még, s tudod, gyerekként az ember 

még rácsodálkozik a világra és minden olyan egyszerűnek tűnik. Így közel a 

nyolcvanhoz, már egy kicsit megkopik a valóság, de az emlékek szép színe-

sek lesznek. Visszaemlékezni a múltra balzsamos gyógyír a léleknek. Más 

világ volt még akkor! Mi nem voltunk gazdagok. Apám festő volt, édesanyám 

varrónő, s hárman voltunk testvérek. Apám, főleg nyáron talált munkát, s a 

fizetséget az egyszerű parasztemberektől termésben, krumpliban, kukoricában 

kapta. Mi akkoriban ezt megbecsültük, hiszen évente két malacot is fel tud-

tunk belőle nevelni. Disznóvágás, malacvisítás, hurka, kolbász ritkaságszám-

ba ment! Még ma is érzem a frissen sült tepertő illatát. Nagyot változott a 

világ! Régen a tepertő a szegények eledele volt, ma meg már olyan drága, 

hogy nem mindenki engedheti meg magának, hogy megvegye. Nem volt ez a 

rohanás, mint most, az embereknek jutott ideje egymásra. Emlékszem, hogy 

esténként nagyanyám regényeket olvasott fel nekünk. Mi ültünk a szobában 

és hallgattuk őt csendben, majd amikor abbahagyta, rimánkodtunk neki, hogy 

még egy fejezetet olvasson, pedig szegény már alig látott a félhomályban. 

Volt ennek a szertartásnak egy fajta meghitt hangulata. A világot kizártuk és 

egy másik univerzumba csöppentünk bele. A béke világába. Még ma is jóleső 

érzés tölt el, ha rágondolok. Az olvasás szeretetét talán nagyanyámnak kö-

szönhetem. Nekünk volt tévénk, de annyira gyenge volt a térerő, hogy adást 

nagy ritkán lehetett csak befogni. Tavasz és Munkácsy tévéket lehetett abban 
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az időben vásárolni. Egyszerű világ volt, egyszerű emberekkel. Hétfőtől- 

szombatig munka, vasárnap reggel templom. A misére mindannyian ünneplő 

ruhát öltöttünk, amelyre aztán úgy vigyáztunk, mint a szemünk fényére, hi-

szen csak egy alkalmi ruhánk volt. A férfiak annak idején még a monori 

meccsekre is kalapban és öltönyben jártak. Templomból hazafelé a Brabander 

pék mindig adott egy kiflit „- Nesze öcsi, edd meg!‖- még ma is visszhangzik 

a fülembe, ahogy mondta nekem. Az a kifli igazi finomságnak számított, szin-

te le lehetett tekerni a hófehér finom, puha tésztát. Aztán ott voltak az ízletes 

fagylaltok is, amit ötven fillérért vettünk. Eleinte azt is csak kanállal mérték 

ki, később jöttek be a gombócos fagylaltok. Az iskolában fegyelem volt, tisz-

teltük a tanárokat, de amúgy a tanári nádpálca is megtette hatását! Volt a pa-

csi, a körmös, s végül a fenekes. Ha a szülő megtudta, hogy tiszteletlenül 

viselkedtél a tanítóval, még odahaza is megruházott. Akkor még tudtuk, hogy 

milyen kötelességeink vannak, sajnos ma már a legtöbben csak a jogaikat 

tudják! Odahaza egy fiókos hokedli helyettesítette az íróasztalt, melyre egy 

kis ajtót is szereltek, ott tároltam a tankönyveimet. Mi még tintába mártoga-

tott tollal írtunk, ceruza már volt, de a híres Schuler írószergyár által gyártott 

színes ceruza igazi ritkaságnak számított. 

Gondolj bele, hogy ma már mire értékel egy gyermek egy színes ceruzát. 

A laptop és mobiltelefon virágkorát éljük. A virtuális világ elrabolta a fiatalo-

kat a valóságtól, s nagyon kevesen veszik észre az egyszerű dolgokban levő 

hasznos értékeket. Nyári szünetben kőművesek mellett dolgoztam, vagy az 

útfenntartónál helyezkedtem el. A betonút repedéseibe szurkot öntöttünk, 

miután azokat kikapargattuk és kisepregettük Monortól egészen a Steinmetz 

kapitány szobráig a négyes főúton. Autó az idő tájt még alig volt. Ha nagy 

ritkán mégis elment egy, gyerekként mezítlábasan rohantunk utána a poros 

utcán. Ma már egy lovas kocsi látványa nyűgözi le úgy az embereket, mint 

annak idején egy személygépkocsi. A forró nyári napon történt szuroköntés 

után, bizony jólesett odahaza a fürdés. Tizennégy-tizenöt éves lehettem, ami-

kor lett kádunk, előtte teknőben fürödtünk. Aki abban a régi világban nőtt fel, 

az most jobban megbecsüli azt, amije van. Az emberek manapság sokat pa-

naszkodnak, mert nem tudják, hogy az ötven-hatvanas években mi milyen 

egyszerű körülmények közt éltünk, de boldogabbak voltunk, mint most sok 

tehetős ember! Ünnepeknél nem az ajándékon volt a hangsúly, hanem a meg-

hitt családi hangulaton, ahogy ünneplőt öltve megtiszteltük például Jézus 

születését. Ha Mikulás napján egy almát találtam az ablakban vagy csizmá-

ban, én voltam a legboldogabb gyermek! Karácsonykor édesanyám hideg 

márványra öntve készítette a marcipánszerű masszából a szaloncukrot, ame-

lyet aztán felvágott, kicsit megszárítgatott és utána csomagolgattuk be fényes 

papírba. A fényes papírt később kisimítgattuk és eltettük jövőre. Gyakran 
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mentünk a srácokkal a páskomra focizni. Koszosan, éhesen hazaérve, egy 

szelet zsíros kenyér vöröshagymával fejedelmi vacsorának számított! Renge-

teget olvastam, gyűjtöttem az akkoriban kapható „Olcsó könyvtár‖ sorozatot. 

A Verne könyveket imádtam. A rejtelmes sziget, A tizenöt éves kapitány, 

Grant kapitány gyermekei és sorolhatnám még. Talán már ott kezdődött, hogy 

távoli álmokat bontogatott a jövő. Homályosan csírázott a gondolat, hogy 

tengerész szeretnék lenni. A fantázia világa csodákra képes! A képzelet egyre 

jobban átitatja magát zsigereiden keresztül a valóságba, és megteszed az első 

nagy lépést céljaid felé. Érettségi után titokban adtam be a jelentkezésem a 

Duna- Tengerhajózási Rt.-hez, és 1960 januárjában megkezdtem első behajó-

zásom. Egy évig voltam hajóinas, mosogattam, kabint takarítottam, felszol-

gáltam. Miután elhagytunk egy kikötőt, lúgos vízzel és tűzoltó tömlőkkel az 

egész fedélzetet fertőtleníteni kellett, nehogy valami fertőzés kerüljön a hajó-

ra. Mindemellett újoncként átestem a tengerészavatáson. Az én időmben ez 

abból állt, hogy váratlanul több tűzoltótömlőből hatalmas vízsugarak irányul-

tak felém, persze amikor nem is számítottam rá, s mindezt hangos nevetés 

kísérte. Na meg persze voltak a szóbeli viccelődések, amikor azt mondták, 

hogy „fiam, menj, kérd el a fedélzetmestertől a busszola kulcsot‖. Odamentél 

a fedélzetmesterhez, aztán kérted, amit rád bíztak, mire egy jóízű röhögés volt 

a válasz. Kiderült ugyanis, hogy az iránytűt hívják más néven busszolának, 

csak hát ezt újoncként nem tudtuk, s hát ugye az iránytűnek nincs kulcsa. 

Ezek az emlékek még ma is mosolyt csalnak az arcomra. Majd jött két év 

tiszti iskola, nemzetközi távírász iskola, ezt követte a harmadtiszt, másodtiszt, 

elsőtiszt fokozat. Az említett lépcsőfokok után neveztek ki tengerészparancs-

noknak. Én tizennégy évet voltam a tiszti rang különböző fokozataiban és 

tizenhét évet voltam tengerészparancsnok. Minden beosztottammal úgy bán-

tam, ahogy én is elvárom, hogy bánjanak velem. Az én hitvallásom az, hogy 

legyen az ember becsületes, és akkor meg is becsülik! Összesen húsz hajón 

szolgáltam harminchat és fél évet. Ez idő alatt rengeteg árut juttattunk el ki-

kötőkből-kikötőkbe, kontinensekről-kontinensekre. Kukoricát Afrikába, grá-

nit követ Indiából Olaszországba. Gépeket, ládákat, konténereket, cukrot, 

kakaót, kávét, ömlesztett árut. Sorolhatnám még napestig. Nem könnyű a 

tengerész élet. Ki vagy szolgáltatva egy százhúsz méteres acélóriásnak, amely 

próbál vigyázni rád a végeláthatatlan vízfelszínen. Az állandó monoton gép-

zaj is az életed részévé válik. Ha alszol, rögtön felriadsz, ha leáll a motor, és 

megszűnik a hajó enyhe rezgése! A hajón a gépek zakatolása, olyannyira 

fontos, mint az ember szívhangja! Ha leáll, lehet, hogy vége mindennek. A 

viharok, amelyek vadul rángatják, dobálják a hajót, s te szinte már előtte ér-

zed, hogy valami veszély közelít, valami reszket a levegőben! Eleinte a kap-

csolatot az irányító központokkal, morzejelek leadásával tartottuk. A magyar 
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hajókon radar sem volt, a hajó helyzetét szextánssal határoztuk meg a hori-

zont és a Nap állásából. Később aztán már feltalálták a telexet, majd jött a 

rádiótelefon s, szép lassan egyre könnyebb lett minden. Az időjárással kap-

csolatban a rádiótávírász naponta három adatot vett, így tudtuk meg, ha vihar 

közeledett. A tengeri vihar nagyon kemény tud lenni. Akkor és ott megszűnik 

létezni az ember törvénye, ott csak a tenger törvénye uralkodik! Az öt-hat 

méteres hullámoknak hatalmas ereje van! Családod nyolc- kilenc hónapig 

nem láttad, sőt volt, amikor egy év is eltelt. A kapcsolatot csak levéllel tudtad 

tartani szeretteiddel, de az is több héten keresztül jutott el a címzetthez, ha 

egyáltalán eljutott! Ma már biztosan könnyebb, mert az informatika sokat 

fejlődött. Ám a tengerészhivatásnak megvan a maga szépsége is. A rengeteg 

látnivaló, ismeretlen tájak, szokások megismerése. A delfinek látványa, amint 

a hajó előtt meglovagolják a hullámokat, vagy a bálnák, amelyek komótosan 

mennek csapatostul és fújják ki a vizet. Az éjszakák, amikor a fedélzetről 

láthatod, a tenger tükrében a csillagos égboltot, és érzed, hogy csak egy ap-

rócska pont vagy a hatalmas univerzumban! Lenyűgöző tud lenni! Nyugdí-

jasként még ma is sokszor eszembe jut a tengerész élet! Elég, ha csak felné-

zek a kék égboltra és megpillantok egy lassan kúszó felhőt, amely nekem 

rögtön azt jelzi, hogy „Fel a horgonyt! Indulás!‖  

(A történet Vitéz János nyugdíjazott tengerészparancsnok elbeszélése alapján 

íródott.) 

Vitéz Anna 

 

 

Ahogy én játszottam  

 

 Valahol még úgy bennem él, 

 Az iskolám, szerettem én. 

 Azt a termet, azt a padot, 

 Belül most is gyermek vagyok.  

     (Alberth) 

 

A nicki iskolába jártam 

Szinte most is látom, ha behunyom a szemem és emlékeim közt kutatok, 

hogy 1954 szeptember elsején édesanyám kézen fogva vezet a nicki Iskolába. 

Iskolaköteles lettem. A fehér szandálomban, az ünneplő ruhámban (nem em-

lékszem rá milyen volt) öltözve, egy nagy csokor kerti virággal kezemben 

megyünk kettesben. Szorítom édesanyám kezét, izgulok. Figyelem kik jönnek 

még az úton. Jönnek szomszédok, ismerősök, játszótársak, de én csak nem 

engedem a biztonságot nyújtó, szerető kezet. Édesanyám látva izgalmamat 
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nagy lánynak becézget. Biztat, ügyes vagy te, majd meglátod, hogy megszere-

ted az iskolát. Itt sok mindent megtanulsz. Megtanulsz írni, olvasni, meg tu-

dod itt játszani is lehet a sok –sok kis pajtással. Az előzőleg elkészített, 

örömmel megvásárolt egyszerű kis (szinte kemény papírból lévő) háti tás-

kámmal büszkén lépegetve haladunk. A tolltartóm is ott ékeskedik benne. 

(Fából készült a tetejét le lehetett húzni, a tető két kis mélyedést takart és 

alkalmas volt arra, hogy két szál ceruza beleférjen.) Később az egyik ceruza 

helyét a tollszár az írótollal együtt foglalta el. Tollat csak harmadik osztály-

ban használhattunk. Az volt ám a móka. A padokon volt tintásüveg tartó. 

Abba tettük az üveget, és mártogattuk onnan a tollal a tintát. Azt a malacsá-

got, amit először csináltunk. Csupa tintapaca lett a pad, az irka, a kezünk. 

Egyszer még a mögöttem ülő kislány a tintásüvege tartalmát rám is borította. 

Kárba veszett, kimoshatatlan lett a fehér kötényem, mert mi fodros kötények-

ben jártunk ám az iskolába.) Nem emlékszem nagy ünnepélyes évnyitóra, 

csak arra, hogy az Orbán Erzsébet tanító néni, mint egy anyuka, kézen fogott 

és beültetett a padba. 

Olyan padok voltak az én időmben, hogy négy gyerek ült egy padban. Úgy 

tudott kiszállni, aki belül ült, hogy a szélsőnek is ki kellet ugrani, ha a tanító 

néni szólította. Úgy ültünk, hogy két lány ült a baloldalon, két fiú a jobb olda-

lon. Az első sorban ültem, belül. Bal szomszédom a Wittinger Ilus volt. A 

fiúk közül az Elek volt az első sorban és úgy emlékszem a Gallen Jancsi. A 

harmadik osztályosok, akik egy teremben tanultak velünk, már otthonosan 

mozogtak, gyorsan elhelyezkedtek a mögöttünk levő padsorokban. A szülők 

már eltávoztak, haza mentek, ezért akadt, aki sírdogált. Kis falusi gyerekek 

voltunk, volt, akit az udvarról sem igen engedtek ki a szülei, persze hogy meg 

volt illetődve. Ez a délelőtt rövid volt sokat játszottunk, mesélgettünk. Bemu-

tatkozni nem kellett, mert kis falu lévén, iskolatársainkat is és a tanító nénit is 

ismertük, és ő is ismert minden családot a faluban. 

Hazaérve már várt a család a verondán. Mindenki kíváncsi volt a nagy, is-

kolás lányukra. Arra emlékszem a nagypapa egy kérdésére sem tudtam felel-

ni. Hiába kérdezte, meg van e még az a nagy kályha, föléred a táblát. Én 

semmit nem láttam az osztályteremben első napon. Másnap aztán igyekeztem 

fölfedezni ezeket a tárgyakat is. Csodálkoztam, szinte nem is hittem, hogy 

előző nap is ott volt az a hatalmas ember nagyságú kályha. A tanítói asztaltól, 

és a táblától nem messze állt. Odaálltam mellé tátott szájjal néztem föl rá, 

mert én még ekkora kályhát nem láttam. Nekünk csak egy fél méter magassá-

gú kis vaskályha fűtötte a szobánkat. Megcsodáltam a három lábon álló táblát 

is, aminek egyik fele vonalas a másik fele kockás volt.  

Egyszer csak megérkezett a tanító néni. Közös imádság következett. Mind-

nyájan katolikusok voltunk az osztályban. A tanító néni ugyan úgy tanított ben-
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nünket imádkozni, mint a családtagok, vagy a plébános úr. Minden egyházi 

ünnepet megünnepeltünk a hittan órákon és a tanórákon. A felkészülésünket is 

a tanító néni szervezte. Nagyon szép egyházi énekeket és verseket tanított meg 

nekünk. A közös imádságokat követően ellenőrizte, hogy nem hiányos e vala-

kinek a felszerelése. Nem büntetni akarta a kis nebulót, csak arra volt kíváncsi, 

tud e megfelelően dolgozni. Emlékszem arra, hogy volt olyan osztálytársam, 

akinek ő adott egy-egy irkát, vagy ceruzát, hogy meg tudja írni a feladatot. 

Volt, amikor ő is csak egy üres gyűrött lappal tudott szolgálni, de akkor is lehe-

tővé tette a tudás megszerzését minden gyerek számára. 

Úgy emlékszem két irkánk volt. Egy kockás és egy vonalas. Nagyon vé-

kony, kicsit szürkés papír alapanyagból. Nagyon kellett vigyázni, mert könnyen 

szamárfüles lett. Nem tartoztam a legrendetlenebbek közé, vasaláskor mégis 

édesanyámnak vittem a füzetemet, és kértem a lapok kisimogatását. Olvasó 

könyvünk csak harmadik osztálytól volt. Addig a tanító néni írta a feladatokat a 

táblára. Onnan néztük le és oldottuk meg a számtan, írás feladatokat. Amíg 

kicsik voltunk minden gyerek irkájában előírta, azt a négy sor írást, vagy szám-

tan leckét, amit otthon kellett megoldani. Minden negyedik sor után sormintát 

rajzoltunk, akinek volt, színes ceruzával. A minta is kapcsolódott a feladathoz. 

Minden órai és házi leckét megnézett, és leosztályozott. 

Lassabb ütemben tanultunk. Az első osztályban csak a nyomtatott betűket 

tanultuk meg, és az irkánkban írt szöveget szótagolva olvastuk. Számtanból 

húszig tanultuk az összeadást és a kivonást. Harmadikban hangzott órák előtt 

az egyszer egy az egy…., és akkor kezdtünk történeteket, meséket olvasni, 

Magyarországról tanulni, a térkép használattal a növény és állat világgal 

együtt. Ének, testnevelés és rajz óránk csak ritkán volt. De sebaj a tízpercek-

ben volt olyan éneklés az iskola udvaron és olyan szaladgálás, hogy kitett az a 

tíz perc egy ének és egy tornaórát is egyszerre. A környéken lakók hallották 

vidám énekünket, ricsajunkat télen, nyáron egyaránt. Nem volt csengőszó, a 

tanító néni föltartotta a kezét és „Befelé‖ volt. A nagy játékot még akkor sem 

hagytuk abba. A búj, búj zöldág játékkal vonultunk be a tanterembe. Télen is 

kimentünk bármilyen hideg volt. A tanító néni a megrakott kályha mellé állí-

tott bennünket melegedni, hogy egy kicsit fölolvadjunk. Volt, amikor a Hege-

düs Vince plébános úr is a kályha mellett tartotta meg a hittan órákat. Körbe 

álltuk, vagy guggoltuk a tűzet és a sötét téli napokon ott mesélt nekünk tanul-

ságos szép történeteket. Olyan csöndben hallgattuk szavát, még a legrosszabb 

gyerek is átszellemült megnyugtató szavaira. Nagyon hamar sírt ő. Amikor a 

története olyan szakaszhoz érkezett, ami nagyon megérintette, elcsuklott a 

hangja. Kitörölte szeméből a könnyet és tovább szőtte az érdekes mondandó-

ját. Ezek az átéléssel fűszerezett beszédei emberközelivé tették őt a gyerekek 

és a falu lakói számára. 
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Szólnom kell még a Kernya Erzsébet tanító néniről is. Ő második osztálytól 

tanította a mi osztályunkat. Az első osztályt az imádkozás és a vallásosság jel-

lemezte, második osztályban már lekerült a feszület az iskola faláról és csak a 

hittan órák zajlottak a régi szokás szerint. A közösségi élet az iskolában átala-

kult. Nekünk gyerekeknek nem volt más változás, mert a tanító nénink ugyan-

olyan lelkes, jó szervező és a gyerekeket szerető pedagógus volt. Összefogta a 

falu lakosságát, programokat szervezett, színdarabokat tanított. Sürgött, forgott 

a lakosság között. Nagyon megszerettette magát a közösséggel. 

Mikor mi kis iskolások voltunk minden reggel negyed nyolckor részt vet-

tünk a szentmisén, és nyolc órára mentünk, dehogy mentünk futottunk, mint a 

kiscsikók az iskolába. A táskánkat a szenteltvíz tartó alá szoktuk helyezni?, 

dobni. Sokszor akkora kupac volt ott, hogy a nénik alig tudtak átlépni egyik 

másikon. Persze ez azért volt, mert nem sorban szedtük ám el a kupacból a 

sajátunkat, hanem volt, hogy a legaljáról húztuk ki, szétdöntve a rakást. Olyan 

is előfordult, hogy a nagy versengésben egyik, másik társunk táska nélkül 

érkezett az iskolába. Gondot okozott ezzel a János bácsinak, aki nem tudta 

emiatt a templom ajtót bezárni. Ezek a reggeli és a rendszeres vasárnapi szent 

misék életünk részévé váltak. Egy falusi kisgyereket a mindennapi szentmise, 

a közös imádságok és az iskola készítette föl az ünnepek várására, megünnep-

lésére. Nekünk az egyházi ünnepek voltak az ÜNNEPEK.  

Négy évet jártam ebbe az iskolába. Az ötödik osztálytól már Répcelakra 

meneteltünk minden nap, de ez az iskola volt az én első iskolám. Itt születtek 

első és feledhetetlen iskolai emlékeim, amiket ezeken a sorokon is tovább 

őrzök. Köszönöm a fent említetteknek azt, hogy a szép gyerekkoromat  

felidézve, az ő viselkedésük, tanításuk és példamutatásuk még most is eleve-

nen él, élhet bennem. 

Vizvárdy Tamásné 

 

 

Üknagyinak új ing kell! 

 

Az én felmenőim között számos olyan található, aki egy-egy vicces, vagy 

érdekes történetük által örökké fel lesznek emlegetve a családunk körében. 

Most üknagyi életének egy szakaszába nyerhetünk betekintést. Ez a történet 

valamikor 1950 körül játszódott. Ekkor üknagyi a 76. életévében járt. Torna-

görgőn lakott lányával és unokáival. A ház körül már nem segítkezett, nem 

bírt úgy, ahogy régen, de a korához képest jól tartotta magát. Ügyes asszony 

volt, süteményeivel, kalácsaival mindig az unokák kedvére tett. Hova tovább, 

egyre kevesebbet bírt talpon maradni, a napjai a kanapén ülve teltek. Történt 
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egyszer, hogy a szomszédasszonya kocsonyát főzött. A bőrt jól megfőzte, 

majd a kocsonyát leöntötte a zsíros bőrlével. Az üknagyi mind megette, na-

gyon jóllakott vele. Majd olyan rosszul lett tőle, hogy a család nem jósolt neki 

hosszú jövőt. Az egész családra rászállt a szomorúság és a gyász hangulata. 

Hova tovább egyre rosszabbul lett, már fel se kelt, ki se nyitotta a szemét, 

csak lélegzett. Két barátnője eljött hozzá elköszönni tőle, és már annyira nem 

volt tudatánál, hogy legurult az ágyról. Felemelték őt, még mindig lélegzett, 

de mindenki tudta, hogy a reggelt már nem éli meg. Felöltöztették őt szépen, 

fehér kockás ingbe, szoknyába, még surcot is kötöttek rá. Teljesen elkészítet-

ték őt, hogy szép ruhába temessék el. Este 7-től álltak mellette, várták, hogy 

mi lesz, de mama továbbra is csukott szemmel lélegzett, és nem szólt semmit. 

Csaknem éjfélig vártak, nem tudták mit tegyenek. Úgy döntöttek, mind el-

mennek aludni. Másnap reggel nagyapám érkezik haza munkából, és teljesen 

lesokkolódott, amikor a konyhából kisétál a mami. Olyan állapotban volt, 

mint aki sosem volt beteg. Nagyapa felsietett az emeletre nagyihoz. 

- Na, meghalt a mami? - kérdezte nagyi máris.  

- Dehogy halt! Él, mint hal a vízben! - vágta rá nagyapa. 

Mindketten lesiettek a mamihoz, és megkezdődött a fejmosás. 

- Te öltöztettél engem, Bözsi? - ripakodott rá a mami nagyira.  

- Én hát! 

- Jobb ing nem akadt a háznál, hogy ebbe a szerencsétlen göncbe akartatok 

eltemetni? 

- Netán bálba készül, nagymama? 

- Add ide a telefont Bözsi, elintézem magamnak a rendes ruhát!  

Ezt követően felhívta a másik unokáját, aki varrónő volt, hogy varrjon ne-

ki szép új inget és szoknyát. Ezek után még egy jó darabig haragba volt na-

gyival, mert nem fért a fejébe, hogy miért a legrondább göncbe akarták elte-

metni. Miután megérkezett neki az új ruha, világosan elmagyarázta a család 

összes tagjának, hogy ő abban szándékozik eltemettetni. Kellőképpen lesok-

kolta nagyiékat a váratlanul ért gyógyulás. A lelke mélyén már mindenki 

halottnak minősítette a mamit, végleg elbúcsúztak tőle, így elég furcsa volt 

úgy élni a hétköznapjaikat, mintha mi sem történt volna. A mamin a betegség 

vagy rosszullét kis jele sem mutatkozott még további kilenc évig, ugyanis 85 

éves korában kellett tőle végleges búcsút venni.  

Ezek által a történetek által még mi, ükunokák is kapunk egy bizonyos ké-

pet az őseinkről, ami nagyon jó dolog, mert így örökké köztünk élnek. 

Zeman Szofia 
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Mesél a kis házikó… 

 

Nagyszüleim kincsestára újra megnyílik, és csodálkozva hallgatom régi mesé-

iket, történeteiket. 

Történetünk Kulcsod falu (Szlovákia) határában a dunamenti kis házikóval 

kezdődik, amely a védett Lioni-ág mellett található. Ez az aprócska lak azon a 

helyen épült, ahol egykor dédszüleim szülőháza állt. Dédapám építette, nagy-

apám szépítette és apukám gondozza, ápolja tovább, hogy egykor én is része-

se lehessek e családi örökségnek. Boldogság kerít hatalmába és az az érzés, 

hogy igen már egy kicsit enyém is ez a mesebeli táj. Szívesen segítek apu-

kámnak újítgatni, szépítgetni. A házikó átélte a gátszakadást, az árvizet, de 

azon túl sok boldog pillanatot, szülinapokat, családi összejöveteleket őriz. Se 

szomszéd, se gyár, se autó, se gáz csak a mesebeli táj. Mindenkit hatalmába 

kerít e csodálatos hely. A töltésen átsétálva, a kakukkokat hallgatva, madár-

csicsergés zengi be a fák sokaságát. Bebarangolhatjuk ezt a kis védett kör-

nyéket, az ösvényen áthaladva elénk tárul a gyönyörű Lioni természeti rezer-

vátum. Védett élővilág, madarak, állatok, halak, védett bokrok, fák, virágok 

szépsége keríti hatalmába az utazót. Hosszadalmas séta után eljutunk a roska-

dozó régi gátőrházhoz ún. Lion-házhoz. Sajnos már nem zengi be gyermek-

zsivaj, felnőttbeszéd, lassan szépen feledésbe merül. Már csak a bedeszkázott 

ablakok, ágak, gallyak, törmelékeket átugorva tudjuk megcsodálni ezt a ter-

mészeti szépséget. A védett házat rég a gyermekprogramok, táborok, cserké-

szek versengése jellemezte. Mára már csendes a környék, üres a ház, a gaz 

benőtte a bejáratot. A régi gyümölcsösből már csak pár vadkörtefa található, 

nagypapám még most is érzi zamatos ízét szájában. Ahogy ő mesélte, ők még 

itt élték gyermekéveiket, ide jártak fürödni a Lioni-tó gyönyörű tiszta vizébe, 

itt tanult meg úszni. Ez sajna már a régmúlté, de hiszem, hogy egyszer ez a 

szépség újraéled és folytatja, amit nekünk elmeséltek. Szüleimmel és nagy-

szüleimmel gyakran sétálunk ezen az ösvényen, és hallgatom, újraélem az ő 

történeteiket. 

Nagymamáék egyik csínytevése volt, hogy a padlásról babakocsival le-

csúsznak. Végre is hajtották ezt a tervet. Beleültek a babakocsiba, és lecsúsz-

tak a padlásfeljárón, csak arra nem számítottak, hogy a kemence oldalához 

csapódnak. Felejthetetlen kocsikázás volt. 

Mikor dédapám munkába indult, a nagyiék mindig sírtak, hogy mehesse-

nek vele. Dédanyám egy vesszőkosárba ültette őket, és ezt egy vékony ma-

dzaggal a bicikli után kötötte. Persze a madzag elszakadt, nagyiék pedig szo-

morúan nézték, ahogy dédpapám tovahaladt nélkülük. 
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A háztól nem messze lévő legelő közelében volt egy katonai lőtér, amely 

nagyon sok kincset rejtett a gyerekek számára. Az akkori falusi gyerekek ott 

gyűjtötték össze az üres töltényhüvelyeket. 

Többnyire nagypapámra és testvérére volt bízva a kishúguk felügyelete, 

aki sajnos minden játékban akadályozta őket. Kieszelték hát, hogy beleállítják 

őt a keményszárú ünneplőcsizmába. Tervük sikerrel járt, mert húguk a csiz-

mából moccani sem bírt. Dédanyám persze jól megszidta őket ezért. 

Egyszer nagypapámat megkérte az édesanyja, hogy vigye be a 

szenneskannát a nagyszobába, mert azzal fűtöttek. Ő a testvérével kitalálta, 

hogy befogják a macskát. A papám csinált is neki kumatot (magyar hám), a 

macskára tették és istránggal ráerősítették. Abban bíztak, hogy a macska így 

majd elhúzza a szeneskannát. Annak azonban több esze volt. Elszakította az 

istrángot, és uccu neki! Felszaladt a függönyre, jól széthasította, s neki az 

ablaknak. Szerencséjükre az ablak nem tört ki, de dédim bizony nagyon elfe-

nekelte a terv kitalálóit. Így lett Gerzson, a macska nagypapám ellensége. 

Ezek a kis mesék mindig mosolyt csalnak arcomra és remélem még sok 

felidézett történetet a szívembe zárhatok. 

Zsidó Leila 
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In memoriam Boldizsár Béla 

Boldizsár Bélát gyászolják a Kárpát-medencei magyar családok 
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A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöksége mély megrendü-

léssel értesült tagtársunk, Boldizsár Béla halálhíréről. Mindannyian tudtuk, hogy 

a harc, amelyet a borzalmas betegséggel vív, nehéz és embert próbáló, de abban 

is biztosak voltunk, hogy a küzdelmet soha nem adja, nem adhatja fel, hiszen 

Béla maga volt az élet. A fáradhatatlansága, a huncut életszeretete elhitette ve-

lünk, hogy le fogja, le tudja győzni a betegséget. Halála előtt egy hónapal az Or-

szágházban még tele volt optimizmussal, vidámsággal. Lehet, csak azokat akarta 

kímélni, akikről tudta, hogy szeretik. A megfáradt székely harcos örökre lehunyta 

a szemét. Köszönjük Béla, hogy ismerhettünk, köszönjük, hogy közénk tartoztál 

és tartozol, immár mindörökké. Emléked megőrizzük! 

 

Méltósággal viselt betegsége után megtért Teremtőjéhez Boldizsár Béla, a 

Bélafalvi Székely Tanács elnöke, a KCSSZ alapító tagja. 

a Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete 

 

 

Tudtuk, hogy komoly betegséggel küzdesz, de reménykedtünk benne, hogy 

ezt a nehézséget is legyőzöd, és nem jön el ez a nap. 

Sok-sok szép emlék jutott eszembe, - több olyan esemény, történet, amit 

együtt éltünk át Veled! Ezért igen gazdag embernek mondhatom magam, 

valójában azért is, hogy ismerhettelek. A nagy baráti szíved, az igazságszere-

teted, az egyszerűséged, az őszinteséged, a haza szereteted, Székelyföld sza-

badságáért folytatott harcod - nagyon megragadott. Elszántságod, kitartásod, 

az elveidhez való hűséged – példaértékű. 

Talán azért is lettünk barátok, mert egy kicsit magamat is láttam benned – 

a lázadót, a harcost. 

Bátran mondhatom, hogy elvesztéseddel, szegényebbek lettünk, nem csak 

én, hanem mindannyian – akik ismertünk itt a Kárpát-medencében – mert Te 

egy „unikum‖ voltál számunkra. Ha jól emlékszem 1994-ben Gödöllőn talál-

koztam Veled először egy családi napon, és barátságunk azóta is töretlen. 

Olyan hihetetlennek tűnik, hogy elmentél, hiszen egy hónappal ezelőtt, 

februárban ölelgettük meg egymást a Parlamentben, a Családi napon. Mo-

solygós, életvidám arcodat most is magam előtt látom. 

Szívem, torkom összeszorul, hogy nem láthatlak többé, hiányozni fogsz. 

Többször gyújtunk gyertyát és imádkozunk Érted, hogy az Úr jóságosan fo-

gadjon be az Örök Hazába! Vigyázzanak Rád az Angyalok! Pihenj békében! 

Ma is, abban az időben, mikor a temetésed volt, imádkoztunk Érted, a csa-

ládodért – feleséged Katicáért és a gyerekeidért. 

Vajdasági Házas Hétvégés Közösség nevében: 

Horváth Laci bácsi és Márti Zentáról  
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„Isten ad erőt a földi lét küzdelmeihez, és ő ad erőt a földi lét békességes lezá-

rulásához is, hogy a földi lét ne bukások sorozata, hanem diadalmenet, a halál 

pedig ne tragédia, hanem üdvösséges hazatérés lehessen.‖ 

25 éve még Esztergomból (dobogókői kirándulás) néztük a romba dőlt hi-

dat Párkány és Esztergom között. Nem telt el olyan sok idő, a hidat a két or-

szág újjáépítette. Akkor szerveztünk egy felvidéki vezetőségi összpontosítást 

(Párkány, Bény, Marcellháza). Éppen akkor avatták az új hidat, de a romániai 

állampolgárokat (erdélyi barátainkat) nem akarták (sok) pénz felmutatása 

nélkül beengedni. Csórók voltunk mindannyian, de Béla barátunknak eszébe 

jutott, hogy van 2 dollárja, nos a 2 dolláros közé sok-sok leit (keveset érő 

román pénzt) rakott, így átengedtek mindannyiunkat. A mazsorettek után ő 

feszített díszöltözetében, harcsabajuszával, mi csak kullogtunk az élharcos 

után. Meg vagyok győződve arról, hogy barátunk majd az égi haza és minket 

összekötő hídon is segíteni fog majd átkelni… nem biztos, hogy sikerül fel-

építeni önerőből az új hidat, csak isteni segítséggel. 

A felvidéki FECSKE nagycsaládos Társulat nevében, Isten Véled öreg 

harcos ha lehet, segíts átkelnünk a hídon majd 

Tóth Attila 

 

 

Köszönöm, hogy felidézted ezt az emléket! Szinte újra éltem az akkor érzett 

feszültséget, hogy a csapat egy részét nem fogják átengedni az akkor átadott 

hídon. Látom magam előtt, ahogy Béla az autóból kiugorva a lej gurigára 

rágumizott valutát mutatja, és utánozhatatlan, góbés, csibészes, bajusz alatti 

mosolyával a helyzetet megoldotta. 

…amin aztán már sztorizva a borospincében hangosan hahotáztunk… 

Szép emlék. Nem feledünk, Béla. 

Szilágyiné Bella Margó, orosházi nagycsaládosok 

 

 

… életed 25 évében együtt terveztünk, szerveztünk és segítettük egymást. 

Köszönjük, hogy megalapítója voltál a KCSSZ-nek, majd munkáddal, tudá-

soddal és életed minden gondolatával ezt gazdagítottad. Különösen az utolsó 

éveket, hónapot, amikor egészséged már gyengült, de Te akkor is arra a 

KCCSZ-re gondoltál, amelyért annyit küzdöttél, hiszen utolsó beszélgetésün-

kön az volt a legnagyobb gondod, hogy Szombathely messze van és számít-

gattad meddig tart majd oda az út. Akkor még én is bíztam benne, hogy ott 

találkozunk, de ez másképp lett megírva az égben. Még a temetéseden is csak 

a technika segítségével lehettünk ott, de akik szerettünk és tiszteltünk ezt 

kárpótoltuk,és kárpótoljuk Szóltak Pereden emlékedre a lélekharangok – hi-
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szen sok emléket hagytál ránk, Deákin szépen növekedik az Erdély fája, ame-

lyet a MÁNCSE 1O. születésnapjára ültettél. A gútai kopjafa története is hoz-

zád fűződik, amely olyan körülményesen ért ide, s amelyet közösen betonoz-

tunk körbe –s szerveztünk méltó ünnepséget Esterházy János tiszteletére. 

Sokszor meglátogattál minket és éreztem mikor láttad a mi nehézségeinket, 

hogy ez Téged is elszomorít. 

Most mindnyájunknak fáj, hogy földi pályád befejezted, de a jó harcot be-

csületesen végig harcoltad bízunk benne, hogy az Örök életben megkaptad az 

érte járó jutalmat, Isten Veled. Soha nem feledünk! 

A KCSSZ felvidéki csapata, a MÁNCSE (Mátyusföldi Nagycsaládosok 

Egyesülete) nevében  

Pásztor Csaba 

 

 

Igazán közel akkor kerültünk egymáshoz, amikor itt voltak nálunk Pécsett a 

családkongresszuson négy napig. Sohasem felejtem el, ahogy a megnyitó 

közben bevonultak díszmagyarban a székely himnuszt harsogva. Édesanyja 

egész nap kürtős kalácsot sütött az udvaron, végül egyesületünknek ajándé-

kozta a sütőfát. 

Azóta többször járt nálunk és mi is Erdélyben. A folyosónkon Katica (a fe-

lesége) által készített rongyszőnyeg díszeleg, a szeretetét is beleszőtte. 

Isten veled Béla! Kitartani a végsőkig, sohasem add fel, ezt tanítottad nekünk. 

Székely Kamilla 

pécsi nagycsaládosok 

 

 

 

2004-ben a pécsi után Debrecenben volt Családkongresszus. Béla az ünnepé-

lyes megnyitón, a híres Református kollégiumban ott feszített székely díszru-

hájában. A konferanszié bemondta, hogy énekeljük el a magyar himnuszt, de 

nem mondta, hogy utána közvetlenül a székely himnusz éneklése is benne 

volt a megnyitó forgatókönyvében. Béla rám nézett, s egy szemvillanás, pici 

fejbiccentés jelzés elég volt, hogy Béla vegye a lapot, és szépen zengő, erőtel-

jes hangján elkezdje a székely himnuszt… 

Igen, mindenki, én is őrzöm a szívemben-lelkemben Bélát, a székely „legényt‖. 

Radnainé Filep Ildikó 

debreceni nagycsaládosok 
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Akaratlanul is a lakitelki lakodalmas vőfély szerepében jutott eszembe, ahol a 

báli közönséget többször megnevettette. Később az ünnepi asztalnál megmu-

tatta az orvosi iratait és mesélt legújabb műtétjéről és arról, hogy az orvos 

nem sok esélyt adott neki az életre. Viccesen ugyan, de megjegyezte, hogy ha 

meg kell halni, akkor felemelt fejjel áll a halál elé, különben jobb most meg-

halni, mert sok az ismerőse és többen elkísérik majd utolsó útjára. 

A Csíkszeredai Nagycsaládosok nevében  

Dánél Sanyi 

 

 

Hiányozni fog egész közösségünknek a jó ügyek érdekében végzett fáradha-

tatlanul nyüzsgő személye, minden körülmény közötti optimizmusa. Bízom 

benne, hogy az Úristen közelében sok lehetősége lesz segíteni az egész szé-

kely/magyar közösségnek. 

Ő most már jó helyen van, Isten tenyerén! 

Török Iván 

 

 

Hiányozni fog a temperamentuma, a humora, a személyisége! 

Deme Ilona 

Életfa Családsegítő Egyesület, Kolozsvár 

 

 

Ismertem. Tisztelem! Vele jobb volt a világ! 

Kolozsvári Tibor 

 

 

…nem volt egy egyszerű „székelybácsi‖, de elmondhatjuk, hogy, amikor már 

megszoktuk a stílusát, elfogadtuk, hogy ő így él és így szeret, élvezni tudtuk 

vehemens, élettel teli társaságát. Minden ember más, és más-más küldetése 

van a világon, Béla sok embernek segített éltében, és sokakat fog megtáncol-

tatni a mennyek országában. 

Reméljük, hogy van odafent is egy magyar összetartozás, s a székely népvi-

seletében, tömör bajuszával ott is sokak kedvence lesz, és a nemzeti ügyeink 

zászlóvivője lesz. Arra is gondolnunk szabad, hogy Karcsi már várta, Csíki 

Sanyi is, és mindazok, akik köreinkből távoztak eddig, szóval, bízhatunk abban, 

hogy az ügyeink becsületesen lesznek képviselve a Jóisten előtt is. 

Tiboldi Bea  

Csíki Anyák Egyesülete 
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Boldizsár Béla önéletrajzi írását B. Kovács András jegyezte le.  

A könyv bevezetőjében olvashatjuk 

 

Egy mai székely sors 

 

„Egy kicsit nyugtalanabbacska ember‖-nek nevezi magát némi öngúnnyal 

Boldizsár Béla a felső-három széki Bélafalváról, - én inkább világra nyitott-

ságát emelném ki. Azzá vált, amíg átlagosnál jóval több erőfeszítéssel felne-

velte hat saját és több fogadott gyermekét, elsajátított fél tucatnál több ipari és 

nem ipari szakmát, érdekes közéleti pályát futott be és nem akármilyen köz-

ismertségre tett szert hagyományápolóként, önkormányzati képviselőként, az 

SZNT tisztviselőjeként egyaránt. Nem olyan rég magával a Magyar köztársa-

sági elnökkel parolázott, s mára politikust megszégyenítő ismeretségi körrel 

rendelkezik, de itt számunkra fontosabb, hogy a Székely gazdák mindennap-

jait -lévén maga is gazdálkodó, aki kenyerét e munkából keresi meg -, testkö-

zelből ismeri. Mivel kézdivásárhelyi évei után hazatelepedett szülőfalujába - 

ennek kapcsán a városlakók első nemzedékének életmódjáról is fontos mon-

danivalója van -, a mai állapotokról szintén saját élményei alapján tud beszá-

molni.  

 

- „Édesapai ágon Boldizsár nagyapámat nem ismertem, ő fiatalon meghalt, 

négy gyermeket hagyva árván. A négyből kettő fogta a betyárbútort és elment 

Arad megyébe szolgálni. A legnagyobb lány költözött el, vitte magával a 

kicsi fiút, édesapám és az öccse maradtak itthon. Nagymamám, hogy pótolja 

jövedelmét, kiadta a szobát a másik nagymamámnak. Édesapám pedig az ő 

révükön ismerte meg édesanyámat, a Fekete Vince kislányát. Boldizsár nagy-

apám felesége Polyánból (Kézdiszentkereszt) származott, a polyáni Pálok 

leszármazottja. De apai ágon kétszázötven évre tudtam visszavezetni a család-

fát, sírkövek bizonyítják, Bélafalván éltek az elődeim. 

 

… az a pánkó, amit sütött nagyanyám, annak ízét ma is érzem a szájamban, 

az a zsíros kenyér, ahogy ő megkente friss házi kenyérből, azt nem lehet elfe-

lejteni. Az a kedvesség, ahogy mindég beszólított! Annyi szeretetet tudtak 

adni akkor is a nagyszülők, hogy az máig kitart az emberben 

A szüleim 1954-ben ismerték megy egymást, összeházasodtak, 1955-ben 

édesanyám megszülte első gyermekét... 

1956 nyarán a nagy szárazságban elhatározták, itthon nincs értelme  

a tengődésnek, nem úgy alakult a fiatal házasok élete, ahogy kellett volna, s 

nagyon sokan elindultak tehervagonokon kifele, Temesvár irányába, hogy 
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dolgozzanak és egy kis búzát hozzanak haza, mert itthon még kenyérnek 

való sem maradt. 

 

… vagonban laktak, július meleg hónap lévén. S kacagom sokszor, hogy ott 

az ’56-os forradalom szele őket megcsaphatta, mert én ott a vagonban fogan-

tam. És ez egész életemen át kísért, ez a mozgékonyság, nem egy helyben 

ülés, ez a rengeteg kíváncsiság, hogy mindenfelé menjek el, lássam a világot - 

ez onnan származhat. A szüleim napszámot vállaltak, valamit sikerült össze-

szedniük, őszire haza is jöttek. Édesanyám mesélte később: meglátszik fiam a 

jövő-menőségeden, mikor mi téged megterveztünk, teherben maradtam, ép-

pen vándorúton voltunk.‖ 

 

 

 

Korábbi Életmese köteteinkben (2016., 2017., 2019.) is olvashatóak részletek 

Boldizsár Béla: Vándorszékely hazatalál című önéletrajzi könyvéből. 
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Díjazottak névsora 

 

 

 

Résztvevő neve Korcsoport Helyezés 

Szegedi Emese I. 1. 

Pribicevic Tara Blanka I. 2. 

Bartha Blanka I. 3. 

Szarka Hanna I. 3. 

 
  

Kovács Dóra Brigitta II. 1. 

Mogyoródi Fanni II. 1. 

Biró Zétény II. 2. 

Orsós Krisztián Gábor II. 2. 

Bodnár Ramóna II. 3. 

   
Adamcsik Katalin III. 1. 

Sigér Fruzsina III. 2. 

Németh Nikoletta III. 3. 

   
Berényi László IV. 1. 

Ippler Zsoltné IV. 1. 

Cvetanovic Márta IV. 2. 

Horvát Gábor IV. 2. 

Kozák Mari IV. 2. 

Kisgyörgy Ágnes IV. 3. 

Szilasi Katalin IV. 3. 

Szolnoki Irma IV. 3. 

András K. Zoltán IV. különdíj 

Surman Viktor IV. különdíj 

Vargáné Kapa Veronika IV. különdíj 
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Házaspári alkotói díj 

Báthory Attila 

Báthory-Majzik Ilona 

 

Testvér díj 

Mogyoródi Fanni 

Mogyoródi Szabolcs 

Pék Zalán 

Pék Sára Borbála 

 

Anya-lánya díj 

Fábián Krisztina 

Áy Krisztina 

 

Senior díj 

Varga Sándor 

 

 

A zsűri döntése alapján, a több éven keresztüli hűséges Életmese íróink 

Életmese – emlékéremben részesülnek: 

 

Benedek M. Elek 

Dr. Szöllősy Tibor 

Halmai Sándorné 

Nagy Natália 

Papp Lajosné (MZsuzsó) 

Sáfrány-Tóth Kata 

Sebők Mihály 

Szarvas Ferenc 

 

 

Külön köszönjük Magyarkanizsa, Nagyvázsony, Pelsőc, Rozsnyó, Siklós, Zenta, 

Debrecen iskolái és a pedagógusai kitartó, színvonalas munkáját! 

 

Kötetünket 12. éve szerkeszti és a nyomdába előkészíti Gyarmati Barna, kinek 

kitartó, türelmes, áldozatos önkéntes munkáját szeretettel köszönjük! 
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2020-ban pályázatot beküldők 
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