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       Az előző részek a neten, online, a MEK-en: 
 

Győry Hedvig: Isteni részem 1.-2. 3.-4. 5.-6. 
http://mek.oszk.hu/19500/19579/index.phtml 
http://mek.oszk.hu/17600/17627/index.phtml 
http://mek.oszk.hu/19000/19088 
 
       Kotaszek Hedvig könyvei: 
 
1. Kotaszek Hedvig: Karácsony Lelke-Spirit of Christmas 
https://mek.oszk.hu/21000/21009 
 
2. Kiszámoló : Szorzás-osztás / Kotaszek Hedvig 
https://mek.oszk.hu/20500/20535  NEUE Mathematics Book Seria 
 
 
3. Kotaszek Hedvig: Rózsa 1.2.4.-Életművem 1.2.4.-Rose 1.2.4.-
OEUVRE 1.2.4. 
http://mek.oszk.hu/19500/19517/index.phtml  Rózsa 1.-Grafikáim 
http://mek.oszk.hu/19500/19518/index.phtml  Rózsa 2.-Verseim 
http://mek.oszk.hu/21400/21490  NEUE Rózsa 3.-Festményeim, 
könyveim, minden egyéb 
https://mek.oszk.hu/20300/20303  Rózsa 4.-Elektrografikáim 
 
4. Győry Hedvig: Isteni részem 1.-2. 3.-4. 5.-6. 
http://mek.oszk.hu/19500/19579/index.phtml 
http://mek.oszk.hu/17600/17627/index.phtml 
http://mek.oszk.hu/19000/19088 
 
kotaszekhedvig.5mp.eu 
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       A Pista kezdte lekötni a figyelmemet. Mintha ragaszkodna hozzám! 
– Nemegyszer tudtomra is adta, hogy mennyire meg van velem 
elégedve. – „Szörnyen tetszik nekem, ahogyan maga dolgozik. Maga a 
legjobb munkaerő itt az osztályon. Nem győzöm dicsérni mindig és 
mindenütt magát. Ha mindenki elkerül is az osztályról magát nem 
engedjük, vagy legalább is maga lesz az utolsó aki innen elmegy” Ha 
magán cégnél lenne legalább 5-600 forintot kapna. – Megfigyeltem, 
hogy aki jó gyórsíró, az mind okos ember. Valaha én is jól írtam, de az 
én agyam már kezd begyepesedni, mondja. – Ugyan, hogy mondhat 
ilyet. Nincs magánál más baj, minthogy ideges, kapkod. Ha 
kiegyensulyozott nyugodt élete lenne, akkor mindez nem lenne. – 
Elmosolyodott, de nem tudott reá mit felelni. – Nem baj, H. hogy 
nincs vezető mellett – az előmenetel szempontjából ez talán fontos 
lenne – de ha én államtitkár leszek megigérem, hogy magammal 
viszem! Kezet rá! Kezetfogtunk. – Nagyon meghatott Pitának a 
becsülése. – Igen, úgy látom, hogy szeretnek, becsülnek, értékelnek 
mindannyian. És ez olyan megnyugtató, olyan vigasztalólag hat reám, 
hogy szinte elfelejtem azt, hogy visszafelé haladok. – Nem is hiúság 
ez, amely még néha fellázad bennem, hanem inkább az önérzet! 
Miért a visszaesés, mikor nem érdemlem meg. – Van bennem valami, 
amely felfelé ösztökél és nem hagy süllyednem. – A Béla is mondja: 
maga sokkal jobban dolgozik, mint a Pálma. Érdekes, hogy Pa. is 
hazaküldi a Pá és velem dolgoztat. A Pistának is ott van a Lujzi, és 
engem hív, ha valami munkája van. Én jóformán szünet nélkül 
dolgozom mialatt a többi társalog, kötögett és nem jutna egynek sem 
eszébe, hogy valamit segitsen. És a férfiak nem is foglalkoztatják őket, 
inkább várnak reám, csak én végezzem el a dolgukat és ne más. Ez 
talán igazságtalanságnak látszik is, de nem zúgólodom, hiszen olyan 
megható a ragaszkodásuk, a becsülésük, és én szivesen végzek ezért 
bármennyi munkát. – Olyan jó érzés, hogy szeretnek, hogy becsülnek, 
szinte elfelejtetik velem a sok csalódást, a meg nem érdemelt 
állapotot. – És én is szeretem őket mind-mind, és igyekszem hálás 
lenni nekik. – Nem rosszak az emberek. – Van szivük, mely 
 
még érez, és a jóért-jóval fizetnek. – 



10 
 

       A Pista és én köztem valami más is kezdett a kölcsönös 
becsülésen-értékelésen kívül kialakulni. Vagy lehet, hogy csak én 
gondoltam igy. – Legalább is addig híttem, mig egyszer a Pista szóba 
nem hozta, hogy tetszik neki a Magdi. –Jól is van ez úgy, gondoltam, 
hiszen a Magdi pontosan megfelel mindannak amit ő kiván. Ugyan 
mire ment volna velem? Előbb-utóbb ugyis elvált volna tőlem. – Volt 
B.M. egy összejövetel: Pista sokat táncolt M.-val és úgy láttam 
valóban tetszik neki. – Jobb is, hogy nem kell vele szemben ülnöm. 
Következő hét elején megjött a Lujzi. 
         A Feri is ott volt az összejövetelen. – Úgy veszem észre komolyan 
tetszem Ferinek. – És bár eleinte semmibe sem vettem, minél jobban 
megismerem, annál jobban értékelem. – Egy aranyos, jólelkű fiú. 
Nagyon kedves, közvetlen’ jó modorú. Minél jobban ismerem, annál 
jobban kezdem szeretni. De nem szerelemmel: nem ez egészen más! 
Mint egy igazi jó barátot szerethetünk, szeretem őt. – A baj csak ott 
van, hogy úgy vettem észre neki másként is tetszem. – 
          Miért nem mondtam, hogy a Pista is ott lesz az összejövetelen, 
akkor ő nem is jött volna. Igy sem biztos, hogy jön. Ne lepődjek meg, 
ha nem lesz ott. – Egyedül az én kedvemért jött el, mondta aztán. 
Hiszen a lába miatt nem lett volna szabad táncolni. De, ha már ott 
volt, hát táncolt és utána nagyon fájt a lába.- Érdekes, hogy eleinte a 
Pista volt féltékeny a Ferire, aztán pedig a Feri lett féltékeny a Pistára. 
– Én igyekeztem egyformán kedves lenni mind a kettőhöz. – A Feri 
megcsókolta a láncomon a szivet. És ez sokkal jobban eset, mintha 
arcon: vagy szájjon csókolt volna. Igy valahogy olyan finom, 
tiszteletteljes volt. – Egyszer elmentem moziba is, vele! – Egy párszor 
megsimogatta a kezemet és az arcomat, de nem volt szemtelen. – 
Utána cukrászdába vitt. 
         Boldog ha valami lehet nála tőlem. Elszedte az egyik kis 
noteszemet, amibe gyorsírással jegyeztem. – Azt mondta, hogy majd 
lefordíttatja, valakivel, mi van beleírva. – Majd mutatja nekem: mi ez? 
/Feri megcsó- 
 
kolta a szivet/ azt mutatta. Ki akartam kapni a kezéből, de nem 
hagyta. Bántott és bosszantott is egybe a dolog. – Még majd azt hiszi,  
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hogy komolyan tetszik nekem. – Miért élje bele magát, hiszen én nem 
vagyok szerelmes belé korántsem és nem is leszek. Hiszen semmiféle 
képen nem zsánerem, hacsak a modora által nem?! – Külsőre 
másmilyen az ideálom. De ez lenne még a legkevesebb. De nem elég, 
hogy nem diplomás, de legalább gazdag lenne, vagy legalább jobb 
módú, de éppen olyan szegény is mint én. – Ahogyan ma a kezembe 
került egy-két cédula, melyet egymásnak küldözgettünk, rájöttem 
arra, hogy a nevünk úgy becézve, mint hivatalosan egyforma számú 
betűkből áll. – Nagyon megható volt névnapomra is. Ugyanis egyik 
nap a vonaton  mondja: szép, hogy megfeledkeztem a névnapjáról. 
Az enyémet sem tudja senki sem, hogy mikor van! feleltem. Erre 
kinyitja a naptárját és ott láttam bekeretezve a napot. – Másnap 
megleptem egy szál rózsával, amit egy dobozba elhelyezve tettem az 
asztalára. /Fehér rózsát akartam, de csak piros volt./ Hazavitte a 
rózsát és vázába tette. Nagyon le volt kókadva és másnap mikor 
felébredt olyan szép, nyílegyenesen állt. – Elég az hozzá névnapomon 
feljönnek a leányok és gratulálnak. Az asztalomon egy szál halvány 
rózsaszin rózsa. Én rögtön Ferire néztem. Majd mikor kikisérve a 
leányokat mondom nekik, hogy biztos a Feri tette oda, akkor tudtam 
meg, hogy ők hozták. Hátra vittem őket a cukrászhoz, mikor jött a 
Feri és húzza vissza a kezemet. Én kivettem a kezemet kezéből /azt 
hittem cukrász-süteményt akar venni nekem/ és megyek a 
leányokkal, mikor a vállam fölött átnyújt egy csomagot, és elszalad. 
Rögtön felbontottam, a leányok is kiváncsian lesték mi van benne? – 
Nagy csomag felül egy szál piros szegfű rajta a cédula „Éljen Ő, 
aláirás:  …..i” a virág alatt egy doboz, tele süteménnyel. – Szerettem 
volna utána szaladni és átölelni. – Majd mikor bemegyek az osztályra 
hatalmas virág csokor 
 
a kis szekrényen, amit az osztálytól kaptam. Mindez annyira megható 
volt. – Megköszöntem az osztály valamennyi tagjának, de a Feri még 
mindig nem volt jelen. – Mikor bejött, odamentem hozzá: köszönöm, 
és nyújtom a kezemet. Ő elkapta és megcsókolta. Én pedig legjobban 
szerettem volna átölelni. – Olyan aranyos, helyes gyerek és olyan 
finoman tud viselkedni. – Sajnálom, hogy nem gazdagabb, vagy 
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legalább diplomás lenne, de így, hiszen csak a X. fiz.osztályban van. 
Ugyan mit kezdenénk, vagy legalább én lennék jobb módú. De így, 
csak sajnálni tudom. – Most kapott 3 ezer forintot, és ezen vesz majd 
ruhát-kabátot, hiszen mindenét elvitték. – Boldog ha a közelembe 
lehet, ha valamit magánál tarthat, ami az enyém. Egyik alkalommal a 
táskám vitte el. Ezt már még sem hagyhattam, hiszen tele volt 
vattával. Addig kapkodtam utána, míg végül is leszakadt a füle. Ők 
meg még ráadásul húztak is, hogy mi lehetett a táskámba? Egyik nap 
Pa. is elfogott. – Mit kivánok, mire várok, miért nem tetszik nekem a 
Feri? Hiszen úri gyerek, helyes, rendes, becsületes, utóvégre 25 éves 
vagyok meddig akarok még várni? A Pálma is: „azelőtt én is olyan 
nagy igényű voltam mint te, most már én is azt nézem, hogy 
becsületes, rendes gyerek legyen, ezek sokkal maradandóbb dolgok, 
mint a diploma, mint a gazdagság.” – Hát igen mit is akarok 
tulajdonképen, mire várok? De hiszen nem tehetek mást: a kényszer, 
a szükség vezet abban, hogy gazdaghoz, azaz jobb módúhoz menjek, 
hiszen sem egy párnám, sem egy darab, butorom, semmim sincs. – 
Ha én gazdag lennék, vagy jobb módú, az más lenne, akkor nem 
lennék ilyen igényes. – Különben a Feri azt mondta, hogy januárba 
beíratkozik az egyetemre. Az igaz, hogy sokkal okosabb gyerek, mint 
akárhány diplomás. 
 
A Pista a napokba megjegyezte: most már komolyan választanom kell 
ki tetszik Ő-e, vagy a Feri? Én mondom, becsüld meg a H, nem tudod 
milyen érték ez a kisleány! Én igyekeztem tréfával elütni. Erre 
rendszerint akkor ébrednek reá, mikor már késő, mikor már 
elvesztettek, mondom. – Én mondom H, én tudom, hogy mit ér maga, 
hogy milyen érték maga. Ezt biztos csak – legfeljebb – a munkámra 
értette. – Milyen édes, milyen jó ez a gyerek mint egy angyal, mondja 
Pa. is, persze miközben dolgoztam, /amit legkevésbbé bírok, hogy ott 
állnak mellettem és nézik hogyan dolgozom./ A napokban megkért a 
Pista, hogy maradjak bent egy kicsit, szeretne diktálni. – A fiúk közbe 
elmentek: a Feri odaszól Pistának: „csak ne csókolodzatok.” – Pista 
egy kérvényt diktált, majd míg írtam fel-le sétált idegesen. Hiszen úgy 
sem ment el az nap a kérvény, nem értem miért kellett bent 
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maradnom? – Közben kérdezgette, hogy milyen az uszoda, ahová 
járok? mit főzzön ebédre, stb. De nem értem miért kellett mindezért 
bent maradni. – Egyszer feljött Pistának a felesége /a portán várta,/ 
nagyon közömbösen beszélgetett vele telefonon. Isten tudja mi van 
köztük. Nem jó az ilyen ügybe beleszólni. – Biztosan szereti a 
felesége. –  
         A Feri az egyik nap utközben megjegyezte: /vonathoz mentünk./ 
Maga az egyetlen, amiért érdemes hivatalba járni. Nagyon jól esett ez 
nekem: de-, mintha már egyszer mondta volna valaki ezt nekem!? 
Igen, Me. – és mégis, hogy csalódtam benne . – 
         Ó én ismerem a H, mondja Pista Ferinek. – Egy-két évig 
türelemmel kell lenni hozzá, és aztán nagyon jó feleség válik belőle. – 
Úgy kell szépen bevezetni a dolgokba, hogy ő észre se vegye, hogy 
tulajdonképpen már dolgozik is. – 
 
igen, feleltem magából jó férj lenne, kár, hogy nős. Még ha elválna 
sem érne semmit, ezer bonyodalom akad egy nős embernél. – Majd 
P. többek között kijelenti: én szeretem a H.! Én is magát’ feleltem, 
majd rögtön utána teszem /Feri ott ült mellettem/, - de a Ferit is, 
meg a többit is, - hogy elvegyem a dolog élét. Már én magam sem 
tudom melyik kedvesebb nekem. – Pista el akart adni egy 
ruhaszövetet. Miért adja el, miért nem tartja meg magának, én 
szeretem, ha rendesen, szépen járnak, nekem nagyon imponál az. 
Melyikünk tetszik jobban kérdi P.? Mind a kettőjüknek van jó és rossz 
hibája. Mik azok, kérdik. – Én igyekeztem kitérni a válasz elől. Na és 
magának mik a hibái? kérdi P. Nekem is sok rossz hibám van: 
Ügyetlen vagyok, lusta, kényelmes, önző, szegény leány és amellett 
nagyon igényes. – Hogy hogy igényes? Szeretnék egy gazdag férjet, 
szeretnék úgy férjhez menni, hogy azzal anyukán is segitsek. – Miért 
kell gazdagnak lenni ahoz, hogy férjhezmenjen? Azért, mert én 
otthonról nem kapok semmit. – Hogyan, hát maga nem kap butort? 
Nem bizony! és a barátnői sem? /kérdi P./ Azok valószinű kapnak, 
hiszen sokkal jobb móduak a szüleik. Na és mik az igényei, kérdi 
tovább P.? Tanult, intelligens, diplomás ember legyen és lehetőleg 
gazdag. Erre aztán már Feri sem bírta tovább, felállt és odajött 
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hozzám és elég ingerült hangon mondta nekem: látja én nekem lett 
volna olyan, aki gazdag volt, diplomája is volt és még sem kellett! Elég 
baj, feleltem, de még segithet a dolgon. Eső után késő a köppenyeg, 
felelte. – Odajön a P. hozzám és azt mondja: de H, hát spóroljon egy 
évig, más leány is úgy csinál, vagy /közel hajolt hozzám és a fülembe 
súgja/ csak nem akar még 30 évesen is szűz maradni? Hál’ Istennek, 
hogy nem vagyok olyan természetű, hogy nem tudnék meglenni férfi 
nélkül. Nekem egyáltalában nem hiányzik egy férfi sem: különben 
igazán nem tudom mi lenne, hogyan mennék férjhez, hiszen semmim 
sincs. – 
 
Ugyan, hát lehet a mi fizetésünkből spórolni. Ugyan, mondja Feri, ez 
nem baj, ez nem akadály: van egy képem -, mondja Pista felé, amit az 
ügynök csak 8 ezer forintra becsült, hát 4-et biztos, hogy most is 
kapnék érte, ha nem többet. Az Anyám pedig azt mondta, ha 
megnösülök átadja nekem az egyik gyürüt, amely olyan vastag, hogy 
abból 3 pár karikagyürü is kitelik. – Na hallja, szól felém, mosolyogva 
Pista, lássa még ilyen akadályok sem lennének. Nekem megdobbant a 
szivem, és olyan szeretet-hullám áradt belőlem a F. felé, milyen 
helyes, kedves fiú, aki érettem szivesen hozna áldozatot és szivesen 
pótolná, ami nekem nincs. – Na, de hát, hogy fogadhatnám el én 
mindezt magától, milyen címen, hogy tudnám én azt vissza fizetni? 
Hogyan!? Hát a jósága által: Úgy, hogy majd jó lesz. – Annyira 
meghatott mindez, hogy legszivesebben sírva fakadtam volna. – Hogy 
leplezzem a meghatottságomat beszélnem kellett bármit is, csak 
nehogy sírva fakadjak. – 4 ezer forintért nem is lehet butort kapni?! 
Dehogynem, mondja P.! 7-8 ezertől kezdődik ami szép, feleltem. – Ja 
ha magának mahagóni, különleges butorok kellenek, akkor válassza a 
kinai császárt, mondja a F. dühösen. – 
         Többek között, ahogyan beszélgettünk – azt mondja a P. csak 
nem meri azt állítani itt mindnyájunk előtt, hogy maga még talán nem 
is csókólodzott?! Nem bizony! Hogyan, csak nem akarja ezt elhitetni  
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velünk! Még soha nem csókolta meg senki? Azt nem mondom, de én 
még nem csókolództam senkivel. – 
         Egész idő alatt F. csak hallgatott és figyelt, és csak 
 
néha-néha szólt közbe, amikor is az emlitett dolgokat mondta. Szinte 
úgy éreztem, hogy most „les állásban” van és figyeli, hogy mi van, 
vagy lesz köztem és P. között. P.-úgy vettem észre, őt is neghatotta F. 
viselkedése. Azóta alig-alig szól hozzám. Gizike azt mondta tetszettél 
te a P-nak, de hogy látja, hogy a F. komolyan gondol rád és szeret, 
azóta visszakozik: hiszen olyan helyes volt, mikor jött a virággal, úgy 
izgult, és úgy keresett. – Vajjon tetszettem-e a P-nak, vagy csak 
képzelődtem.-? De, hát ő maga is megmondta nekem, hogy a M. 
tetszik neki. – 
         Minden kétséget eloszlatot az amit Magditól hallottam. 
Uszodába mentünk. És utközbe egész véletlenül megkérdeztem 
Magdit, hogy udvarolgat-e neki P. Többek között azt is mondtam, 
hogy az az érzésem, kibékültek a Feleségével. Á, dehogy, feleli Magdi. 
– Most októberben volt a Feleségének az esküvője. Most aztán én 
nem győztem csodálkozni, és kérdezni. Mikor M. voltunk az 
összejövetelen félrehívott P,-mondja Magdi- és azt kérdezte, mit 
gondolok róla, hogy nős ember létére udvarolgat? Majd előhúzta a 
válási iratot és megmutatta. Még 1946-ban elváltak. De nagyon kért, 
hogy nehogy megtudja valaki, hiszen még P. sem tudja, pedig legjobb 
barátja. – 
         Igen, tehát komolyan tetszik neki Magdi. – És jól választott, mert 
M. mindenféle képen illik tökéletesen hozzá. De hiszen meg is 
mondta, hogy engem nagyon becsül és szeret, mint munkatársát, de 
szerelmes soha nem is volt belém. – 
         Azt hiszem sikerült lepleznem M. előtt, hogy kicsit bánt a dolog. 
Én meg a Feriről kezdtem beszélni neki. Tudod, hogy nekem eleinte a 
F. sokkal jobban tetszett, mondta M. Kinézésre is! És ahogyan beszél 
vele az ember, mindjárt 
 
meg lehet szeretni. – Tudod ő olyan férfi, mint akire azt mondják 
„ilyen ideális férfi is ezer közül, ha egy akad, - mondja Magdi. – 
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Meglepett M. ez a kijelentése és egyben szinte vigasztalólag is hatott 
reám. – Ó bárcsak olyan végzettsége lenne a F., mint a P.-nak és annyi 
tanulni vágyás, annyira törekvés hajtaná, mint a Pistát, akkor nem is 
bánnám, ha a P. helyett, ő jutna osztályrészemül. De úgy, ha bele 
gondolok: aranyos, jó fiú a F, de ki ő, mi ő: végzettség, rang dolgában 
még senki. – Bár igaz, hogy okosabb, mint a Pista és, mint bárki az 
osztályon, intelligensebb is: de nem elég, hogy én tudom mindezt, én 
büszke is akarok arra lenni, aki egykor a férjem lesz, igen, legyen az 
egy „valaki”. – 
         Nem is akarom hitegetni a Ferit, mindezt tudomására is hoztam. 
– Multkorjába azt mondta: ha megnyerném a főnyereményt, 
megkérném a Maga kezét. – 
         B.nének segitettem a szódát áttölteni egy zacskóba és a kezem 
csupa amóniákos lett. – Na, kit szeresek? kérdem – és mutatom a 
kezemet. – Engemet, feleli a F.! Majd később, - látja én nem bánnám, 
ha a szódás kezével is ölelne meg, csak szeressen, mindegy hogyan, 
csak szeressen! – Nem veszem észre! feleltem. Miért? Mert különben 
igyekezne a kedvemért. – Nem tudom értette-e mire célzok? Nézze 
egy nőnél nem fontos, hogy mit végez, legyen meg a középiskolája és 
kész, de egy férfinál igenis fontos. – Mindenféle szempontból, úgy a 
siker, mint előre-menetel szempontjából, vagy ha nem, hát erkölcsi 
érdemből is. – Nekem, ha fiam lesz, annak muszály lesz tanulni. Ha én 
férfi lennék, ha akár milyen nehezen is, de 
 
inkább még éjjel is fennmaradnék tanulni, hogy legyek valaki. – Elég 
jó érthetett ebből: ha szeret, hát igyekszik valaki lenni, és tanul 
tovább! 
         Mondja, hogy olyan melege van! Megfogtam a kezét, mi az láza 
van? Lehet’, feleli. – Majd jön be kintről. Érdekes, hogy mennyire 
lehültem, mondja: na látja, akkor még sem volt lázas az előbb. De ha 
itt vagyok Maga mellett, rögtön melegem lesz. – Olyan helyes, 
aranyos gyerek, néha úgy szeretném megölelni. Szeretem őt, mint 
igaz, jó barátot, de szerelmes nem vagyok belé. –  
De ettől eltekintve, ha tanulna tovább, komolyra is fordulhatna a 
dolog. Igaz, hogy szegény mint én, de hát az ember mindent nem 
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kivánhat, hiszen nagyon jól tudom, hogy bennem is sok kivetni való 
akad. – Na és kérdés, hogy szeret-e igazán? Vagy csak megszédült.? 
Hiszen én voltam az első nő, aki utjába akadt, akivel legtöbbet van 
együtt, hogy fogságból hazajött. 
         Multkorjában valami kis feszültség volt köztünk. Pálma nagyon 
kacéran viselkedik. Feri tetszik neki. – Egy-két napig úgy vettem észre, 
hogy Feri is vonzódik hozzá, de végül is visszatért hozzám. – Kicsit 
bosszantott a dolog, de igyekeztem úgy venni, mintha észre sem 
venném! 
         Nagyon kellemetlen helyzetbe jutottam multkorjába megint. 
Rendet csináltam a kis szekrényembe. És miközben pakolok kifelé, 
kijelentem, hogy senki ne nyúljon véle be a fiókba, ha kell valami én 
szivesen adok, de nem tűröm ezt az örökös rendetlenséget. – 
Valóban rend lesz itt, és azzal Feri odajön és benéz a felső részbe. 
Ekkor jutott eszembe : hogy Úr Isten, 
 
hiszen a vattát bent hagytam. Gyorsan felugrottam és a fiúk elé 
álltam. De már késő, Ő észrevette. – Beírta a naplómba „ a bentről 
való látás sok bajtól megóv!” Nem tudom mire érti. – Előtte való nap 
a ridikülömbe vette észre a vattát. 
Odajön mellém, H.,- „tessék?” szünetet tart – na mi az, kérdem, látva, 
hogy kicsit nehezen megy, amit mondani akar. Nem lesz túl korai az 
óv intézkedés? Legyen szives beszéljen másról, utasitottam rendre. – 
Alig két hete, hogy elmult, nem tudom mire vélni a dolgot. – Ilyenkor 
mindig elhatározom, hogy elmegyek orvoshoz, de ha elmulik, ismét 
reménykedek, hogy legközelebb rendes időben jön meg. – Remélem 
nincs semmi komolyabb baj? Igaz, hogy már több, mint egy éve ilyen 
sürün jön meg. De félek, hogy eltilt az orvos az uszástól, ha elmegyek.  
         Külömben az is lehet, hogy csak azért tetszem a F-nek, mert 
hasonlitok az ő volt „mennyasszonyára” pont ilyen haja és szeme van, 
majd elhozza megmutatni a képét. – Nem értem azért, hogy nem 
tudja megbocsátani neki, hogy nem írt. Multkorjába azt üzente, hogy 
nem is hiszi el, hogy itthon van a Feri, mert különben írt volna. – Azt 
mondja a F, ha ő megnösül ott nem lesz pardon: ő nem engedi a 
Feleségét hivatalba járni. Ugyan, az nem számit, aki rendes az 
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becsületes, tisztességes marad mindenféleképen. – És ilyen világba 
mint a mostani kell, hogy keressen mindkettő, egy fizetésből nem 
lehet megélni. – Az igaz, de viszont alkalom szüli a tolvajt, Nem 
nösülök meg addig, míg el nem tudom tartani a Feleségemet! 
mondta- 
         Egyik alkalommal úgy megszoritotta a kezemet, hogy szinte fájt. 
Nézze milyen piros lett a kezem, ahol megszoritotta! El akarja kapni, 
de nem engedtem. 
 
Addig nem nyugodott, mig el nem kapta, és megcsókolta. – Olyan 
helyes, finom tud lenni. – Nem is a természete ellen van kifogásom. 
Az is tetszik, hogy magas, erős, kinézésre is már szimpatikusnak 
találom. – Néha olyan szép, tiszta a nézése, hogy úgy érzem, nagyon 
jó ember lenne. – Olyan helyes az a szokása is, hogy hétfőn mindig 
megkinál a süteménnyel, amit sütöttek. Mult héten is ott ült a Pálma 
mellette, de Ő odaszaladt hozzám a süteménnyel és előttem bontotta 
ki, és kinált meg. – 
         Egyik nap előbb ment el és azt mondja, hogy a kocsi végétől a 3-
adik kocsiba lesz. – Én a Cs. mentem haza. A harmadik kocsinál  
megálltam és felnéztem: menjünk előre hiszen magának is jobb ha 
előre szállunk. – Igen, feleltem és mentünk tovább. De úgy éreztem 
egész idő alatt, hogy várt. – Másnap kérdezte, melyik vonattal ment 
haza? Maga melyikkel ment? Ne feleljen a kérdésre, kérdéssel. Miért 
kérdi, hiszen ugyis tudja. – Ugy bokán rugon a druszámat! Mi az már 
kéményseprőkkel jár? Az hoz szerencsét, mondom! Vigyázzon nős 
ember az illető, gyereke is van. Sőt kettő. Maga hány órással ment 
haza? 5.20. Én a 3.30-al. – Tudom, láttam. Félreforditotta a fejét és 
továbbment. – Hát akkor nem az 5.20-al ment maga sem. 
Rákövetkező nap mondta /mikor lementünk ebédelni/ a barátja látott 
tegnap és az mondta el, hogy félreforditottam a fejemet, mikor 
odanéztem! De hát ki a maga barátja, honnan ismer, hiszen én nem 
ismerem? A fontos az, hogy Ő ismeri magát. A napokban látott 
bennünket együtt és kérdezte ki az a helyes kisleány? Ez a tulajdon 
kolléganőm, felelte. 
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Nagyon gazdag fiú, diplomája is van és ezer hold földjük. Csak most 
többféle neven van elosztva, de az övéké mind. – Majd bemutatom 
magának. Jó feleltem. Majd viszonzásul én is bemutatok magának egy 
gazdag leányt. Nekem nem kell-mondta. Azért mikor beértünk a 
liftbe, mondtam, hogy álljon mellém és belenéztünk a tükörbe. – 
 
Hivta Gizike, hogy jöjjön el velünk a Zene Akadémiára. – Úgy is volt, 
hogy jön. Mikor szó került róla: azt felelte, hogy nem jöhet, hiszen 
nincs vonatja és mit csinálna 3-8-ig? De ha én megyek, akkor ő is jön! 
legfeljebb elmegyünk moziba közben. – Előtte való nap megkérdem: 
jön a Z.A. ? Nem! Nincs értelme, hogy egész nap bentmaradjunk és 
olyan késő este menjek haza. Igaza van, feleltem. – Nagyon 
kellemetlenül érintett, hogy nem szeretné. Hiszen ha szeretne, 
örülne, hogy együtt lehet velem, és utolsó nap mondja meg, hogy 
nem jön. – Már csak azért is elmegyek. – És bár semmi kedvem nem 
volt hozzá, elmentem. – Ugy gondoltam, ha szeret, eljön, hiszen 
éppen Ő is mondja: milyen bizonytalan megint a helyzet, akár melyik 
percben behívhatják. – Ne menjen el, mondtam. Nem is megyek. Az 
első alkalommal felkapok a motorbiciklimre és eltünök. – Éppen azért 
kellene örülnie, ha szeretne, hogy minél több időt lehesünk együtt. – 
Azóta: vagy már 1 hete, nem mentem egyszer sem haza vele. – 
 
Én hívtam fel a Feri figyelmét akkor mikor azt hittem, hogy a Pálma 
tetszik neki, és mégis visszajött hozzám – a nevünk azonos számú 
betűire! És tudja mennyit tesz ki együtt 11+11. Csakugyan. 11, 
emlékezetes szám. – 1945 december 11. Ő /”I”/ is felhívta a 
figyelmemet erre a napra. Azóta emlékezetes minden hónap 11-e. – 
Igen, csakugyan lehetséges lenne, hogy ez a szám, összefüggésbe 
lenne a sorsommal? Egyszer ebben az időben, hogy Feri ezt mondta, 
álmodtam „Ő”-vele. Mintha összetalálkoztunk volna. – Ő megállított 
/én kissé csodálkoztam, hiszen inkább kerülni szokott/ és komolyan 
beszélt velem a Feriről. – Már nem emlékszem a szemeire, csak 
mintha figyelmeztetett volna, hogy komoly a Feri, komolyan nagyon. 
Ahogyan állt előttem feketébe egész lénye, mintha a komolyságot 
sugározta volna magából. Azóta egyszer találkoztunk, azaz ő is jött 
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befelé a hivatalba, de úgy tettünk mintha nem vettük volna egymást 
észre. 
   Érdekes a Feri mondja: azt álmodta, hogy megnősült. És mikor le 
akart feküdni a nászéjszakán egy férfit talált maga mellett. – 
Tovább nem hallgathattam az álmát, mert a Pálma elhívott. – 
 Furcsa és érdekes az élet és ki tudja, hogy mi alakulhat még ki? 
 Tegnap olyan veszekedés volt itthon, hogy nagyon elkivánkoztam 
itthonról. Mindent inkább, csak ezt a pokol-életet nem, mint ami 
néha itthon szokott lenni. – De ki is értené meg mi az, ha van az 
embernek egy „bolond apja, és egy mártir Anyja.” – 
 
         Csupa heccből egy pillanatra a P. ölébe ültem. De a következő 
percbe már fel is ugrottam. Egy idő óta, nagyon zárkozott velem 
szemben. Szeret-e vagy, soha nem is szeretett. Nem tudom. – Úgy 
éreztem P. már egészen közömbös velem szemben, ezért is mertem 
az ölébe ülni. Nagyon meglepődött és fölötte boldog volt. Én tréfának 
vettem az egészet, de ő nagyon megváltozott. Másnap, ahogyan 
beérek a hivatalba a helyemen ül, és tárt karokkal fogad. – Mi az, - 
szólal meg a háttérbe az egyik altiszt – már a nős emberek is így 
viselkednek. – Elszégyelte magát P. és a helyére ment. De egész nap 
kereste az alkalmat, hogy a közelembe legyen. – Mikor adjam meg az 
adósságot? Milyen adosságot, kérdem meglepetve. Hát nem 
emlékszem már?! Amit igért, ha az ölébe ülök! Tudja, hogy nem 
tudtam aludni egész éjjel! Ezért!? Nem, nem ezért! Nagy szélhámos 
maga is, feleltem! Miért, mit követtem el? – Semmit: ne kivánja 
tőlem, hogy bizalmas legyek, hisz maga sem volt bizalmas hozzám. 
Nem értem mire céloz! Nézze én tudom már régen a dolgot, már … 
óta. Igen, és kitől? Hát nyugodt lehet, hogy mérvadó helyről. Párszor 
még odajött és mondta, hogy nem tud dolgozni sem. – Egészen 
megszédült attól, hogy tegnap az ölébe ültem. Olyan komolyan és 
mélyen nézett reám. Nem értem! Hogyan szédülhetett meg ennyire? 
Mondtam, hogy a P. e héten lesz egy összejövetel. Igen, és majd úgy 
jön el arra is, mint multkor, szól így: P. – Nézze nagyon jól tudja, hogy 
miért nem mentem el, semmi sem történik ok nélkül. – 
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         Elvitték a gépemet javítani és beültem a P.-hoz gépelni. Kis idő 
mulva bejön hozzám Pista. – A következő percben a Béla és a Feri. De 
Úr Isten’ mit kezdjek magukkal. Kicsit sok egyszerre 3. Talán sorsot 
huznánk, hogy ki maradjon velem, szóltam. Benne voltak, már írták is 
a cédulákat. – Bejön a Pa. Mikor meghallja, hogy miről van szó, 
rögtön ír Ő is egy cédulát és bedobja a kalapba. Én pedig kihuzom: 
Pista. – A Feri rögtön elment, P. pedig tessékeli kifelé a többit. Mars-
mars, én maradok a H. – 
 
De a többivel együtt én is kiszaladtam. – Az nap P. öltözött fel 
legelöször /hazafelé/ és leül a mellettem lévő karosszékbe és várja, 
hogy én is elkészüljek. Feri szótlanul figyel. Na kifogja ma a H. 
elkisérni, szólal meg valaki. Ez zavarba ejtette őket. Egyik sem jött, 
mind a kettő maradt, én pedig egyedül elszaladtam. – 
         Nem tetszel te nekem, mondja F. P.-nak. Mit akarsz te a H.- 
Nektek a véretek sem egyezik. – Elneveti magát P., ugyan, hogy mit ki 
nem találnak! Ugye nagyon is passzolunk mi egymáshoz, szól felém. – 
Egyik alkalommal mikor egyedül voltam, odaül mellém P. A következő 
percben már bejött a F. De P. csak maradt egy darabig még kettőnk 
között, majd megszólalt: úgy látom, akkor én felesleges vagyok itt. – 
Nem tudom mi van P.val két napja, de egészen odavan. Gondolom 
csak a szenvedélye vezeti hozzám. Lehet, hogy szerelmes belém, de 
nem szeret, legalább is ez az érzésem. – Aztán meg arra is gondolok ki 
tudja milyen régóta nem kapott egy kedves, becéző szót, egy 
simogatást, egy kis szeretetett, gyengédséget. Tán ez hozta ki a 
rendes modorából. Már-már ott tartok, hogy mégis csak Ő tetszik. És 
bizony be kell vallanom, hogy fájt mikor elhanyagolt, és máshoz volt 
bizalma és nem hozzám. – Egyszer pedig elég világosan rámutattam a 
dolgokra: valamit mondott a F.-vel kapcsolatban. Nekem nem tetszik 
a F, feleltem. És miért nem, kérdi egészen közel hajolva hozzám? 
Azért, mert más tetszik – és nem mertem ránézni. – De vajjon szeret-
e, vagy csak képzelődöm. Eszembe jut a virágja, amit nekem hozott. – 
Vajjon milyen céllal, milyen érzéssel a szivében – hozta nekem?  
Már-már úgy határozok, hogy a P. veszem komolyan. – Ezalatt a Feri 
nagyon csendes. Nem szól, csak figyel. – Majd mikor P. elmegy, 
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odajön mellém és diktálni kezd. Majd előhuz egy fénykép albumot. 
Lassan-óvatosan teszi! Elöször csak a haj és a homlok, majd a szem és 
az orr látszik. Meglep a hasonlat. – 
 
Most már látni az ajkat és a száját is. – Itt mintha más lenne. – De 
eddig szinte meglepett a nagy hasonlóság. – Nagyon helyes, bájos, ez 
az a leány, akit emlitett? Igen, ugye meglepte magát is a hasonlóság? 
És ahogyan húzta elő a képet és pontról-pontra mutatta közbe 
folyton rám nézett és hasonlított össze a képpel. – És én nem tudom 
mi volt ez – mintha a szivembe nyilalt volna – egyszerre olyan nagy-
nagy gyengédség fogott el a F-vel szemben, egyszerre fájdalom nyilalt 
át a szivemen és szégyeltem magam, hogy én milyen komisz vagyok 
és a Feri pedig milyen jó, és nemes. Szerettem volna átölelni és 
megsimogatni. – Nem veszi észre – vagy legalább is úgy tesz, mintha 
nem látna semmit, csupán csak arra figyelmeztet: hogy az akit valaha 
szeretet és akibe csalódott itt van, azaz: hogy csak volt vele, mert már 
nem szereti, helyette itt vagyok én a hasonmása és most engem is 
elveszitsen? Hiszen én is másfelé vagyok érdekelve. – Hirtelen olyan 
szeretet fogott el iránta, szerettem volna megvigasztalni és mindent 
elfeledtetni vele, ami csunya volt az életében. – Hogy tud szeretni és 
milyen gyöngéd tud lenni. – Az a mozdulat, az a nézés, ahogy a képet 
kezelte. – Kértem, hogy adja a kezembe. – De nem adta. Mint valami 
féltet kincset, csak messziről mutatta nekem is, ki nem tette volna a 
kezéből. Aztán kértem, hogy mutassa meg mégegyszer. – Nem, 
többször nem mutatja. – A vonaton mutatott még egy könyvjelzőt is 
melyre … jelekkel volt himezve: „szív küldi – szivnek”, és a végén egy 
szív. – Kértem itt is, hogy mutassa meg a képet. Most már 
kiváncsiságból is, vajjon ha mégegyszer látom, akkor is úgy találom-e, 
hogy annyira hasonlit hozzám, - Nem mutatta még egyszer. – Most 
már sértett is a dolog. – Milyen szilárd, megdönthetetlen ezen a 
ponton. – Jól van , utoljára kérem, hogy mutassa meg, többször nem 
fogom kérni. – Ekkor előhúzta ismét, de csak az ő kezéből nézhettem, 
ide nem adta volna. – És még azt akarja 
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elhitetni velem, hogy már nem szereti? Hogy nem éledt fel benne sok 
emlék és vágy, hogy újra látja, ha csak képről is? Emlitettem is neki 
ezt, de azt felelte: „mondtam már, emlékekből nem lehet megélni”. 
         Eleinte nagyon meginditott és nagy részvétet ébresztett 
bennem, hogy Ő, aki hazajött a frontról, nem találja a 
menyasszonyát, helyette itt talál engem, de mi lenne vele, ha 
bennem is csalódnia kellene? Úgy éreztem ezt nem szabad tennem, 
ennek nem szabad bekövetkeznie. – De aztán arra gondoltam,- pláne, 
hogy minden mozdulatával, tekintetével, ahogyan a képet nézte és 
kezelte – bennem is csak őt szereti és őt látja. Én pedig nem akarok 
lenni második, vagy melléktéma lenni, mellékszereplő, a 
főszereplőnek a helyettese. – Nem akarok senkinek sem a másolata, 
vagy az árnyéka lenni. – 
         Egyszer mondta, hogy mennyire fáj a lába. – Nem csoda olyan 
idő van, mintha tavasz jönne, azért fáj, mert időváltozás lesz. A szive 
nem fáj? évelődök vele. – Rég volt mikor még fájt a szivem. – Több, 
mint két éve. – 
          És még azt mondja – mikor kérdeztem, hogy más emléke is van-
e tőle: van! de nem érdeklik, ezt is a padláson találta. Még ami 
emléket őrzött róla, azt elvitte a bomba, az iróasztalába voltak a 
levelek. – Azért nem értem, hogyha annyira szerette, hogy nem tud 
megbocsátani neki. Ha találkoznának, hogy felújjúlna minden. Ja, 
késő a bánat, különben is olyan nagy a távolság köztük. Utóvégre 
nem csak az egyiknek kell engednie a 24-ből. De hát ő írt, és hátha ő 
is büszke, azért nem jön, hogyha megtudná magyarázni, hogy miért 
nem írt, hogy mi volt az oka. Ha valaki szeret, akkor jön, hiszen a nóta 
is azt mondja „büszkeségem sutba vágom” 
Mindaz ahogyan a képet kezelte annyi gyengédséget, annyi 
szeretetet árult el, hogy mindebből csak azt látom, hogy még mindig 
szereti, Őt szereti egyedül, hozzám is csak azért ragaszkodik, mert rá 
hasonlitok, rá emlékeztetem. – Szegény, csacsi F. és még azt akarja 
bebeszélni saját 
 
magának, hogy már nem szereti. – Jobb ez így, maradjunk mi csak 
jóbarátok. – 
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         Annyi kedvesség van a modorában, hogy könnyű őt megszeretni. 
– Ha megnyerem a főnyereményt, megkérem a kezét. – Egyszer meg 
azt mondja: most jól imádkozzon, most fut az én lovam. – Na és, mi 
hasznom nekem abból, ha magának pénze lesz? igyekeztem nem 
elérteni a célzást. – Na és mi hasznom nekem abból, ha magának lesz 
pénze? feleli ő? 
         Meghatott a bizalma és gondoltam tőlem is megérdemli a 
bizalmat. – Kezdtem neki az itthoni dolgokról beszélni. Mondom, 
hogy nekem mindig az idősebb férfiak voltak a zsánereim, akik inkább 
úgy atyáskodnak felettem. – Persze, hogy legyen, aki tovább 
kényezteti, felelte erre. – Próbáltam megmagyarázni, hogy van Apám 
és még sincs. – Ő is tudna sokat mesélni. Ne hidje, hogy el vagyok 
kényeztetve, nem volt könnyü, a mi életünk sem. – Tudja, én már 
nem vágyom, csak csendre és békességre. – Ha ő megnősül, hát ott 
biztos, hogy csend és békesség lesz. – Ezt nem lehet tudni! – Az 
ember annyi sok szép érzéssel és gondolattal indul az életnek és ki 
tudja mi lesz? Ha gazdagon megy az ember férjhez, úgy érzi magát, 
mintha eladta volna magát, ha pedig szegényen, az örökös 
nincstelenség békétlenségre vezet. – Aki büszke, aki önérzetes, annak 
kell, hogy vigyen valamit, különben olyan nyomasztó érzése marad, 
olyan kisebbségi érzést vált ki, hogy ő nem kapott semmit. – 
Emlitettem, hogy majdnem elváltak Anyukáék, de az ügyvéd közbe 
belémhabarodott. 
         Legjobban szeretném összehozni a F. azzal a leánnyal. Én meg 
majdcsak megleszek valahogy. 
         Egyszer még a legelején a dolognak, valószinű húzásból, úgy tett, 
mintha P.nak udvarolna. De végül is hozzám jött. Akkor mondta 
Gizike: Ne veszekedjenek, szeresse a H.! Azt már nem kell mondani, 
felelte F. – 
         Gondolkodom, töprengek a dolgon. Ki is tetszik tulajdonképen? 
Ha hiúság, külsőség, dicsőség, és egyéb ilyen dolgokról lemond az 
ember, csak a F. kellene választanom kinézetre is jobban passzolunk 
egymáshoz. – Feribe annyi testvériesség van. – Olyan jó testvér lehet. 
– Úgy érzek irán- 
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ta én is, mint testvér iránt. – P. megfelelő állása, rangja, vagyona!: 
nehéz természete van, sok vadság-hirtelenség van benne, de talán 
szerelmes tudnék lenni belé!? Gizike azt mondja, hogy P. nagyon 
szeret. Néha-néha elfogja egy-egy tekintetét, mikor felém néz. 
Próbáltak heccelődni F-vel, de ő csak hallgat, amilyen tréfálkozó, 
vidám természet egyébként, annyira komollyá válik, ha P-val heccelik. 
– Velem kapcsolatban nem érti a tréfát. 
         Aztán eljött az összejövetel napja. Én később mentem. A 
társaság már együtt. Mindenkihez egyformán kedves igyekeztem 
lenni. – Ügyesen csinálja, jegyezte meg Pa., végül is jó helyen köt ki. 
Mindenkihez odamentem, átöleltem, hogy ne legyen feltünő, ha a F-
hez megyek. – Nem voltam benne biztos, hogy ki tetszik nekem, és én 
kinek. – P. megjegyezte, hogy miért nem hívtuk el a Magdit? Közbe 
úgy P, mint Feri körülvettek és tréfálkoztak, hogy válasszak köztük. 
Mind a kettőt választom, feleltem. Egyikük a megtestesült vadság a 
másik a szelidség. De egyikük sem kell, elöször mert csapodárok, 
másodszor pedig, mert nem akarok másolat, árnyék lenni. – Ezt nem 
értem, mondja mind a kettő. – Majd, hogy Pi. megint megemliti a M., 
Feri megsimogatja a karomat és elvisz onnét. Lehetséges lenne, hogy 
tisztán lát ebben a dologban? Elég az hozzá, hogy L. letelepszik F. 
mellé. – Na jó kezekbe került, gondolom és hagytam őket magukra. – 
Én pedig bementem a másik szobába és húztam, bolonditottam őket, 
de csak azért, hogy a F. féltékennyé tegyem. – Egyszer kinéztem, de 
Lujzi még mindig ott ült. Hát jó, ha ő nem jön utánam, nekem nem 
hiányzik. – És most már jó ideig bent maradtam én Pa. Pé. és M-vel, 
Gi-vel. Közben lecsavarták a villanyt is, de nem féltem, hiszen sokan 
voltunk együtt és 
 
ők olyan helyesek, ismernek engemet és nem is mertek heccelődni. 
Ők tisztán látták, hogy csak a F. akarom húzni. Mikor már meguntam 
a bentlétet, jókedvűen kimegyek a másik szobába. Iszik, kérdezem F? 
Nem, nem iszom. És miért nem, rosszul érzi magát? Nem, nem érzem 
rosszul magam. – Fáj a feje? kérdezem tovább. – Nem, nem fáj 
semmim, rosszul sem érzem magam. Hát akkor igyon egy kis bort, 
majd vizzel keverem. – Köszönöm nem kérek semmit: nem fáj 
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semmim, nincs semmi. Haragszik rám? Nem. A baj csak ott van, hogy 
nagyon is tisztán látok. Most már a helyzet magaslatán vagyok. –  
Kinálja maga, mondom a Lacinak. Köszönöm Lacikám, azzal elutasító 
mozdulatot tesz. Különben add csak ide, szól. Egészségedre,- mondja 
L.-nak, aztán felém: kezicsókolom. – Én pedig rá sem néztem, 
koccintottam L-val, kiittam, azzal megfordultam és elmentem. – Mint 
később megtudtam, ő sem ívott „azt hiszi, hogy mikor maga 
sértödötten elment, hogy én ittam? Én pedig ismét átmentem a 
másik szobába, Pa. az ölébe vont és kérdezte mi a bajom? Nem 
bánom, azért is jó kedvű leszek és kacér amennyire csak tudok. Közbe 
könnyeztem és elszaladtam. – Kis idő mulva hallom, hogy nyilik az 
ajtó. Majd egy darabig csend. Aztán fütyürészést hallok. – Igy ment ez 
jó ideig, én pedig nem mertem előjönni. végül is már nem bírtam 
tovább. Kijöttem. Ő cigarettát csavart. Rá sem néztem, egyenesen 
benyitottam a szobába. Később még hárman jöttek. Orvosok. - Az 
egyik mindjárt le is stoppolt. – F. pedig kezdett elköszönni. Elment 
mellettem és nem köszönt. Majd később visszajött és kezetcsókolt. – 
Még csak ¼ 10 jegyeztem meg. – Az est hátralevő részét kizárólag 
csak a Bélával töltöttem. A F. beszélgettünk. Nézd H. a F. azért 
viselkedett úgy, mert szerelmes beléd. Ugyan, dehogy, még az sem 
biztos, hogy szeret? Ne csacsiskodj! Nézd én szeretlek, 
 
de szerelmes nem vagyok beléd. De a F. szerelmes beléd. – És már 
régen akartam mondani, féltékeny a Pistára. – Nagyon komoly és jó-
fejű, okos gyerek. Csak nagyon érzékeny, különben igazán nagyon 
rendes gyerek. – 
         Az est hátralévő részében zálogos társasjátékot játszottunk. A P. 
volt a sor, megcsókolt mindenkit. Mikor hozzám jutott, eltakartam a 
számat. De aztán ketten lefogtak és háromszor megcsókolta az 
ajkamat, de nem a számat. – Egyik alkalommal az egyik orvossal 
kellett volna megcsókolni egymást. – Valaki bekiabálta, hogy a B. a 
vőlegénye, azért nem akarja, mire az udvariasan azt felelte, akkor 
tessék itt van, talán veled majd megcsinálja. Egy nagyon helyes, 
jóképű sebész-orvos volt és azt mondják tetszettem neki, de én olyan 
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feltünően egész este félrevonultam a B-val, hogy nem gondolhattak 
mást, minthogy nyakig szerelmesek vagyunk egymásba. –  
½ 3 felé mentünk haza. Gizikével otthon, még sokáig beszélgettünk. – 
Gizike ment a B-val, és a P-val. P. nagyon helyes volt. Kérdezte, 
hogyan állunk a F-vel? Összevesztünk, hogy a F. olyan hamar eltünt. 
Úgy látom mégsem illenek egymáshoz. A F. nagyon rendes, helyes 
gyerek, nincs is ellene más kifogásom, csak hogy nem diplomás, és az 
a baj, hogy éppen olyan szegény mint én. – P. aztán magyarázta, hogy 
mindez nem számit. És sok szülő hálát adna az Istennek, ha ilyen 
rendes fiút kapna a leányának, mert a Feri nagyon jóképű, rendes 
gyerek, stb. – Érdekes, eleinte lebeszél róla, a végén pedig rábeszél. 
Beszéd közben megmondta, hogy elváltak. És ő, ha mégegyszer 
megnősül, csak a saját falujából való leányt 
 
vesz el: lehet, hogy paraszt leányt. – Én pedig kezdtem neki a M.-ról 
beszélni, hogy az milyen helyes, szorgalmas, ügyes. – Míg végül is 
érdeklődni kezdett iránta. Úgy látszik a M. komolyan tetszik neki. – 
Közbe a G.-hez értünk, és itt elváltunk. Búcsúzóul a P. azt mondja G-
nek: G-kém vigyázzon a H-re nagyon, vigyázzon, hogy még sokáig 
megőrizhesse azt a himport, ami rajta van, hogy továbbra is maradjon 
olyan, mint amilyen eddig volt. Kezetcsókolt és elment. – 
         Most legalább tisztán látok. – Úgy érzem, hogy szeret a P., és 
tetszem neki, hisz még most is nem egy tekintetével elárulja, - 
multkor is, hogy M- fent volt, csak engem nézett – de tisztában 
vagyok vele, hogy komolyan nem számithatok reá. De itt a F, aki 
mindig csak jó, és hű volt hozzám. – Mint egyszer megjegyezte: „a 
különbség kettőnk között az, hogy én mindig bántani akarom magát, 
és soh’ sem bántom, maga pedig soha sem akar bántani, és mindig 
bánt. – De keserű vigasz, hogy megmaradok valakinek árnyéknak, 
másolatnak – ettől írtózom. Vagy talán tényleg lehetséges lenne, 
hogy komolyan megszeretett, hogy szerelmes belém. – Szegény F-
kém, miért is olyan szomorú az élet, miért is oly mostohák a 
körülmények. Hiába is szeretnénk egymást mert lehet, hogy már én is 
szeretem, különben miért sírtam volna a viselkedésén, ugyan mit  
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kezdenénk ilyen szegényen? Hisz kettőnk fizetése csupán a 
megélhetésre sem elég. – 
         Egyébként F. azzal ment el, hogy másnap nem jön be. – De én 
valahogy úgy éreztem, hogy bent lesz. Pláne azok után, hogy haraggal 
váltunk el! ’ha szeret gondoltam, nem lesz képes otthon maradni, de 
lehet’, 
 
hogy örökre kiábrándult belőlem. – És csakugyan, benyitunk és Ő már 
bent van. – Fejét a tenyerébe hajtva ült ott, miközben mi bementünk 
P-hoz tárgyalni a dolgokat. – Mit csináltál a F-vel? Szörnyű, hogy oda 
volt, milyen ideges volt. – Nem akartuk hazaengedni, mondtam, hogy 
ne rontsa el az estét. De Ő hazamegy’ jelentette ki. A kulcs nálam van 
és én nem adom oda, felelte P. Már pedig én akkor is megyek azzal 
neki ment a rácsnak és elkezdte rázogatni. – Ijjedten szaladtak a 
kulcsért és engedték ki. – Aztán még összeszidtak azért is, hogy nem 
foglalkoztam azzal az orvossal, pedig az foglalkozott volna velem, csak 
mikor látta, hogy egész este el sem mozduloka Béla mellől, mondott 
le rólam. – A F. pedig ezalatt kezét fejébe hajtva ült ott. – És én úgy 
szerettem volna odaszaladni hozzá, átölelni, megsimogatni és 
megvigasztalni. – Milyen komisz is vagyok vele szembe? Ha komolyan 
szeret én is más milyen leszek. – Nem szabad a szivével játszani 
senkinek sem. – De egész nap nem mertem hozzá szólni, csak éppen 
ami hivatalosan elengedhetetlen volt. – Mikor készülődni kezdett én 
is pakoltam, de ő elszaladt. – Szóval haragszik, láttam mindebből. Hát 
jó, de mi lesz holnap a szinházzal? ezek után én szólni sem merek 
hozzá. – 
         Az összejövetelt azért rendeztük, mert a B. és a L. vidékre van 
kiküldve egy hónapra valami ellenőrzésre. A F. is ki volt jelölve és 
sorsot húztunk, hogy ki menjen. – Me. kihúzta a L., de én gyorsan 
odaszaladtam, hogy a következőt én húzom ki. – Azzal kivettem egy 
cédulát és gyorsan elszaladtam az ablakhoz, hogy megnézzem ki. 
Dobogott a szivem erősen és egy „O.” betűt látok. Most már 
bátrabban mertem kinyitni. P. kiabálja a „B”: milyen boldog a H, hogy 
nem a F.-heccelődtek. A B. nem 
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szivesen ment, ha azt vesszük senki sem örült annak a kirendelésnek. 
–És a B. szegény, már annyira benne volt a dolgokban. És pont az nap, 
hogy az összejövetel volt, jött meg a Felesége, hosszabb vidéki 
távollét után. – 
         P. is kezdett heccelődni és viccesen célozgatott B-nek, 
kettőnkre. Mikor P. bement, F. kihívott a folyósóra. Szólt valamit B. a 
P-nak, hogy nem akar menni, vagy a P.a B-nek? Hirtelen nem is 
tudtam miről van szó. Nem, dehogy! Aztán mikor bementem, rögtön 
kapcsoltam, mire céloz F. és egy kis cédulára írtam „Menjen be és 
mondja P-nak, hogy maga megy” Ő intett a fejével. Útközbe 3-an 
együtt voltak. F, B, L: Fiúk melyiktek az, aki nem akar menni, aki 
kivánja, hogy én menjek el helyette. – Ugyanis, én még a sorsolás 
előtt akartam szólni, hogy semmiféle képen nem mehetek a lábam 
miatt, és ha elküldenek is hoztam volna orvosi bzonyitványt, de ha 
már bele mentem a sorsolásba, viselnem kellett volna a 
következményeket. – Persze a fiúk vállalták, hogy majd ők mennek. – 
Kicsit furcsáltam F. ezt a kijelentését. Ez olyan eső után köppenyeg. 
Miért nem szólt rögtön, mondtam neki, most már hiába mondja, azt 
hiszik, hogy ezt csak úgy utólag találta ki, kifogást keresve. Sokkal 
egyenesebb lett volna, ha rögtön szól, akkor rögtön elvágta volna az 
élét a dolognak. – Később elmondta nekem F, hogy bement P-hoz, de 
be sem engedték, kitessékelték: „halgass, ne szólj egy szót se, addig 
pedig be ne tedd ide a lábadat, míg sürgősen meg nem nősülsz. – 
Tréfával igyekeztek elütni a dolgot. – 
         Igy aztán szegény gyerekek szombaton elutaztak. – 
 
         Itt tényleg a sors játszott közre. A Béla jobban benne volt a 
dolgokban mint a F, de ez viszont nem a F hibája. Hiszen ő később 
jött, erről nem tehet. – Igaz, hogy a F. rangfokozatban is a B. előtt 
van, és némi visszás érzést vált ki, hogy egy kisebb tisztviselőnek a 
segitője, szóval a munka vezetése inkább őt illetné, de viszont ha már 
a B. irányitotta, igazságtalanság az ő kezéből kivenni, hisz olyan 
szorgalmas, lelkiismeretes volt szegény. És jóformán úgy tünik fel az 
egész, hogy miattam történt. – Különösen bánt a dolog, most, hogy 
kaptam tőle a levelet, melyben nagyon panaszkodik. – De viszont 
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még súlyosabban érintene, ha a F-vel történt volna. Hiszen még 
egészségileg sincs teljesen remdben és mind amellett, még sokkal 
érzékenyebb lelkű. Szóval a B. keményebb gyerek. – 
         Elég az hozzá szombaton még sehogy sem voltunk F-vel. Én a 
bordó ruhám vettem fel tekintve, hogy szinházba megyünk. Mondták, 
milyen jól áll. Láttam, hogy a F-nek is tetszem. – De nem mertem 
meginditani a beszédet. Nem tudtam, hogyan hozzam szóba a 
szinházat. Igaz, tudta, hogy ma lesz, de hát azóta haragba vagyunk, 
vagy már nem haragszik? Egy cédulára ráírtam: ”az előadás 2-kor 
kezdődik” és csatoltam a jegyet – és boritékba az asztalára tettem. – 
Nem mertem megkérdezni, mert féltem a visszautasitástól. De 
ugyanakkor elhatároztam, ha nem jön, ez az utolsó, hogy hívom 
valahova. – Közbevetem, hogy egyik nap, egy kicsi kék fésűt adtam 
neki. Apróság volt az egész nem komoly dolog, Mancikától vettem 1-
Ft-ért. Elveszett a fésűje és inkább tréfának szántam, de gondoltam 
figyelmességnek is veheti. – Megkérdezte, mibe kerül? Semmibe, 
mondtam. Éppen olyan kék 
 
a szine, mint a maga szemének. – Erre ó beletette egy boritékbe és 
visszaküldte, hogy köszönöm, de ……. kipontozom végig. – Talán nem 
is sejtette, hogy ezzel megbánt. Odaadtam a B-nek – ugyanis várta a 
F. bent őt, - hogy vegye elő, mikor találkozik. Ugyan H, inkább 
becsúsztatom a zsebébe. Betettem egy boritékba, hogy adja ott. – De 
mielőtt elindult volna visszakértem és másként bántottam meg a F. 
Jöjjön már P., magával akarok hazamenni, szóltam. Merre megy? 
Jobbra. Na nem baj, egy darabig jöjjön velem, aztán mehet tovább. 
Ugyanis lent várta a F. a Bélát, mire fel én megjelenek a P-val. A 
meglepetés sikerült. Ahogyan elhaladtunk  mellette, gyorsan 
belekaroltam a P-ba, az pedig nevetett velem együtt. Mi az, 
összevesztek? Á, dehogy és másról kezdtem beszélni. De a P. 
visszatért rá, de H-kém engem az érdekel, hogy összevesztek-e? Nem, 
dehogy, azzal már el is köszöntem tőle. – 
         Kudarcot vallottam elöször mikor a Zene Akadémiára nem jött, 
másodszor a fésűvel, és harmadszor már nem akartam, hogy ismét 
visszautasitson. Sok függ attól, hogy jön-e ma a szinházba, vagy sem. 
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– Mert ha nem, akkor nem csak, hogy nem folytatódik köztünk, ami 
elindult, hanem egyszer s mindenkorra, vége mindennek. – 
         Röviddel 1 óra után odajön a F.: Nem kell még indulni? – Szóval 
jön ujjongott bennem egy hang. – 
         Maca és Évi is jöttek a szinházba. Ő pedig átkarolta a széket, 
amelyen ültem. Később pedig a karomat. És olyan jó volt igy ülni 
együtt, csendbe érezni egymás lélekzetét. – 
         Az Ember Tragédiáját láttuk. Nekem nagyon tet- 
 
szett, de lehet csak azért tetszett ennyire, mert vele láttam. 
Utána elvitt egy cukrászdába. 4 süteményt etetett meg velem és ő 
nem evett, csak kettőt. Majdnem 14-Ft-ot fizetett. Nagyon bántott, 
hiszen neki sincs pénze. – És még a szinházat is meg akarta fizetni, de 
nem fogadtam el. – Másnap aztán belecsúztatta a ridikülömbe. – 
         Aztán szerdán moziba voltam vele. Pont ekkor jött fel I.B. 
Megvárt mig felöltöztem. És jött velünk ő is. Hiába célozgattam, csak 
kisért jó darabig. Miért nem mondtam, hogy komoly udvarlóm van, 
szép, hogy a távollétébe mással járok stb. – Visszafelé jövet, mondom 
F-nek, jöjjön be a cukrászdába. Nem akart. Gondoltam, hogy nincs 
pénze. De az 5.-forintot, amit a szinházért adott, rászántam. Ki is 
tettem az asztalra, hogy fizessen azzal. – De nem vette el, és mialatt ő 
fizetni ment, én beletettem az aktatáskájába. – Közben pár szóval 
emlitettem, hogy a Béla, még a F idejéből való, akkoriba nagyon 
féltékeny volt. – Jaj, olyen ideges, - mondja: és én gyorsan másról 
kezdtem beszélni. Nagyon bántotta, hogy meghívták esküvőre 
tanúnak, és milyen kiadást jelent ez neki, mert vinni is kell valamit. – 
Egész gyomoridegessége van tőle. – Lehet, hogy a cukrászdába is 
emiatt volt ideges. 
         Engem fölötte bántott a dolog: nem bírom ezt a kicsinyeskedést, 
az ilyen szegénységet. – Elég ha én kénytelen vagyok ilyen lenni. Még 
jó hogy megmutatkozott erről az oldaláról is. És még ő mondja, hogy 
a szegénység nem probléma, azt a képet is biztos csak felvágásból 
mondta. Hiszen télikabátja sincs, mert nincs rá pénze. A szegénység 
nem szégyen, csak rettenetes átok. – 
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         Mérges volt egész este. Jó, hogy jött a Béla, emlitette többek 
közt. – most aztán már igazán nem tudtam, hogy haragszik-e, vagy az 
esküvő miatt, 
 
vagy mind a kettő miatt ilyen mérges. – Legszivesebben 
visszafordultam volna. Hiszen cukrászdába is csak azért mondtam, 
hogy bemenjünk, mert még korán volt, és fáztunk. – 
         Nagyon szép darabot láttunk „Megtalált ének” – a leányanya, 
hogy a férfi visszatért az elsőhöz, a régihez: - mikor a másikkal van, is 
mindig az első jut eszébe. – 
Mondtam F-nek, jó lesz vigyáznia, el ne essen, mert eszébe jut 
minden. – Higgye el, hogy maguk is másként lennének, ha újra 
találkoznának. Én úgy szeretném F. ha maga boldog lenne. – Igen, 
nem mondja, évelődött gúnyosan. – Nem baj F, mi azért jó barátok 
maradunk. – Nézze H, ennek a dolognak nem most lett vége, hanem 
még 1942-ben. – Hol vagyok én is attól, aki voltam. Egyelőre még 
magammal sem vagyok tisztába. Nagyon nehéz megtalálni magamat 
is. – És főleg, hogy nem tudok úgy uralkodni magamon. – Olyan 
hamar elveszitem az önuralmamat. – Közbe állandóan belém karolt, 
amit hagytam is, hiszen olyan szűken voltunk hely dolgába, hogy jobb 
volt igy. – Látja F. engem nem bánt, hogy emlékei vannak, sőt ezek 
teszik széppé az ember életét. És nem igaz, hogy az emlékek 
meghalnak. – Én azért kerülöm azokat a személyeket, akikhez 
emlékek fűződnek, mert félek, hogy felélednek. – De maga, maga ne 
legyen gyáva, nézzen bátran szembe a dolgokkal. Gyávaság ez amit 
csinál, miért nem néz bátran a szemébe a dolgoknak. – Majd elválik, 
majd találkozunk még, felelte F. – 
         És én megint csak azt tudom mondani, hogy az én szeretetembe, 
ahogyan F. szeretem, több a testvéries érzés, mint a szerelem. De 
azért félek, hogyha 
 
nem jön közbe valami, menthetetlenül egymásba szeretünk. – Most 
még védekezem, és menekülök a szegénységtől, de félek, hogyha úgy 
tart tovább beleesek. – Hiszen ha legalább én lennék jobb módú, nem 
bánnám az egészet. 
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         Már arra is gondoltam nem hívom többé sehova, részbe mert 
anyagi megeröltetésébe kerül, részben pedig ezek az együttlétek 
mélyitik el a dolgokat. – Nehéz lemondanom a szeretetről, hiszen jól 
esik, hogy szeretek, és nagyon vágyodom szeretet után, de 
hitegethetem, éleszthetem-e benne a reményt, mikor azt az életet 
amit nyújtani tudna nem bírom: jobbra, másra vágyom, annyira 
elegem van a szegénységből. – 
Hiába szeretjük egymást nem bennünk van a hiba, csak a sors 
mostoha hozzánk. – 
         Vagy talán nem szeretem eléggé? Valaki azt mondta, ha 
szerelmes lennék mindezt vállalnám és nem bántana a szegénység. – 
És ki tudja nem lett-e volna jobb, ha Ő ment volna el? Talán sikerült 
volna kölcsönösen elfelejtenünk egymást. Igy pedig csak jobban és 
jobban megszeretjük egymást. – 
         Pénteken vonathoz menet F. bemutat az egyik barátjának. A 
kocsi elején mondja F, hogy szálljak fel. Ugyan, hát a többiek mind 
elől vannak, gyere te is. Én nem megyek. Dehogynem, ne szálljon fel, 
jöjjön azért is, mondja ez a barátja. Én mentem előre, gondoltam ezt 
látva, majd utánunk jön a F. Felszálltunk és bemutatott a társaságnak. 
Közbe F az ablak alatt felszállt: Kérdezte ott vagyok-e? és feladta a 
lisztemet. – Én pedig elég 
 
szemtelenül, oda sem mentem. A vonaton megtudtam „Dudi”-nak 
becézik. – Az egyik leány meghívott, hogy menjek el szombaton 
délután, egy összejövetel lesz, de ne szóljak róla a fiúknak, a D., sem. 
– Szombaton felhívtam, hogy nem tudok menni. – U. is egyik 
kollégám szeretne kivenni egy szobát nálunk és azzal kellett 
hazajönni. – Kár, felelte, a D. nem szóltál róla? Nem, nincs is bent, 
azért hívtalak most fel. – Meglepetésnek akartam. – Mit? A D. nem is 
tudott volna róla. Miről? Arról, hogy Te is itt leszel. – Hát ő ott lesz, 
kérdeztem meglepetten? Igen! De meglepetésnek akarta, hogy te is 
gyere el. Sajnos nem tudok menni. És valóban már G megigértem, 
hogy ma eljöhet, már nem tudtam visszamondani, de meg nem is baj, 
nem muszály állandóan együtt lennünk. – Érdekes, hogy a F. erről 
nem szólt nekem. – Kiváncsi vagyok megemliti-e, hogy ott volt. – 
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                                                               „1947. december 8/..” 
         Maga miért nem jött el szombaton. Ebből megtudtam, hogy Ő 
ott volt és tudta, hogy engem is hívtak. – 
         A Gyula telefonált. Van-e számára egy percem. Hogyne kedves, a 
maga számára akár kettő is, feleltem – és honnét az égből pottyant 
le? Nagyon fontos mondani valója van, okvetlen kell beszélnie velem. 
Hol találkozhatunk és mikor? Nem is képzeli, hogy én milyen 
szerelmes vagyok magába. Mindenesetre ez nagyon szépen hangzik 
igy telefonon keresztül, mondom. – Miért nem találkozhatunk előbb, 
mint szerda: mondja nem menyasszony, kivel randevúzik hétfő – 
kedden? Mindenesetre foglalt vagyok, feleltem. Hát jó: akkor szerdán 
okvetlen várom. Jó, addig is, míg nem jövök menjen be a templomba 
és gyónja meg a bűneit. – De már akkor tudtam, hogy nem megyek 
el. Mit képzel: a nyáron oly annyira szerelmes volt belém, 
 
és azóta sem jelentkezett, hát mit képzel, akkor szed elő, amikor 
éppen kedve van. Közben Pálma, Gizike heccelődnek /Feri szomorúan 
hallgat és figyel, úgy megesett rajta a szivem./ ki az, a Gyula? mit 
mond, mikor találkoztak? Aztán a másik vonalon hívtak telefonhoz. 
Valami Lajos keres, mondja Pálma, aztán még alig beszélem, a másik 
telefonhoz kapcsol át Pálma, hogy ott is valami fiú keres. Sejtettem, 
hogy huzás az egész, u.i. ikerállomás és P. átkapcsolt, tehát 
ugyanazzal beszéltem. Szegény Feri, ahogy hallgatott és figyelt és egy 
árva szót sem szólt, de az egész arca kifejezte a féltékenységet, hogy 
mennyire fáj neki mindez. – Ó pedig ha tudná, mennyire nem érdekel 
a Gy. egész felháborított, hogy fel merészelt hívni, hát minek tart, 
megérdemli, hogy várjon hiába. – 
         Hazafele menet mondom Ferinek, hogy ne holnap menjünk 
moziba, hanem szerdán. – Jó, felelte. Azaz várjon csak, azt képzeli, 
hogy én nem látok tovább az orromnál, csak menjünk kedden. De én 
szerdán akarok menni! Hát jó, majd meég meglátja. Kedden délután 
megkérdezem, akkor megyünk holnap? Jó, rendben van, mondja. 
Szerda reggel mikor odaül hozzám azt mondja: a mai programunk 
sajnos kutbaesett! Aztán miért? A szabóm üzente, hogy menjek 
próbálni a téli kabátot. Nagyon meglepett és különösen az, hogy ilyen 
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kifogást hoz fel. Jó, rendben van, feleltem. – Különben pedig csak 
menjen el oda, ahová megigérte. – Azt bizza csak rám, hogy hova 
megyek, de semmi esetre sem megyek oda ahová maga gondolja. – 
         Másnap azt mondja: a H egy új éneket tanult: „elmegyek én a 
templomba”. Aztán kérdezi, hogy éreztem magam, hány órakor 
mentem haza? – Ne legyen kiváncsi, mert hamar megöregszik. 
Különben pedig ne felejtse, hogy maga kivánta igy. – 
Ha magának fontosabb a szabója hát rendben van. – Láttam, hogy 
meglepődik. Érdekes, tegnap nem igy vélekedett, mondja. – Ugyan 
már ne jöjjön elő ilyen gyerekes kifogásokkal. Maga pedig ne 
használjon ilyen gyerekes trükköket. 
 
feleltem. – Csend lett. Sokáig hallgatott erre és nagyon 
elkomolyodott. Majd odamegy Gizikéhez. Kihez kell fordulni az OTBA 
könyv miatt, hogyan kapom meg? A számvevőségre mondom’ ott 
adják meg a további felvilágositást, de úgy láttam nem figyel rám. – 
Majd, hogy visszajön s helyére mondom: nem is értem hogy lehet 
valaki ilyen, hogy ennyire nem törődik vele, hogy legyen „Otba 
könyve” soh’sem lehet tudni, mi adódik. Látja ha lett volna könyve 
most maga is kérhetett volna igazolást és kapott volna segélyt. – 
Minek az nekem? Azt hiszem akad még 20-30 forintom, hogy 
orvoshoz menjek. Ja, ha magának annyi pénze van! – Minek nekem a 
fogamat csináltatni? nem kell nekem segély! – Minek nekem 
télikabát, én megfázhatok az sem baj! Ez talált, szóval ez nekem szólt. 
Még a végén Ő van megsértve és én szégyenkezem. – Pedig azt 
hiszem már szebben nem viselkedhettem volna, mint hogy 
felajánlani, hogy inkább vele megyek, mint a Gy: ahelyett, hogy 
kitüntetésnek vette volna, még visszautasít/ Gizike telefonál az 
ügyébe és mondja, hogy kell írni egy igazolást, hogy mi történt a 
könyvével, és hol van állásban. Már szedtem is elő, hogy megírjam. 
De mit írjunk címnek ez nem igazolás? Csodálom, hogy már 6 éve van 
a hivatalnál és még mindig nem tudja, hogy ez nem igazolás, hanem 
nyilatkozat. – Egy szót sem szóltam’ de most már elegem volt a 
sértegetésekből. Nem is mertem reá nézni, olyan dühös és 
elkeseredett volt. Egyszer csak kitört belőlem a kacagás! Nagyon jó 
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sértődésre egyedül csak nekem van jogom és még ő adja a 
megbántottat. De látva, hogy ő továbbra is komoly marad, gyorsan 
beszaladtam a másik szobába és ott kacagtam. Mikor kijövök mondja: 
Te csak kacagj Bajadzo! és utána sóhajt egyet. – Ne haragudjon, de 
valahányszor jobbra nézek, muszály nevetnem. – 
 
Aztán odajött hozzám. És most már megenyhült. Próbált békülni. Én 
pedig nagyon megsajnáltam. Megkérdeztem, bár inkább ne 
kérdeztem volna: /de gondoltam, mindjárt lesz rá alkalom hogy 
jóvátegye a hibáját/ jön-e vasárnap az operába. – Ingatja a fejét, hogy 
nem. Bármelyik hétköznap szivesen megyek, de az az egy vasárnap 
van, mikor nem kell olyan korán felkelni akkor nem megyek sehová. – 
Kellett ez nekem. Most már harmadszor is visszautasit. – De mindezt 
még valahogy ki lehetne magyarázni, és mondjuk az indok is 
elfogadható, de az már jellemtelen dolog, hogy csak utolsó percben 
tudom meg, hogy nem jön. Mikor már mást hívni sem lehet, és a jegy 
meg van. – 
/Egyszer pedig emlitettem, hogy nekem végeredményben mindegy, 
hogy ki ül mellettem. – azt tudom’ felelte-, csak legalább egy-két 
nappal előbb tudjam, hogy mást tudjak hívni. Mondja már legfeljebb 
felhívja az illetőt telefonon, megadta a telefonszámát./ 
         Olyan szégyenkezés fogott el, hogy nem bírtam volna tovább ki. 
Vettem a kabátom és öltözködni kezdtem. – Ebben a percben jön ki a 
Pálma, legyen szives megfejteni nekem… 
Jaj hagyjon most Pálma, a vonathoz kell mennem. – De csak ezt az 
egyet segitsen megfejteni. Hagyjon most nézem P. nem akarok 
mindennap szaladni a vonathoz. – Szólt olyan hangon, amelyből 
erősen érzett, hogy nagyon fel van indulva. Gyorsan vette a kabátját, 
hogy jöjjön velem. Úgy látszik megérezte, hogy megint valami hibát 
csinált! megy be köszönni Pa-hoz. Az pedig mondja hogy még csak 10 
perc mulva lesz 3. Eddig még leteszem a kabátot, mondja, és ujból 
leül az asztalhoz. Nem baj én elmegyek előbb mondjátok meg, hogy 
valahová el kellett mennem, szólok a leányoknak. – 
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-Na, mehet a F, kezet rá és nyujtja a kezét. Magával nem fogok kezet, 
hisz azt nem kell betartani. – Csodálkozik! hogyan! és elvárni a kezet, 
úgy hogy íme maga kezet ad, azt nem kell betartani. U.is. kezet adott 
rá, hogy jön az operába. 
Másnap Pénteken szintén nem mentem vele haza. Azt hittem, hogy 
most már vége mindennek.- Még egy ilyen szégyent nem fogok 
megérni. Én többé soha nem hívom sehová, és nem megyek vele 
többé sehová. – Igy legalább meg lesz állitva a dolog és nem fejlődhet 
tovább. Ő akarta úgy, hát magára vessen. És még elhigyjem, hogy 
szeret, hogy tetszem neki. – Mikor a legkisebb áldozatra sem képes. 
Ha szeretne örülnie kéne, hogy velem együtt lehet. – Nagyon 
komolyak voltunk mind a ketten egész nap. Mondom, hogy ebbe a 
hónapba nem eszem süteményt mikor G. hívott. – 
              Szombaton délelőtt azt kérdezi: kivel megyek az operába? 
Valakivel feleltem. Azt akartam kérdezni hogy mivel megy autóval? 
/teszi utána gyorsan/. 
              Azután Gizike felé fordulva mondja, de nekem szánva: 
délután elmegyek disznótoros vacsorára, vagy 5 km kell gyalogolni de 
megéri egy disznótoros vacsora – nem? Holnap délután pedig autóval 
megyünk el a barátaimmal. – 
Minthogy én úgy csináltam, mintha nem is hallanám, direkt szól 
hozzám: hallja H,? hogyne, jó mulatást kivánok! – Magamba nagyon 
felháborodtam. Ilyenkor nem fáj a lába csak ha velem jönne, akkor 
sajnálja a fáradtságot. A legfelháboritóbb pedig, hogy velem beszéli 
meg a programot és akkor lemondja és a legtermészetesebben 
előadja, hogy hová megy helyette. – Megérik a pénzüket a férfiak, 
„szép kis mákvirágok”. – De én vagyok a hibás, mert olyan jóhiszemű 
vagyok. Pedig tanulhattam volna, hogy nem lehet senkinek sem 
hinni! – Kis idő mulva jön hozzám. Mégis csak nagy gyerek maga és 
megsimogatja a fejemet’ – kellemesen csalódtam magába. – Ha 
akarom elhiszem, ha akarom nem, feleltem. Hédike, hová megyünk, 
ha megkapjuk a pénzt? /karácsonyi segély./ Magával? sehová. – Pedig 
szerettem volna elhívni. Ne is hívjon, ha nem akar visszautasitást, 
magával többé nem megyek sehová sem! Adja ezt írásba!  Felesleges, 
én amit mondok az úgy is van. 
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És mért nem jön velem sehová? Esetleges hasonló esetek elkerülése 
végett, mint amik a multban voltak! Odajön hozzám. Haragszik rám? 
Nem, nem mondhatnám, hogy haragszom, hiszen ha annyira 
haragudnék, nem is szólnék magához. Csak éppen, hogy nem tudok 
hinni magának. – Sajnálom, hogy igy történt, de ezen már nem lehet 
változtatni. – Vagy legalább is nagyon nehéz jóvátenni de nem baj! 
Szóval nem tudok megbocsátani?! Dehogynem, mondom, hogy nem 
haragszom! Én nem tudnék ilyen szívtelen lenni, mondja és lehajtja a 
fejét az asztalomra, és odahúzza magához a kezemet és simogatja. El 
sem akarta engedni, de a P. hívott. – Sietett haza és felajánlottam, 
hogy majd én felveszem a pénzt. – Közbe ¼ 3 lett és úgy volt, hogy a F 
azzal a vonattal megy haza, amihez már indulni kéne. Küldöm, hogy 
menjen, mert lekési. De nem megyek! De hát akkor nem éri el. Nem 
baj, majd megyek a következővel, vagy az azután következővel. Ha 
maga nem megy, akkor én sem megyek. /u.is csak az altiszt meg egy 
kollégám volt már bent./ De nem mehet, ki veszi fel a pénzt? Majd 
maga! De a P. magára bízta és a táskája is magánál van. Majd 
hazaviszi maga benne. – Hogyne, hogy még le is fogjanak hogyan 
kerül hozzám női táska? – Csak maradjon szépen. – Kénytelen voltam 
beletörődni. Gyorsan leszaladtam megnézni fizetnek-e már? És 
ahogyan lemegyek összetalálkozom a P-val, aki visszajött. – Mikor 
felmegyek mondom, hogy öltözzünk fel és odalent megvárjuk majd a 
pénzt. – 
               Lent miközben várunk mondja. Látja most igazán 
elmehetnénk valahova. Ne is hívjon, mert nem akarom megbántani a 
visszautasitással. De hát miért haragszik ennyire? Nem tudja? Nem! 
Akkor annál jobb magára nézve! 
 
                Még szerdáról a mozi miatt? Többek között azért is. – És 
még mit vétettem? Nézze, ha csak az lett volna, nem is szólnék, mint 
ahogyan első alkalommal nem is szóltam. De mikor már harmadszor 
történik, akkor már csak arra gondolhatok, hogy szándékosan 
történik. De, hát mi volt a többi kettő? Megmondtam a 
zeneakadémiát, amit szintén utolsó nap fúlyt le, és az operát, amire 
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pedig kezet is adott: hogyne jön! Belátom, hogy hibás vagyok. De 
mindenre tudnék egy feleletet, csak egy szóval tudnék felelni, és 
akkor látná, hogy ha azt állitjuk szembe a maga indokaival, még maga 
az adósom. Aztán nagyon elkeseredett. Na és miért nem mondja 
meg, mi az? Látja én mennyivel őszintébb vagyok. Én nyiltan 
megmondom magának a szemébe, de maga nem hajlandó 
megmondani. – Nem is mondta meg hanem ehelyett így szólt. Tudja 
hogyan vártuk kint a fogságban, hogy hazakerüljünk?! Pedig hogyan 
csalódik az ember. – Megmondanám azoknak, akik még ott vannak, 
hogy ne kivánkozzanak olyan nagyon haza. – Itthon is megváltozott 
minden, amiért érdemes élni. Az a kevés öröm, ami esetleg az ember 
magánéletébe adódna, az sincs. Egyet sajnálok, hogy nem pusztultam 
el én is, hogy élve maradtam. Nagyon megsajnáltam és elitéltem 
magam, hogy talán tul kemény vagyok hozzá. Nézze Feri nem szabad 
így elkeseredni. – Ez a nagy elkeseredés csak átmeneti. Legrosszabb 
dolga volt, mikor kint volt Oroszországban. Azóta csak jobb dolga van. 
Mit szóljon az, aki itthon senkit és semmit nem talált és nyomorék?! 
Magának hála Istennek’ megvan az otthona, a szülei, hozzátartozói. 
Sohasem azt kell nézni, hogy kinek van jobb dolga, hanem kinek 
rosszabb, mondtam. 
 
Nekem nagy bajom az, hogy talán tul büszke vagyok, de abból nem 
engedek, hogy amit ígér valaki, azt be is tartsa. – Nem vagyok 
hozzászokva, hogy egyszer is visszutasitsanak, nemhogy 3-szor. 
Mégegyszer nem fog megtörténni, mert nem lesz reá alkalom. – 
                 Közbe jött a P. a pénzzel és megindultunk a vonathoz. Én 
Rendezőn leszálltam fürdőbe készültem. Ő ugyan kért, hogy ne 
menjek, maradjak. – De mondtam: én amit elhatározok szeretem 
betartani. Biztos …. megy? Tudom, hogy hány nemet-mondanak az 
ismerőseinkről, hogy megtévesszék az embert, ismerem az ilyesmit. 
Mondja Feri, mikor fog már leszokni erről az örökös gyanúsitgatásról. 
Vagy bizik bennem és hiszi amit mondok, vagy nem. Én nem tudok 
hinni már senkinek. Egyedül az Istenben bizok és hiszek, engem 2 év 
óta más mint megtévesztés mint félrevezetés nem ért. – Nagyon-
nagyon sajnálom őt és nagyon szeretném megvigasztalni. – 
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 Beszédközben mikor a pénzre vártunk elmegy az egyik lány 
mellettünk. Na ez a leány sem valami bájos, mondja. – Már maga is 
ilyen? Mit törődik a külsővel, lehet amellett a legértékesebb valaki, a 
külső nem fontos! 
           Na azért én azt is nézem, hogy az illető szép legyen, vagy azt 
hiszi nem veszem észre pl., hogy magának milyen büszke, egyenes 
nézése, tartása van. Azért, hogy nem sütöm le a szememet, hogy 
bátran az emberek szemébe merek nézni. Hál Istennek nem tettem 
semmi olyat, amiért lesütött szemmel kéne járnom. – 
            Hogy milyen aprólékos, hogy mennyire figyel le kell írnom a 
következő esetet. Az egyik igazgató 
 
akivel egyébként vonatnál is néha összetalálkozunk és akire féltékeny 
is Feri, feljön hozzánk és leül mellém beszélgetni. Mikor elmegy azt 
mondja Feri, hogy neki milyen jó megfigyelő képessége van, és 
hogyan elárultam magam. El nem tudtam képzelni mi történt? Mikor 
odaült mellém az igazgató, - ahogyan van az embernek a nyakánál az 
a kis gödör – látta, hogyan jár le-föl, hogyan ver a szivem. Hát tényleg 
nevetnem kellett. – Ugyanis ködös időben – mióta bronhitiszem volt 
– néha gyorsabban ver a szivem. De rá hagytam, hogy legyen boldog, 
hogy ő neki micsoda meglátásai vannak. – 
         Szerdán, mikor Gy. volt megbeszélve a randevum Cicához 
mentem. Olyan helyes, aranyos, úgy örült és mondta, hogy eljön a 
hivatalba megnézi a F. Nagyon tetszett neki. Csupa jóság sugárzik az 
arcáról. Aztán beszélgetett vele és azt mondja Cica legyek vele 
nagyon óvatos és maradjak csak olyan, amilyen vagyok. – Nagyon 
kételkedő természet és a tökéleteset, tisztát keresi mindenben. Azt a 
kijelentést tette, hogy ő ugyan szabad, de egyelőre a másik részről 
semmi megértést, gyöngédséget nem tapasztal. – Feri azt mondja 
nekem: Hogy maguk mennyit pletykálkodnak, mindenesetre a 
barátnője jól értesült mindenről. Nagyon meglepett. Igaz, hogy én 
Cicának beszéltem a F-ről, de Cica olyan óvatos és olyan finoman 
tudja a dolgokat intézni, elszólta volna magát? 
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         XII.3-án, Feri névnapjára adtam egy pici kosarat egy kis csokor 
ibolyával és egy pici fehér szivet, belülre írtam: „Őneki-Őtőle.” 
Eredetileg egy kis cserép kéknefelejtset 
 
vagy mimózát akartam adni, de nem kaptam, azért csináltam igy. – 
          Reggel betettem a fiókjába és egyszercsak jön fel az altiszt a 
borokkal. Mi az kérdi P. és sorra gratuláltunk. F. nyilván azt hitte, 
hogy az osztálytól a csomag. Én nem gratuláltam, mert nem tudtam 
első lenni, a többivel együtt pedig nem akartam. – Mikor aztán 
elmentek a szobából és jönnek hátulról a telefontól odamegyek hozzá 
és egyik karommal átfogom a válát /át akartam ölelni, de valami 
hirtelen visszatartott/ és a másik kezemet gyorsan nyujtom 
kézfogásra. Egy pillanatra, mint ha Ő is másként akarta volna, de 
aztán ő is kezet csókolt, utána pedig mindketten nevettünk. /U.is. az 
ígéret nem vált be/ Azóta sem tett emlitést a csomagról. – Ellenben 
azt mondta, hogy nem tartottam be az igéretet, de ha nem adok én, 
majd ad Ő. Ha nem akarnak adni, majd lopok. Ő türelmes nagyon, de 
egyszer aztán el fogy a türelme. – 
           Sajnálom és azt hiszem szeretem is Őt. Hiszen hiányzik nekem, 
ha nem megyek vele együtt. – Csak nagyon bánt, hogy nem tudok 
hinni neki. – Nemcsak az emlitett dolog miatt, hanem sokszor veszem 
észre, hogy ugyanazt a dolgot két, sőt sokszor háromféle képen is 
mondja. – Nem tudom mikor mond igazat és mikor nem, mit higyjek, 
mi ne. Annál inkább bánt, mert hiszen az alaptermészete egyenes és 
őszinte. És vajjon miért olyan blazirt és flegma néha? Pl. mondja, 
hogy megkapta a szövetet, de a bátyjának adta. Minek neki még egy 
ruha, annyira nem érdekli az öltözködés, semmi hiúsági kérdés: 
miért-e nagy lemondás? – Vagy ezzel a flegmaság 
 
gal közönnyel akarja takarni, hogy nincs, nem telik, nem lehet, ezért 
nem is kell neki. Ez váltja ki belőle az elkeseredést és néha el-elszólja 
magát: honnét: miből vegyen? Sok neki minden kiadás, amit 
egészségének helyreállitása végett kellene venni, azt sem veszi, mert 
sokalja a kiadást. – Hogy tudjam akkor elhinni, hogy van az a képe és 
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gyűrűje? De legalább őszinte lenne, hiszen a szegénység nem 
szégyen, csak nagyon kellemetlen valami. – 
Kapkodós és türelmetlen minduntalan – különösen az utóbbi időben. 
– És főleg büszke és kifelé semmit nem mond, nem mutat. – Egy-egy 
tekintetével úgy elárulja néha mennyire szeret és szinte mintha ezt a 
szeretetet is mintha szégyenlené. – Mi az oka mindennek? Vagy 
minden hadifogoly ilyen lelki állapotba van. – Tényleg azt kell, hogy 
higyjem, hogy még saját magát sem tudja megtalálni. – 
           Hogy lehet valaki ennyire közönyös minden iránt, ennyire 
lemondó, minden hiúságtól mentes. – 
           Szeretem és sajnálom őt, és főleg nagyon szeretnék segiteni 
rajta. – 
           Most két nap ünnep van. Szombat este Pálmáéknál voltam 
reggelig, délután /másnap/ pedig a Magdinál. Azt mondta, lehet, 
hogy vasárnap találkozunk?! de minthogy én nem hívtam, nem jött. – 
Legalább pihenhet ezalatt. – Hiszen belátom, hogy fárasztó és sok 
naponta 5-6 órát csak vonatoznia és áldozatszámba megy még 
ünnepnap is bejönni. Meg is mondtam neki, hogy én nem kivánom, 
hogy miattam áldozatot hozzon. – 
            Tudom, hogy bántja őt nagyon a lába is, mert sokszor alig bír 
rálépni, úgy fáj, és sok minden egyéb miatt is – olyan kedvtelen, 
szomorú. – Ha rajtam állna, szivesen segitenék rajta. 
 
„1947.XII.26./karácsony másnapja./p. 
         Erzsike meghivott disznotorra. Hivatalból nagyon nehezen 
engedtek el. És ha beteg lennék érveltem, akkor is kénytelenek 
lennének nélkülem lenni. Magának, meg nekem – még betegnek 
lenni sem szabad, mondta P. Ez mind szépen hangzik, de a 
kinevezésre azért nem terjesztett elő. – 
          Feri odajött és arcon csókolt. – Hazafelé menet a vonaton 
szorongatta a kezemet, nagyon szomorú volt. – Ugye fogok írni neki? 
Ugyan ne csacsiskodjon előbb itt leszek, mint a levelem. – 
           Erzsikéék csak a kamrába fűtöttek. Mikor bementünk lefeküdni 
nagyon fáztunk. Már-már valahogyan átmelegedtem, de a kezem 
még jéghideg volt. És ekkor eszembe jutott Ő, mikor két keze közé  
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fogja a kezemet és olyan jól átmelegítit. – Tagadhatatlan, hogy 
hiányzik nekem, és már meg is bántam, hogy eljöttem. 
          Érdekeset álmodtam, mondom F-nek. Mintha jöttem volna be a 
hivatalba, és alig hogy beérek maga feláll és elmegy. – Egy darabig 
vártam, végül is megunva a várakozást, utnak indultam. – Amint 
megyek lefelé a lépcsőn, szembe jön velem. Kérdően rámnéz. Mi is jól 
csináljuk – szóltam – mikor én jövök maga megy, mikor maga jön, én 
megyek. – Aztán mentünk mindketten tovább. Én sietni akartam, 
gyorsan elintéztem az elnökibe amit kellett, aztán sietve vissza 
akartam menni a F-hez. De eltévedtem. Folyton csak mentem, 
réteken térségeken keresztül, nem egy helyen rögös, sáros volt a 
talaj. – Látni, láttam, hogy a kitüzött hely körül járok, de képtelen 
voltam visszaérni. – Igy ébredtem fel. – A másik álmom volt, hogy 
nyertem a sorsjegyen. – 
          Nem tudom megmagyarázni, mi ez a változás, de mintha más 
lenne F-, hogy hazajöttem. Óvatosabb, hidegebb, közömbösebb, vagy 
csak magára erőszakolt dolog lenne ez? – Úgy vágyodtam hazajönni 
és valami mást vártam, mint ahogyan fogadott. – 
Első nap fel kellett mennie a nagynénjéhez, és valamivel előbb 
elindult. Megbeszéltük, hol találkozunk. A kijelölt helyen nem volt, 
ellenben a vonatnál várt. És bevezetett abba a fülkébe, 
 
ahol a barátai, ismerősei voltak. – Bántott a dolog, szerettem volna 
vele egyedül lenni. – 
            Gizike odahív magához. Tudod, hol van a doboz, amit a 
névnapjára adtál? Az iróasztala harmadik fiókjába. – Irtó 
szégyenkezés fogott el. – Első gondolatom volt, hogy kiveszem ami 
benne van és eltüzelem, és csak az üres dobozt hagyom ott. –  
Aztán arra gondoltam, hogy az egész dobozt kiveszem és hazaviszem. 
– Majd itt maradok 3 után, igaz, hogy ez kicsit feltünő lesz, hiszen 
éppen az előbb kérdezte, hogy melyikkel megyek haza. – Ő kiment és 
én gyorsan kihúztam a fiókot, megnézni, hogy csakugyan ott van-e az 
emlitett doboz. Még jóformán annyi időm sem volt, hogy rendesen 
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becsukjam, benyitott. Gyorsan elugrottam és a telefonkagylót 
kaptam fel. – Mi az, mi történik itt? Már megint milyen merénylet 
készül ellenem? – 
         Szerettem volna erős lenni és büszkén viselkedni, de a lehető 
legbutábban viselkedtem. – Mondja, maga szokott dolgokat 
elfelejteni. Nem nagyon, de néha előfordul. – De miről van szó? Azt 
már ne kivánja, hogy még meg is mondjam. – Ahelyett, hogy 
igyekeznék jóváteni a hibáit, még egyik dolgot a másikkal is tetézi. –
Tudja volt egy leány, akkor már ugyan menyasszony volt, mondja 
nehezen -, de azért az nem volt olyan rossz véleménnyel rólam, sőt, 
jót is tudna rólam mondani. – Nehogy azt higgye, hogy én rossz 
véleménnyel vagyok magáról, vagy haragszom, csak fáj a dolog. 
Jobban már nem fájhatna semmi, nagyon bánt, hogy igy történt. Ezzel 
megint pontot teszek valaminek a végére. – Nagyon fáj a dolog? Nem 
szabad olyan önzőnek lenni. Csak azt veszem észre ami nekem fáj, de 
azt nem veszem észre, hogy esetleg másnak is fájdalmat okozok. – 
Olyan szomorúan nézett rám, és én nekem úgy fájt érte a szivem. 
Legjobban szerettem volna ráborulni és sírni, de ez a szégyen, csak 
legalább ne fájna és nem 
 
alázna meg ennyire ez a dolog. Hogy tehetett ilyet? Nem tudom 
milyen magyarázatot kellene adnia, amely megnyugtatna. –  
Az egyedüli mentség lenne talán, hogy haragudott rám, truccból 
tette, de semmi esetre sem az a magyarázat, amit másnap adott, 
amely még jobban megszégyenitett. 
             Másnap odajön mellém. Azt hiszem nem tudta rögtön, mikor 
én elugrottam a fióktól, hogy miről van szó. – 
-Közbevetem, hogy előző nap nem mentem vele haza. Ott maradtam, 
hogy kivegyem a dobozt. De az sehol sincs. – Milyen szelleme van 
ennek, hogy megérezte, hogy erről van szó.! – Hát igen, 
megfeledkezett róla. – Már itt ellentmondásba ütközik. 
Megfeledkezik róla, de ugyanakkor rögtön tudta, hogy miről van szó. 
– Késő a bánat kedvesem, feleltem. – Nem hiszem,-felelte. – Reggel 
mikor beértem azt mondja: Mindenek előtt ki kell, hogy jelentsem, 
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hogy a fiókomba senki ne nyúljon bele, illetéktelen beavatkozást nem 
tűrök! – /Hasonló egy régebbi kijelentésemhez?!/ 
         Talán érezte mennyire sántit a dolog és, hogy ezzel, hogy 
elfelejtette még nem nyer bocsánatot, talán nem. – 
          Hazafelé menet mondja: otthon kitette a kis kosarat a többi 
nipp közé, de a zsinórt magtalálta a mamája és kérdezte: mi ez, 
honnét van? Ő mondta, hogy a cigarettája volt átkötve vele, és biztos 
nem takaritanak rendesen, azért maradt elő. – Tudja, hogy a virág ott 
feküdt a kosárban beleesve, elszáradva. – És mást nem talált a 
kosárban? Nem semmit! Jól megnézte. Jó alaposan még a papirokat 
is átforgattam, miért volt benne még valami? Volt. Mi, mondja már 
meg. Azt már nem, ha nem vigyázott rá elvesztette, a lényeg 
lemaradt, elveszettt. De mi volt az, legalább mondja most már meg, 
valami kis érem. Kicsi volt 
 
az egész, de nem érem. Jelentéktelen kis dolog, de nem baj. – És 
akkor még bevezetett az ő baráti körébe. Közbe a szivem majd 
megszakadt. Ő sem különb, mint a legtöbb férfi. – Igy vigyáz arra,amit 
tőlem kap. – Jelnetéktelen, kis semmiség az egész, de én annyi 
szeretettel fabrikáltam, és annyi szeretettel adtam. – A kis fehér szív, 
benne, „Őneki – Őtőle” és úgy izgultam és szerettem volna örömet 
szerezni vele neki! – És mi lett az egészből? Két hét múlva a névnapja 
után kegyeskedett megnézni, ezt is csak közbejött eseményekre. – 
mikor is mit látott, mit talált: egy üres kosarat, benne egy hervadt 
ibolyacsokorral. – Mi ez, a sors újja akarna ez lenni. Jelképe az egész 
ügynek. Gondoltam a kosár talán sértően hat majd rá. De cserepes 
virágot nem kaptam, és mi másba tehettem volna az ibolyát, amely 
olyan kedves, megható volt, a kosár egyik oldalán, a másik oldalán 
pedig a kis szivvel. – És mit kapott: egy halott, egy elszáradt 
ibolyacsokrot egy kosárban. – Ezt mindenesetre magának köszönheti, 
hiszen két héttel a felbontás előtt, annak idejében egész másként 
festett volna a dolog. – Ő irányitotta a sorsát, magának köszönheti, 
hogy igy történt. – 
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S akkor azzal menti magát, hogy megfeledkezett róla. Bár mit 
mondott volna, bármi mást, csak ezt ne. Mert ez fáj a legjobban, mint 
akit arcul ütöttek’ éreztem magamat. – 
         Szóval akit szeretünk azzal úgy bánunk. Ha a szeretett egyén add 
valamit, arról egyszerüen megfeledkezünk. Ilyen nagy becsbe tartjuk 
azt, amit tőle kapunk. – Ebből csak azt látom annyira nem számitok 
neki, annyira közömbös, amit tőlem, kap, hogy egyszerűen csak 
félredobja, vagy ennyire szivtelen, hogy fel sem tudja fogni, mit jelent 
ez a viselkedése? Mit szólt volna, ha én bánok így azzal, amit tőle 
kapok. – 
Borzasztó még elgondolni is, hogy két hétig feküdt egy nyitott fiókba 
az egész, és akárki megtekinthette. – És mikor kérdezi, hogy mi volt 
az ami elveszett belőle, és én azt feleltem, hogy nem mondom meg, 
miért nem nézte meg akkor. Erre ezt válaszolta. Nem baj, nem is ez a 
fontos most, felelte: Lényeg, hogy az akta kiment és most már majd 
szépen sorjába elintézzük a többit is. – Majd arról kezdett beszélni, 
hogy az ünnepek alatt hová hívták és hogy karácsony estére a bátyja 
meghívta, de a mamája azt kérdzete, hogy nem velük tölti az 
ünnepet? Úgyhogy ezek után nem is megy el otthonról. – Különben is 
kint a hadifogságba, csak arra kérte az Istent, hogy azt megadja 
megérni még, hogy egy új évet együtt ünnepelhessen az édesapjával, 
- úgy otthon is marad. – Szilveszterre is meghívták, de nem megy, 
részben, mert ruhája sincs. Hát elég gonoszság a bátyjától, hogy 
elfogadta magától azt az anyagot, mikor jól tudja, hogy nincs csak ez 
az egy ruhája. – A bátyám éppen annyira törődik a ruhával, mint én, 
ha a felesége nem mondaná, hogy vegyen ruhát nem is venne.  
Hát akkor a felesége gonosz, ha volt szive elfogadni magától az 
anyagot. – Ugyan, az ő bátyja annyit adott már neki, annyi jót tett 
vele, hogy ő azt soha sem tudja visszahálálni. Meg vagyok róla 
győződve, hogy hasonló esetbe maga éppen annyi jót tett volna, sőt 
többet. Utóvégre az, hogy segitse magát, kötelességük is. – Jól 
néznénk ki, ha most már egész életében mást sem tenne, mint 
visszafizetné az ő jóságát. De meg minek is nekem a ruha, igazán 
fölösleges, éppen csak arra jó, ha meghivják az embert valahová, 
hogy eltudjon menni. De én úgy sem megyek sehova. – 
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Azt hittem ezt a névnapi históriát soha sem tudom megbocsátani. – 
És ekkor történt, hogy egy hadifogoly jött be textilért. És Gizike 
mondja, úr Isten, hogy nézhetett ki 45kg-al. – Hogyan? úgy mint én 
/és akkor találkozott tekintetünk/ szól Feri, csak a csontjai lógtak. 
Bizony Hédike, ha akkor látott volna, megbocsátaná, minden 
bűnömet, elfelejtené minden vétkemet. – 
          Igen, nagy hibám, hogy sokszor megfeledkezem róla, hogy 
fogoly volt, hogy mennyit szenvedhetett. – 
És abba a percbe már meg is bocsátottam és nagy-nagy részvét fogott 
el iránta. – 
           Igen, igaza van miért vagyok ennyire önző, hogy nem tudom 
megbocsátani, ami nekem fáj, amivel nekem fájdalmat okoznak? – 
Nem szabad ennyire büszkének lenni, inkább több szív és megértés 
kell az emberekhez. – 
             Nagyon fájt Müty. az a kijelentése: adjatok ugyan már össze az 
osztályon egy sálra a F.nek, hogy ne járjon ilyen nyitott nyakkal. És az 
ingének a gallérja hogyan áll. – Én eddig észre sem vettem, és ha 
észreveszem sem teszem szóvá, mert tudom, hogy nincs másik. – 
             Egyik alkalommal is bejön egy könyv ügynök és nagyon 
erőszakoskodott. Hogyan adjunk könyvekre pénzt, mikor az 
embernek még egy ingje sincs, mikor csupa kölcsönkapott dolgokban 
jár, mondta. 
              Mikor kezdett esni a hó, mondom nézzen oda, milyen szépen 
esik. És nekem nincs télikabátom, mondja. Úgy megsajnáltam, úgy 
szeretnék rajta segiteni. Borzasztó ez a nyomor. És még azt mondja 
jók a testvérei és, hogyan 
 
segitik őt. A beszerzést is mindig a saját pénzéből fizeti. Már a ruhája 
félretett pénzéhez is hozzányult. Engem ez annyira felháboritott, 
kifejezésre is adtam. Mit gondolnak a maga szülei? Tudják mennyi a 
fizetése és azon felül elfogadják? De maga a hibás, mert azt hihetik, 
talán van még azon felül valami mellékjövedelme, vagy nem adja 
haza az egész fizetését? – Hagyja H. hagyja, már ugyis nagyon elegem 
van. – De hogyan lehet egy férfi ennyire mafla? – Hál’ Istennek 
megvette a másik ruhára az anyagot. Örült neki, de én még talán 
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jobban örültem neki. A télikabátja is elkészült. Most hogy már jobban 
ismerem megértem miért nem jön ha hívom, mert sem pénze, sem 
ruhája. Nem is fogom hívni ezentul. – Elhatároztam, hogy jó leszek 
hozzá, amennyire csak tudok. Csak ez is olyan nehéz és kényes 
feladat, mert ha jó vagyok hozzá, csak jobban megszeret, és én nem 
akarok, ujabb fájdalmat okozni neki, mit tudom én még mi lesz, nem 
vagyok tisztába saját magammal sem. Néha vonz, néha taszít. – 
Szombaton fürdőbe készültem. 2-15 vonattal szerettem volna menni. 
Feri a 2.50-el. Mivel korán volt még, átjött az indulási ideig hozzám. 
De még egy félóra mulva sem indult el. – Erre én átszálltam a F. 
vonatjára. Amint felszállok az első kocsira látom hogy a F. a vonat 
mellett – le-fel sétál. Kiszólok hozzá. – De nem jött fel, hanem tovább 
sétált. – Ez a vonat is sokat késett, ugyhogy leszálltam, hogy 
villamossal menjek. – Odajön, kezetfog. – Én pedig egy 91-el 
hazautazom. Másnap mondja: milyen régen nem járt már az István út 
felé. Majd eltévedt. Hogy a muzliba milyen jó tormás-virslit lehet 
kapni. – És az egyik vendéglőben milyen jó bort mérnek. – Annyira 
célozgatott, hogy nekem egyre gyanúsabb lett. Hogy került maga 
oda? – Az egyik barátjával találkozott ott. – 
Végül is bevallotta, hogy utánam jött. De ha már arra jött miért nem 
jött mellém. Hívott maga? Nem, de ha én véletlenül hátranézek és 
meglátom? Egy …. ….. nem láthatott volna. – Mutatja a naptárját: 
Ismét belekerültem. A villamos is fel volt jegyezve, amivel mentem. – 
Látja ez maga, mikor hívom nem jön, mikor nem hívom jön.  
                 Később azt mondja, még nem voltam moziban. Elég baj, 
feleltem. Menjünk el egy jó moziba! Én egy darabig egy szót sem 
szóltam. Zavarba jött és mondja: igaz, hogy részemről talán tul 
merész ajánlat volt!? A „holnapért élni kell”, hallottam, hogy jó. Hol 
adják’ kapott gyorsan a szón, a „Szittyába”! Már vette is elő az 
ujságot. ½ 4-kor kezd. Nagyszerű! De magának nincs vonatja, csak 7-
kor. Majd eltöltjük az időt. Elmegyünk …. venni, stb. – Csak ennyit 
beszéltünk. Ő aznap előbb elment és ruhaszövetet vett és magával 
vitte a pálinkám. – Megbeszéltük, hogy a vagonok után lévő első 
kocsiba találkozunk. Én valahogy elnéztem az időt, és már mozgott a 
vonat mire kiértem. – Éppen, hogy az utolsó vagonra fel tudtam 



57 
 

kapaszkodni. – Rendezőn át akartam szállni, de csak két vagonnal 
jutottam előbbre. Úgy hogy csak „Főnhely”-nél értem el az első 
személykocsit. Itt annyian voltak, hogy időbe tellett, míg 
megtaláltam. Eljöttem csak azért, hogy lássa, hogy amit megigérek, 
azt be is tartom. – Ő adta a pálinkát. Holnap akkor megvesszük 
együtt! Mit? De erre már nem felelt, visszament a helyére én pedig 
leszálltam. – Másnap bejött a Béla. – Egy képet hozott és a Ferinek 
adta. Leültek egy darabig külön beszélgetni. A képet nekem is 
megmutatták. Több leány van rajta. Én rögtön megismertem az ő 
ismerősét. – Visszaadja a Bélának. Nekem nem kell. Nekem sem 
mondja Feri. Adják nekem, feleltem, azzal beteszem a muffomba. – 
Pár perc mulva előakarom 
 
venni, de a kép nincs ott. – A Feri kivette és összetépte, mondja a 
Béla. Aztán később láttam, hogy kotorász a papirkosárba, majd a 
képből egy darabot a fiókjába tett. 
              Ugye arra jössz, amerre mi, mondja Feri Bélának, azzal 
indulunk. Az eső esett. Szálljunk fel a villamosra, ajánlja Feri. Jó, 
feleltem és csak vártam megemliti-e, hogy tulajdonképen miért is 
nem megyünk a moziba, vagy talán el is felejtette? – Az uton mondja, 
hogy vegyek neki egy ujságot. Csak két firintom van, feleltem. Nálam 
lesz apró. Hagyja, majd felváltják-úgy én. De Ő már indult a 
pénztárcájáért és kérte húzzam félre a cippzárat. Nem, feleltem, már 
elővettem a pénzt, majd én veszek. – Ezzel Ő maga nyitotta ki előre 
ment és megvette az újságot. Tulajdonképen miért kért akkor meg 
engemet ha úgyis maga vette meg? – Azért mert magának mindent 
ötször kell mondani. – Nagyon bántott ez a megjegyzése. Engem bánt 
meg, ismételten felültet, és még ő a mérges. –  
A vonaton kezdi megint, milyen jó ha az embernek szeme van és nem 
sajnálja a fáradtságot. És legalább gyarapitotta …… Soh sem lehet 
tudni, hogy mi, mire jó. Tudja mennyibe került nekem? 15.-Ft.ba. Hát 
azt meg hogy csinálta? Most már megmondhatom. Taxival mentem. – 
A sors is kezemre játszott. Ahogyan leszálltam a villamosról, egy kék 
taxi állt ott. Nyomban bevetettem magam. Melyik kapitányságra 
tetszik, kérdezte a soffőr? Valami detektivnek nézett. Csak hajtson 
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lépésben. – A várakozási időt is meg kellett fizetni. Tudja nem akarom 
elhinni, amit mond, mert végeredményben ez reám nézve nagyon 
sértő! Miért ravaszkodik? Csak egyszer ravaszkodtam. 
 
Majd karácsony után, még újév előtt mondok magának valamit, 
felelte. – Én felőlem mondhatja akár karácsony előtt is. Nem kell 
megvárni az újévet. Én félek már minden „Új évtől”! Maga persze már 
nem emlékezett rá, hogy mire mondtam azt, hogy elmegyünk együtt 
megvenni.? Nem tudom mire gondolt! A sakkra? Igen! És mivel 
kapcsolatban mondtam én azt, hogy hova megyünk? Én halogattam, 
mert talán ha szólok tul sokat is találok mondani: a „Szittyába, és 
maga azt mondta, hogy jó! Igen, feleltem, és mi tartotta vissza, talán 
az eső? kérdeztem gúnyosan. – De maga persze nem emlékezett már 
rá, úgy Ő. Még a végén ő van megsértve. Én csak vártam, hogy hova 
megyünk. Talán én szóljak, hogy menjünk a moziba, nem ezt, többé 
nem fogom. – 
Csordultig volt a pohár. Hazaértem és sírtam és elhatároztam, hogy 
végleg szakítok vele. Megírom neki, hogy ne kinozzuk egymást, hiszen 
nem értjük egymást. Mir jó ez az örökös civódás. És borzasztó, hogy 
nem lehet hinni neki – hogy nem tartja be, amit igér. Jobb most 
szakitani, mint később, ha már esetleg megszeretjük egymást. – De 
másnap karácsony, elrontom a karácsonyát. Nem ezt nem tehetem. 
Hiszen ez az első karácsonya, amit itthon tölt, hadifogsága óta. – Nem 
akarom megkeseriteni sem neki, sem nekem. – Pont karácsonyra 
kellett annyira elmérgesedni a helyzetnek. Csak még egy kis 
türelmem, kitartásom legyen, csak tudnék jókedvű lenni, hogy 
semmit ne vegyen rajtam észre. Aztán majd ha elmulnak az ünnepek 
tisztázzuk a helyzetet. – Nem ezt már nem tudom lenyelni, bolondot 
járat velem. – Nem tudom minden esetre félretenni 
 
a büszkeségem, az önérzetem. És még Ő mondja „hogy magának 
mindent ötször kell mondani” Kémkedik utánam, milyen jogon, miért 
teszi? Ó bár ne adna karácsonyra semmit, mert én nem adhatok neki, 
hiszen hogy bánt a névnapi csomaggal. Nemcsak, hogy többé nem 
hívhatom, de adni sem adhatok már semmit neki. – Viszont szörnyű  
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lenne, ha kapnék tőle valamit és én nem tudnék semmit sem adni. – 
Bár leghelyesebb lenne el sem fogadni, megmondani: én nem 
fogadhatok el magától semmit, mert én sem adhatok, hiszen maga 
nem fogadja el. – Igy gyötrődtem. Legjobb lenne most frissiben 
mindent megmondani, megírni, de pont karácsony van, a szeretet, a 
békesség ünnepe és neki nem ronthatom el az első karácsonyát: 
annyi szenvedés és megpróbáltatás után legyen békés-boldog 
karácsonya. – És ekkor felöltöztem és elmentem vettem neki egy 
cigaretta-tárcát és 10 drb cigarettát. – És már készitettem is. Egy 
fehér kartonlapra ráírtam „A szeretet ünnepére”… 
Az egészet fehér selyempapirba csomagoltam, zöld zsinorral és 
fenyőgallyal átkötöttem és közbe szinte megfeledkeztem róla, hogy 
haragszom rá. Lám nem is olyan nehéz. Csak a büszkeséget kell 
félretenni és megy minden. – Igen megint az a baj, hogy önző voltam. 
Sohasem azt kell nézni, hogy nekünk mi lenne jó, hanem, hogy a 
másiknak mi lenne jó! Igy aztán megy a dolog. – Tegnap nagyon neki 
keseredett, mondja másnap Feri. – Alaposan beugrott a csőbe. Az, 
amit maga mondott, hogy tulajdonképen magára nézve sértő, nem 
igaz. – Nem mentem én maga után. De maga elhitt mindent. – Nem 
mernék megesküdni erre sem. –Mindenesetre már 
 
az elején nagyon sántitott az a „barát dolog” De úgy lehetett 
következtetni, a többi már jött magától, maga úgy bedőlt a 
dolgoknak. – Mondja, miért kell örökösen hazudoznia? Őszintének 
lenni az bátorságot jelent és a bátorság az férfias erény. A 
hazudozást, ravaszkodást azt hagyják a nőknek, bár azoknál is nagyon 
csúnya dolog. Közbe P. is húzta őt. A centenárium évét 
megemlegeted te majd még egy párszor, amely évbe te megnősülsz. 
Mert ne feled, hogy a fogság évfordulója az a rabság évfordulója, és 
amilyen mértékben nő a bajod, olyan mértékben nő a házassági 
hiányérzet. – Odabent kezetcsókolt Feri és kellemes ünnepeket 
kívánt, aztán eljöttünk együtt. Én Feri kabátja zsebébe csúsztattam a 
csomagot. Ő pedig a ridikülömbe tett egy csomagot. Ettől megint ugy 
meghatódtam. És bent megint … volt. Ugy odamentem volna hozzá, 
de nem lehetett, hiszen hivatalba megyünk és a többiek előtt pláne 
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nem akarom, hogy lássák a gyöngédségemet. Béla kért, hogy menjek 
vele a Feleségének harisnyát venni. Igy hárman együtt tartottunk. A 
G. /ahol a sakkot vettük/ míg Feri vásárolt, én hátramaradtam és 
megnéztem mit adott. Egy hivatalos papirban egy fenyőgaly, rajta egy 
virágbross. – Nagyon meghatott. Kifelé jövet mondom, hogy térjünk 
be a templomba. – Mikor kifelé jöttünk a templomból, én is kellemes 
ünnepeket kivántam és megcsókoltam a Feri arcát, gyorsan utána a 
Béláét is. Mind kettő nagyon meglepődőtt. – Aztán, hogy Bélától 
elváltunk, Ferivel vásároltunk még egyet-mást. – Közbe any- 
 
nyira előrehaladt az idő, hogy a vonatba is beszállhattunk. –  
Feri egy nehányszor átfogta a derekamat, melengette a kezemet. – 
Mondjon valami szépet’ kért. – Nem mondhatok, mert tulsokat kéne 
mondanom és jobb ha most nem beszélek. –  
Tegnap nagyon el voltam keseredve. Mindenesetre a tegnapi nap 
után egészen másmilyennek gondoltam a mait. – De nem akarom 
elrontani a karácsonyát! / már meg is bántam, hogy mondtam, még 
majd az ünnepek alatt emiatt nem lesz nyugta/ Engem már nem 
érhet meglepetés. Nekem a karácsonyom már előbb volt. – Mikor? 
Mikor hazajöttem a fogságból. –  
Szeretek otthon, szeretem az otthonom, nem is fogok az ünnepek 
alatt elmenni sehova. – Tudja, hogy el nem tudtam képzelni, 
mitörtént, mikor megcsókolt! A Karácsony a szeretet ünnepe és 
ilyenkor megszokták az emberek csókolni egymást, mondta egyszer 
valaki nekem. Igy legalább az adósságom is leróttam, feleltem. Azt 
már nem. Isten és a Béla a tanú rá. Nevetett. De a Béla nincs itt. Az az 
Isten mindenütt jelen van. 
            Többek között mondtam neki, hogy az arc és a szem a lélek 
tükre, és maga egészen mást mond, mint a szeme, az arca után itélve 
azt hinné az ember, hogy nem tud hazudni, hogy egyenes, őszinte! És 
nem látni a szememen, hogy mikor tréfálkozom? Azt mondják 
macskaszemem van. Dehogyis. – Viszont a sötét szemű nők 
kiismerhetetlenek, mondja. – Az lehet, hiszen én sem ismerem saját 
magamat teljesen, feleltem. – De én ismerem, feleli – hiába adja a 
nagyképűt előttem. – Olyan jó volt így együtt ülni, egymás mellett. El 
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kellett volna menni egy cukrászdába, mondja F., Na nem mondja 
meg, amint az előbb mondta, hogy majd mond valamit? Nem, majd 
ünnepek után. Igaz, én is mondok majd valamit még újév előtt. Na  
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látja maga sem mondja most meg’! Aztán készülődtem. Ha az 
ünnepek alatt elunná magát és kedve van, nézzen ki hozzánk, 
szóltam. Majd a ….., felelte. – Nagyon boldog, meleg karácsonyi 
ünnepeket kívánt, és elváltunk. – Közben szép lassan kezdett hullani 
 
a hó és én boldog voltam, mert éreztem, hogy szeretnek és én is 
szeretek. – Olyan jól esett ez a kis bross tőle, vajon Ő örül-e neki amit 
tőlem kapott? 
           Ma karácsony másnapja, esik az eső. Kivülről nézve fekete, 
szomorú a karácsony, de az én szivemet valami édes melegség járja 
át, hiszen örökké rágondolok. Be kell, hogy valljam, hogy szeretem! És 
vajjon szeret-e még Ő is!? Vajjon mit akar Ő mondani nekem. Nem is 
szeretem felidézni a kellemetlen emlékeket, csak arra akarok 
gondolni, ami vele kapcsolatban szép és jó. – Szeretnék mindent 
őszintén feltárni előtte, mindent megmondani, de félek, hogy 
fájdalmat okoznék vele. – 
            Szeretem őt, de azt hiszem ez még nem tökéletes szerelem. – 
Szeretném, ha indig velem lehetne, örülnék neki, ha segithetnék 
rajta, de egyben félek is gyengéd és jó lenni hozzá, mert mire jó 
elmélyiteni a kapcsolatot, jobban szeretni egymást, hiszen oly 
szegények vagyunk mind a ketten, hogy rajtunk csak valami csoda 
segithetne. -    
                                                                             XII./29./h. 
24-étől tartott a szabadság. Én, hogy őszinte legyek már nagyon 
vártam, hogy hivatalba menjek. – 
           Hogy maga mennyit hizott, mondja F. Bántott ez a 
magjegyzése, különösen most, hogy annyi idő után találkoztunk. 
Később mikor telefonáltam, elkapta a karomat és végig simitotta vele 
az arcát, majd átölelte a derekamat. – 
            Béla egy megjegyzésére ezzel válaszolt: majd egyszer jön a 
végrehajtás, de akkor mindent bepótol. Tudod én hagyom a dolgokat. 
Mert én aztán nagyon goromba vagyok, inkább hagyom.  
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                                                                             XII./30./kedd. 
Az egyik új kollégám ma jött be /ünnepek után/ először. Ahogyan 
bejön mindenkivel kezet fog. A többi kolléga is arra 
 
fel kezetfog a már bentlévőkkel. Igy én is, F. pedig megsimogattam az 
arcát, mire ő kezetcsókolt. – Meghatott, hogy a szeretet legkisebb 
megnyilvánulásáért is milyen hálás tud lenni. – 
           Bibó L. Halovány virág c. könyvet olvasom. – Egy rész benne alá 
van húzva. Tán a F. tette, gondolom és olvasom: 
           „Például annak ime ez a sorsa, aki kirekeszti életéből a világot. 
Áll egyedül az éjszakában és egy kóbor kutya nem akad, aki 
hozzádörgölődzzék, egy elátkozott lelket nem talál, akihez szólhatna. 
            Másnap mondom: maga huzott alá a könyvembe egy részt? 
Igen, felelte. Talán magára érti? Nem, csak olyan jó mondás, mondja 
zavartan. Hát jónak éppen nem jó, legfeljebb szomorú. Már azt 
hittem magára vonatkoztatja, kezdtem megsajnálni. Gondoltam 
odadörgölödzök magához, hogy ne kutyákra legyen rászorulva. – 
Engem ne sajnáljon senkisem! felelte büszkén. 
            Kezetcsókolt és boldog Uj évet kívánt. – Én csalódást éreztem, 
részben, mert nem mondta meg, amit beigért, részben szerettem 
volna együtt kezdeni vele az Újévet. – 
             Mondja, hogy reggel a Jolival találkozott. Olyan szépen 
mosolygott rá, hogy egész zavarba jött. 
              A vonaton, ahogyan ráncolta a homlokát hirtelen el akartam 
simitani a kezemmel a ráncokat. De bár már a kezem megindult, 
visszakaptam. Észrevette és elmosolyodott rajta. – 
 
              1948. 
Hazafelé együtt tartottunk. – Eleinte a Bélával is, majd később, hogy 
B. villamosra szállt, vele maradtam. Na jöjjön vonatos párom szólok. 
Nem sokáig leszek már vonatos párja! Miért? Mert februártól 
bejövök Pestre lakni! Hogy, hogy? A nagynénjénél van egy kiadó 
szoba /Báthori u./, odaköltözik. Már meg is beszélték. De mi lesz 
magával, ki viseli gondját? Mondja már, fűteni nem kell, egész nap 



67 
 

nem leszek otthon, kosztot bent eszem, legfeljebb még soványabb 
leszek. Majd annyit költekezem, amennyi pénzem marad. Mi az, tán 
összevesztek otthon? Nézze, nekem a mostoha-anyámmal nagyon 
sok nézeteltérésem volt. – Pl. most, hogy Ujévkor is elmentem, 
elkezdett sírni /tán a meghatottságtól,/ mondom. Valószinű, feleli, 
hiszen nem szinésznő, hogy szinészkedjék. – Majd csak megélek 
valahogy, akkor majd legalább jut másra is, nemcsak élelemre. Hát 
igen, én nem is értem a maga szüleit, nagyon jól tudják mennyi egy 
állami tisztviselő fizetése, és az utolsó fillérig elszedik. Hiszen a papája 
is állami. Az Apámmal nincs baj, hisz jobban szeret engem, mint saját 
magát. – 
            Mondja, hogy milyen elegáns volt Újévkor. Új ruha, /készen 
lett szerdára/ kabát, kalap. Csak azt nem értem miért viszi egy olyan 
ember társaságba a menyasszonyát, aki annyira féltékeny reá. 
Majdnem balhé tört ki emiatt. – Nem mintha ő csinálta volna a bajt, 
de az egyik orvos, aki olyan „kékszakáll” hirébe áll nagyon csábitotta 
az illető mennyasszonyt. Egyébként én is érzékeny búcsút vettem a 
hölgyektől. – 
            Nagyon le van fogyva. Már csak 75 kg. Bárcsak én lehetnék 8-9 
kg kevesebb, mint kéne. – Gizike megkinál süteménnyel és ő is 
odajön. Kinálom, de nem kéri. Legfeljebb úgy, szól, ha együtt 
beleharapunk. Jó G. adjál akkor egy hosszabb szeletet. Úgy már nem! 
Hát akkor jó, nem  
 
bánom felezzük meg ezt. Köszönöm nekem nem kell az ilyen 
kierőszakolt dolog, felelte. – 
            A vonatra érve mondja: Engem az élet nagyon megtanított. 
Nem tűröm, hogy bárki is beleszóljon az én függetlenségembe. Jaj 
annak, aki az én szabadságomat gátolja, aki beleszól. – 
            Másnap próbáltam lebeszélni , hogy ne jöjjön Pestre lakni. 
Nem lesz aki mosson, vasaljon, főzzön, varrjon stb. rá. És ha mást 
nem de legalább gondoskodnak magáról, szeretik. Míg, ha 
akármennyi pénze is lesz, szeretetet nem kaphat. – Ugyan, ha 
pénzem lenne, akkor mindez nem állna fenn, felelte. – Kibirt már 
ennél nehezebb helyzetet is, és ez nem is lesz olyan borzalmas. – 



68 
 

 
Kotaszek Hedvig: Bartók Béla, A kékszakállú herceg vára-
Elektrografika 



69 
 

 
           Hogy is van azzal a segéllyel? – Majd jövőhéten hozok be orvosi 
bizonyitványt. Most lesz az Anyám, aztán meg az Apám születésnapja, 
kell venni nekik valamit. Hogyan, a maga számára írja meg az orvos a 
bizonyitványt és kapja a segélyt és a szüleire költi. Hát én ilyen 
kérvényt nem írok. Szép, hogy mindig a szüleire gondol, de ebből 
nem lehet megélni. Gondoljon saját magára is. Csináltassa meg a 
fogait, vagy iratkozzon be az egyetemre. Mikor akar tanulni, nem elég 
vén még hozzá, szóltam. Mi lesz magával, igy, nem lesz soha magából 
senki. Gondoljon magára is. Nem is értem, hogy lehet valaki ilyen, 
ennyire nem gondol magára. Egy egészséges ember, egy kicsit önző is 
kell, hogy legyen. – 
            Jó vagyok én igy erre a világra. – Én teljesen kizártam az 
életemet ebből a világból. Nem akarok én már semmit. – Nem is 
tudom, hogy mi segitene 
 
rajtam. De mindenesetre nagyon nagy változásnak kellene történni, 
hogy másként gondolkodjam. – Mégegyszer felhoztam az egyetemet, 
mondtam, hogy a vonaton böven lenne ideje tanulni, vagy ha bejön 
Pestre lakni, délutánonként tanulhatna. Mit fog akkor kezdeni a 
rengeteg szabadidejével? De nem, jó ő igy, nem iratkozik be, felelte. – 
Hát maga a vesztébe rohan. Bejön ide Pestre lakni, akkor egészen el 
fog zülleni. – Ha élne az Édesanyja biztos nem engedné, hogy igy 
elkanászosodjék, szóltam. Hát az biztos’ felelte szomorúan. 
           Magdiék átszóltak, hogy menjek be hozzájuk, fontos 
megbeszélés végett. Szombaton tea-délutánt rendeznek. – Ferit is 
meghívták. 
           Maga szépen hazaviszi a könyvemet és minden számhoz beírja, 
hogy 47/ nehogy tévedés legyen. – mondja egyik reggel tréfásan. – 
Mit gondol maga, hogy még otthon is magával akarok szórakozni! 
           Egyetlen örömöm, ha a H. mosolyogni látom, mondja itthon 
Anyukának O.P., mondtam is Ferinek …. itt hirtelen elhallgatott, 
hiszen nem tudhatta, hogy Anyuka mit tud és mit nem. – 
             Meghivtam P. is jöjjön el a tea-délutánra. Mit kapok, ha jövök? 
Majd valamit! Csókot? Hogyne, mindenkitől egyet. – De nekem 
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egyedül magátol kell annyi, mint mindenkitől. – Na jön, vagy haza kell 
utaznia? Várom otthonról a táviratot, nem mehetek, és még egy oka 
van, de azt majd a tea-délután után mondom meg, ha elmult. Feri ott 
lesz? 
          Megkináltam Ferit csörgével. Nem fogadta el. – Ingerülten 
utasitotta vissza. Aztán később odajött 
 
mellém: nem hagyott persze a süteményből? mondta. – Még jó hogy 
betettem egyet a fiókjába, látja F. maga mindennel igy van. Mindig 
akkor kell valami, mikor már nincsen, szóltam. Odahajtja a fejét a 
vállamra. Ilyenkor úgy megesik a szivem rajta és úgy szeretnék 
segiteni rajta.-  
          Kis idő mulva egy aktával igyekezett eltakarni. Csak nézek 
mindenfelé mit akar takarni. De csak nem szól. Egyszerre csak – mikor 
már elvitte az aktát látom, hogy a szoknyámon a cip-zár végig 
lehúzva. Már többször is megtette ezt, de egészen azért nem merte 
lehúzni még a zárat. – Ezt már nem vettem tréfának. – Ez megint a 
maga műve volt, szóltam komolyan. – Ő mosolygott. – Vigyázzon F, 
mert többet veszthet, mint nyerhet. – Mit mondott? Megismételtem. 
Hogyan érti? Úgy, ahogyan mondom, feleltem. 
             Vasárnap valószinű egy operett szinházba megy. Meghívták a 
barátai, a „Marica grófnő, megy. Én is szivesen megnéztem volna, 
szaladt ki a számon. Már nem lehet én is 4-nek kerültem be és nincs 
több jegy. – Engem nagyon bántott, hogy ha a barátai hívják rögtön 
hajlandó menni, csak ha én hívom, talál ezer kifogást. – Igaz, hogy ez 
talán nem kerül pénzébe, de egyike a legcsúnyább dolgoknak 
a”potyázás”, ez egyáltalában nem jellemes dolog. – 
Mikor hazafelé tartunk szóltam: most akkor elválunk, mert én moziba 
megyek. – Kicsit csodálkozott, de 
 
aztán elváltunk. Ha egy csöp sütnivalója lett volna, mondta volna, 
hogy Ő is jön. Hiszen gondolhatta, hogy egyedül megyek, mert arra a 
kérdésére, hozzám, melyikbe megyek azt feleltem vagy a K-be, vagy 
az E-be. – 
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          Igy még nem jártam. Ebbe a moziba még nem voltam és olyan 
hátra szólt a jegyem, hogy egy betűt sem tudtam elolvasni. Egyedül 
ültem az egész sorban. Odajött a jegyszedő és újságot hozott, hogy 
legyen mivel szórakoznom, míg a darab kezdődik. Aztán felajánlotta, 
hogy menjek utána, majd előbbre visz, mert innét nem valami jól 
lehet látni. Annyit forgolodott, beszélt ott körülöttem, hogy már 
kezdett kellemetlenné válni. Végre aztán jöttek ebbe a sorba is, igy 
aztán sikerült megszabadulni tőle. – 
           Cica beállitott váratlanul. Nagyon megörültem neki. – 
Odahívom a B. Gyre ide, téged még nem mutattalak be, szólok neki. 
Tudod ő is hadifogoly volt, de Ő már teljesen jól van, nem úgy, mint a 
F., vagy talán kérdezzük inkább őt meg. Azzal odahívjuk. – 
Maga már testileg-lelkileg teljesen meggyógyult? Engedjék meg, hogy 
erre ne válaszoljak, mondja zavartan. – Majd egyre körülöttem 
ténfergett. –  
            Én mikor Cicát lekisérem, jön a K.M. Szervusz G. szól így. Cica 
rámnéz, mi az, ti nem ismeritek egymást? /Ugyanis elfelejtett nekem 
köszönni./ Mi újság, mi hír a vőlegényedről? Nem tudok semmit, így 
M-a. Már le is mondtam róla, hogy hazakerül, igy majd én is belépek 
a vénleányok szektájába. – Mit tudsz a F? Semmi hír nincs róla, én 
állandó beszélgetésbe vagyok a nagynénjével – így Cica – és nem 
tudok róla semmit. – Látta a menyasszony jelöltjét, hát 
 
nem ismerek rá a F. izlésére. Sohasem volt az a F. menyasszonya, így 
Cica. – Én meg csak hallgattam. A M. még most is szerelmes belé, a G. 
is valószinű, és még talán én is érdekelt lennék? – Egy férfi, akire 
három nő vár. – Vajjon létezik, él-e még?-! 
Feri egyre kevesebbet eszik. Már az sem izlik, mondom. Már semmit 
sem kiván? Hát azt éppen nem mondtam! felelte, igen határozottan. 
– Ember-húst kivánok, mondja tréfálódzva. Mi maga vadember? 
           Kapott a bátyjától egy szép barna bőrkesztyűt. – A mamájától 
kapott egy barna nyakkendőt, azt meg majd Ő adja a bátyjának. Én 
még ilyet nem hallottam, azért mert magának nincs olyan ruhája, 
most odaadja a bátyjának, amit a mamája ajándéknak adott, amit 
összespórolt, tovább ajándékozza. Ez a legnagyobb sértés. Miért? A 
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papájának mikor vitte karácsonyra a cigarettát, azt mondta: 
köszönöm, hogy figyelmes voltál, de majd odaadjuk X-nek. Furcsa, 
mondom. Az furcsa, hogy maga ezen megütközik. – Ebbe nem értünk 
egyet – mint annyi más egyéb dologba sem, gondoltam. –  
 
 
 
 

 
Kotaszek Hedvig: Külön világok-Grafika 
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          Neheztelt azért is, hogy moziba mentem, de végeredményben, 
ha reá várnék, soha sem mehetnék sehová. – 
          Csütörtökön délután bentmaradtam Bélának dolgozni. Annyi a 
dolog, hogy nem birok mind kettőnek dolgozni. Furcsa, hogy a F, 
semmi időt nem enged, hogy dolgoztassak magával, mondja B. 
 
Másnap szólok F-nek. Jöjjön és diktáljon, mert aztán jön a Béla és 
akkor neki fogok dolgozni. Mikor odajön mellém mondom: azért 
szóltam hogy használjuk ki az időt, mert ha jön a Béla neki kell 
dolgoznom, nem találja, hogy igazságtalanok vagyunk hozzá, hogy 
neki semmit sem dolgozok. – Hát látja itt is mennyi dolog van, jöjjön 
írjuk be ezeket. – Rendbe van, de gyorsan, mert ha jön a B, akkor neki 
fogok dolgozni, szóltam. – Ezzel, mint akit puskából lőttek ki, felugrik, 
elkapja előlem a munkát, tessék dolgozzon a B-nak, majd én 
elintézem a munkámat. – De nem mostanról van szó, most ráérek, 
mert nincs más munkám. Nem baj, csak dolgozzon a B-nak, mondja 
ingerülten. Én pedig ott voltam a legnagyobb zavarba, már megint 
felhúzta az orrát, és most nem ad semmi munkát. – De alig, hogy 
végig gondolom nyilik az ajtó és belép B. 2 és félnapig csak neki 
dolgoztam. Közbe szóltam F-nek, ha ráértem, hogy most diktáljon, de 
megköszönte, mondván, hogy neki nincs munkája, közben 
számlálgatta az aktáit, hogyan szaporodnak. – Míg végül szombaton 
P. kérdezte, hogyan halad? – És erélyesen rászólt, hogy miért nem 
csinálta meg már. Erre én feleltem: Ő nem tehet róla, én 2 napja nem 
dolgozom neki, azaz nem volt időm dolgozni neki, mert a Béláé is 
sürgős volt. Erre P. a Bélának odaadta a Pálmát’ a Ferit pedig hozzám 
küldte. 
 
A Béla mondta, hogy szólt P-nak, hogy mennyi a munka, hogy kell 
még legalább 2 gépírónő, mire meg is írták a feljegyzést. Ezalatt a két 
nap alatt F. szörnyen ideges volt. Nem evett jóformán semmit, járt 
fel-le a szobában, órákat töltött szobán kívül. Sajnáltam őt: de 
végeredménybe én nem akartam megbántani és szépen igyekeztem 
rávezetni, hogy hagyjon egy kis időt a B. számára is. – Pénteken 
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elmenetelkor szólt hozzám elsőizben. Holnap nem marad el a 
megbeszélt dolog? Nem, akinek nincs kedve ne jöjjön, feleltem. Az a 
baj, hogy nagyon is nagy kedvem van hozzá, szólt. – 
Szombaton kezdett volna békülni, de most már én nem akartam. 
Berendeltem Macát, hogy legyen aki szórakoztasson 2-4-ig. – Az után 
is még elég feszélyezett volt a hangulat. Magdiéknál elsőnek kért fel 
táncolni. Ő, aki azt mondta nem fog táncolni, mert fáj a lába. – 
Később megsajnáltam mikor félre vonult a másik szobába és egyedül 
üldögélt ott, látva, hogy én a többiekkel kellemesen szórakozom. 
Odamentem, ráültem a karosszék karfájára, karommal átöleltem a 
támasztékát. Látja többet ér ez mindennél /mondja/ A hivatalra 
vonatkozólag pedig az az észre vételem, hogy a Béla helytelenül járt 
el, ha valami mondani valója van, mondja meg nekem és ne a hátam 
mögött, különben majd én hétfő beszélek vele is, meg a P. is, és 
megmondom, hogy egy gép-gyorsírónő kevés. – Hát miért kellett 
azért megharagudnia, én mást nem tehettem, azt hiszem én a 
legőszintébben jártam el akkor, mikor szóltam magának, tehettem 
volna én másként? Igen, de az a hang, ahogyan ezt maga mondta, és 
főleg 
 
az bántott, hogy akkor jön ezzel elő, mikor a Béla bent sincs. – 
         Felkért táncolni többször is. Szegény csak ne fájna a lába. – 
Láttam jól esett, hogy bementem hozzá. – Pertut ittunk Ő 
kezetcsókolt. A többiek követelték az ezzel járó csókot, mire Ő 
megcsókolt. Olyan finoman, gyengéden, hogy szinte jól esett. – 
           Egyik alkalommal éppen megint készültem bemenni hozzá, 
mikor hirtelen leoltják a villanyt, ő a kezem után kapott és huzott 
visszafelé, én hiába igyekeztem ellenkező irányba, már majdnem 
elért, mikor hirtelen felgyulladt a villany. Mikor a tükör elé álltam ő is 
odajött mellém és hirtelen elkapott oldalról és úgy megszorított, 
hogy a lélekzetem is elállt. Ki akartam menni, de ekkor elkapott, egy 
darabig hadakoztunk, végül is megcsókolt ismételten. Aztán ki vitt 
táncolni. – 
           Engem egészen megzavart a csókja, bár számitottam rá – de ő 
olyan nyugodtan, természetesen vette, mintha mi sem lenne 
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egyszerűbb. – Mintha a legtermészetesebb dolog lenne, akárcsak egy 
kézfogás. – Milyen jó ösztöne van neki mondta, az én ösztönöm soha 
nem csal meg. Egyébként azt mondja Macának nagyon jó 
megfigyelőképessége van. – Kint a másik szobába, ahogyan ültünk 
egymás mellett, odajön Maca. Ha valami szép – komoly darab megy 
az operába szóljanak nekem, mondja. – Magával nehogy úgy járjunk, 
mint multkor, feleltem. Jó, hogy akkor 
 
nem jött, kiábrándult volna a „Sevillai Borbélyból”. Na lám és azért 
tönkretettem volna az egész vasárnapomat. Ja, ha azzal maga 
tönkreteszi a vasárnapját, ha velem van, mondom és felugrottam, 
hogy ott hagyjam, de visszaültetett, ne csacsiskodjak. – De csak ott 
hagytam. Később mikor felkért táncolni és melege volt – kértem 
többizbe is vegye le a pullóverét, mert megfázik, vagy akkor ne 
táncoljon. Ahogy parancsolja, mondja és már le is állt. Szörnyen 
érzékeny, úgy kell vele bánni, mint a himes tojással. – 
           Az én elvem nem az, hogy gyorsan és bizonytalanul, hanem 
lassan, és bizonytalanul, javítja ki és mosolyogja meg. – 
           Bent a hivatalba azt mondja Pálma, milyen szép vagy te ma! H. 
a legszebb az összes Győry leányok között, aztán a Dódi. Közbe én 
Gizikével elvonultam a mozsdóba és hallom hogy Feri mondja: 
Tévedés, a Maca a legszebb. Dehogyis, a H. szebb, a bőre is sokkal 
szebb. Ugyan mit számit a bőr, hallottam még a F-it. 
            A Joli mondja nagyon rendes, helyes gyerek ez a Feri. Nagyon 
jó gyerek. És nagyon szeret téged, de nem passzoltok egymáshoz. Ő 
egészen más gondolkodású, mint te. – 
           Érdekes Maca megállapítása. Hiszen régen látom én ezt. És bár 
én is nagyon szeretem és leghőbb vágyam segiteni rajta, boldognak 
látni, tudom 
 
érzem, hogy nem stimmelünk. Ő más természet és én is, másként 
gondolkodik, mint én, sokszor nem értjük egymást, nap-nap után 
veszekszünk, tulérzékenyek vagyunk mind a ketten. 
          Másodszor hiába kérem tanulni sem akar tovább, mi lesz igy 
vele, hogyan fog boldogulni? 
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         És főleg szegény, mint én, a szegénységünk egymással vetekszik. 
          Jól esik a csókja a szeretete és vágyom rá és szeretném 
boldoggá tenni, de minden hiába, teljesen kilátástalan a helyzet. – 
Minek még jobban elmélyiteni? Nem vagyunk egymáshoz valók. És 
bármennyire fáj is a szívem érte, legjobb lenne szakitani. Csak félek, 
hogy ezt nem bírná elviselni ez a végzetét okozná: sokszor úgy érzem, 
hogy utolsó mentsvára vagyok. – 
           Mikor utolsó pohár borunkat üritettük mondom, ezt a maga 
egészségére. De úgy, hogy tökéletesen egészséges legyen, úgy 
testileg, mint lelkileg. – Azt hiszem lelkileg előbb helyre jövök, mint 
testileg. – És ez az én művem lenne? Ó Istenem, szivesen áldoznám 
az életemet is, ha tudnám, hogy tökéletesen meggyógyulna, úgy 
szeretném kibékiteni őt az élettel. – 
      „1948.I.24./sz. 
Elmentünk moziba. Ahogy előre hajoltam, és főleg oldalt feléje /u.is 
másként nem láttam/ átölelte a derekamat és a vállamat. Olyan jó 
volt. Egész idő alatt igy átölelve tartott. Gizike is velünk volt. Ugyanis 
csak őt mertem hívni a moziba. Mire ő is ajánlkozott, hogy velünk 
tart. – Gizikéékhez mentünk mozi után és onnét a vonathoz. – A 
vonaton azt mondja nekem: Ha maga nem ad reá alkalmat, ha nem 
viselkedik úgy, hogy bátorságot meritsek – a többiekkel szemben 
tanusított viselkedése – eszembe 
 
sem jutott volna, hogy … azt tegyem /hogy megcsókolt/. Én sem 
engedtem volna más esetben. De mivelhogy a többiek előtt adtam a 
nagy nőt, magával szemben sem tehettem kivételt. – Na, nem baj, 
majd szombaton kipótoljuk, mondja – értve ezalatt a Gizikééknél 
tervezett összejövetelt. – Azt már kevésbé hiszem. Nincs a 
kierőszakolt dolgoknak semmi értelme, mondtam. – Nincs is, felelte – 
Majd maga fog adni! Én!? Igen. Amit én adok, azt nem fogja 
megköszönni. Na jó, kezet rá. – Olyan jó volt együtt lenni, olyan jól 
esett a gyöngédsége. – 
Kijön Pa: Tudod Ferikém, ha egyszer megnősülsz … - egyelőre még 
nem fenyeget az a veszély, feleli – de ha mégis annyira szereted, hogy 
…- néha szeretem – és folytatja P. az oktatást. Hédike egy párszor 
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olyan szépeket mondott, hogy nem ismertem magára, mondja F., 
most melyik az igazi természete? Na mit felel erre? … Hát ha nem 
látnak tovább az orruknál, arról már én nem tehetek, felelte. 
Csakhogy én tovább látok ám az orromnál, felelte. – Ugy volt, hogy 
délután bentmaradnak B-val dolgozni. Ferikém, maradj te is bent, 
szól Béla, olyan kellemes itt estefelé. – Ugyan ne bolondozz, szól Feri, 
hát csak nem képzeled, hogy nem bizom benned. Erre el kezd Béla 
magyarázkodni, még közbe nem szóltam. De ugyan B., nem értem 
miért kell ezen annyit magyarázkodni, erről annyit beszélni, ínkább 
nem is maradok bent. – Pista bent maradt 3 után és jó darabig 
beszélgettünk, majd mikor F-vel kapcsolatba célzást tett, hogy mi van 
köztünk, hogyan szórakoztunk szombaton, annyira meghökkentem, 
ezen a nem várt kérdésen, melyet tulságosan tolakodónak is 
tartottam, hogy majdnem udvariatlan lettem. – Ne haragudjon, de 
erre nem válaszolok, feleltem. – Mikor elmenőbe volt Pista, azt 
mondja: érezzétek jól magatokat, én is szivesen maradnék a H-vel. 
Igen, mint a F, mondja Béla, hiszen meg van róla győződve, hogy mi 
most csókolódzani fogunk. – 
Azt mondja Feri a vonaton: kicsit többet ivott talán a kelleténél, azért 
viselkedett úgy. Ugyan ne 
 
mondjon ilyet, teljesen józan voltam és nagyon is emlékszem 
mindenre. Arra is, mikor átment a másik szobába és sötét lett és én 
megfogtam a karját? Igen, és az utolsó pillanatban / mielőtt, elért 
volna, hogy megcsókoljon/ felgyulladt a villany, folytattam. – Hát 
igen, mert ha egy házban több ajtó van, és ha mindenki egy ajtón 
megy ki, hát én is ott megyek ki. – Úgy tüntette fel a dolgot, mintha 
én hívtam volna fel a viselkedésemmel arra, hogy csókoljon meg. – 
Ha én egyszer megnősülök, mondja az után – ott nem lesz csak 
egyféle akarat. – Ott nem lesz külön akarat. – 
Említette még a vonaton, hogy az ismerősét Klárinak hívták’ igen 
erélyes nő volt. Olyan kicsi kb., mint a Panni. – Mikor én valami 
emlitést tettem, arra, hogy mondta: ott legalább van 30 hold föld 
/lehet, hogy húzásnak szánta/ azt felelte: sosem lehet tudni, mit hoz 
a jövő. – Mikor P. tartott előadást, többek között ezeket mondtam: 
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én mindenkit meg tudok szeretni, akimhozzám jó: én nem tudok csak 
egyet szeretni, ilyet, és ehhez hasonlókat mondtam, amire Feri 
megjegyezte, hogy nem ismert rám, egy párszor olyan szép 
kijelentéseket tettem. –  
    Másnap mondja B. meg a többiek, hogy a nyárra úgy sem lesz 
szabadság, háború lesz. – És én nekem, még a szivembe nyilalt, és 
elhatároztam, hogy többé nem veszekszem, nem tartok haragot, 
szeressük inkább egymást, amig lehet, míg nem késő. Alig tudtam 
visszatartani a sírást, ha eszembe jutott a háború. És akkor ébredtem 
tudatára mennyire szeretem, mennyire fájna ha el kéne őt 
veszitenem. Mit számit a gazdagság, a diploma, és minden egyéb, a 
háború mellett, mindez semmivé válik, és csak egy gondolat él 
bennem szeretni egymást, megédesiteni egymás életét, míg nem 
késő, amig lehet. –  
         Többek között, hogy tegnap P. oktatta F. , azt is mondta, tudod 
F-kém, egy szerető nő azt kivánja, hogy az Ő férje, az első legyen, 
mindenkinél különb, azért kívánja, hogy 
 
tanuljon, hogy tökéletesítse magát. És a férfi, ha szeret – ez a 
legfényesebb bizonyitéka a szerelemnek – megteszi, mindent 
megtesz a nőért, mindenre képes. – Nem egy ország sorsát a nők 
tartják kezükbe. Királyok, császsárok életében uralkodó szerep jut a 
nőknek, országok sorsa, háború, béke forog sokszor egy nőn 
keresztül. 
I.14. 
         Mondom, hogy miből áll a stafirungom. Mire azt a kegyetlen 
megjegyzést teszi. Akkor még annak legalább van ott 30 hold földje, 
és már akkor több fizetése volt, mint nekem. Miért vagy olyan 
kiállhatatlan máma, szól nekem, ideges vagy? Ugyanis mikor a karom 
akarta meg-szoritani idegesen elkapkodtam. – 
           Ilyen meleg időben, hogy lehet valaki pulóverbe, mondom. – 
Ebbe ne szóljon bele, feleli ingerülten. Ezt maga nem érti. 2 évig 
voltam hadifogságba, eleget fáztam. –  
           Kihúzták a sorsjegyemet 300.-Ft-tal /rám eső rész 30.-Ft, amit 
vissza is fizetek/ a F. vette észre az újságból közzétett nyerő számok 
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között. – Azt mondta, hogy holnap bent kell maradnunk, mert nagyon 
összegyűlt a munkája. Eleinte szabadkoztam, hogy programom van, 
de legfeljebb, majd holnapután megyek át Budára. – 
Eljött a másnap, és 3 óra felé kijelenti, hazamegyünk a 3 30-al. 
Hogyan, hát nem kell bent maradni? De nem ám, egy percig sem, 3-
kor elviharzunk. – De, hát direkt ezért változtattam programot, akkor 
elmegyek ma, feleltem. – A lépcsőn lefelé menet mondja: na jöjön, 
jön szépen haza, ugyis ki tudja meddig lehetünk még együtt?! De én 
ekkor, már olyan dühös voltam, hogy megint beugratott, hogy nem 
tartja be a szavát hogy akaratlanul is kiszaladt a számon …. ez az egy 
vigasztal! Aztán szerettem volna már visszavonni, ilyen rettentő 
kegyetlenséget, hogy is mondhattam. – 
Annyira megbántam ezt a kijelentést, bizony szerettem volna rögtön 
jóvá tenni. Nem vitt rá a lelkiismeretem, hogy elmenjek 
 
mindent feledve, könnyelműen Cicához. Szaladtam a vonathoz – hogy 
még elérjem, amelyikkel ő megy. Az első két-három kocsit kivéve csak 
nem mindegyiket végig jártam és kerestem őt, de nem találtam. A 
legelső kocsiig végig mentem, és itt megadtam, mert már indult a 
vonat. Nagyon bántott, amit mondtam, hiszen annyira félek, hogy rá 
sem merek gondolni, hogy esetleges újabb háború elviszi tőlem, és 
akkor ilyet mondani „hogy az az egy vigasztal, hogy ki tudja meddig 
lehetünk együtt”: Hát még Ő, képzelem, hogy fáj neki, amit 
mondtam, hiszen rögtön utána úgy elkomolyodott. – 
        Másnap kérdi, hogy van Cica? Mondom, hogy nem voltam ott. 
Láttam, hogy loholt a vonat mellett. – Igen, esett az eső, és nekem 
nem volt kedvem elmenni. – Mikor aztán szóbakerült a háború, 
átöleltem fél karommal a nyakát: ne hagyjon itt, mi lesz velem? … Ő 
pedig a hajamat simogatta. Miközben én P-vel beszélgettem, hallom, 
hogy kérdezi Bélától, hogy mikor iratkozik be az egyetemre? Aztán 
hallom Bélát, mikor mondja: ugyan ne mondj ilyet, hiszen te 
független, szabad ember vagy és időd van rá bőven, látod én nős 
vagyok már, de azért okvetlen beiratkozom az egyetemre. Sokba 
kerülnek a könyvek, mondja F. Hát majd megvesszük közösen, 
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mondja Béla. Nekem pedig a szivem repesett az örömtől, tehát jó 
úton van! – 
          Nem tudom mi ez a türelmetlenség, idegesség rajtam mely 
időnként elfog, ha nem vagyok vele. – Úgy szeretnék mindig együtt 
lenni, alig várom a másnapot, hogy együtt legyünk. – Sokszor 
szeretnék kirohanni a négy fal közül, úgy érzem, hogy nagyon szorit, 
vagy felugrani és menni, magam sem tudom miért és hova. – 
Igy érkezett el a szombat. Bent maradtunk 1 óra után. Senki nem volt 
már bent, és én azt sem tudtam, mit kezdjek. Nem akartam egyedül 
ma- 
 
radni vele. Felkaptam az ujságot és leszaladtam vele az I. emeletre. Ő 
kért, hogy ne menjek. – De muszály visszavinni, mert várják /abból 
néztük ki, mit nézzünk meg a moziban/. Én bár szerettem is volna 
vele lenni, mégis lassitottam, hogy minél később érjek vissza. Halkan 
benyitottam, ő fel sem emelte a fejét, továbbra is a gépemre borulva 
maradt. – Odamegyek hozzá, megsimogatom a fejét, mi baj van? Erre 
reám mosolygott. Én pedig kezdtem rámolgatni a közlönyöket, 
majdmikor ezzel is megvoltam, mondom, hogy menjünk el: jó, felelte 
és kezdett ő is összerámolgatni. Ekkor észrevettem a fiókomba az, Új 
időket. Fejtsük meg, ajánlottam. Megfejtettük, és közbe, össze-
összeért a fejünk. Mikor készen voltunk megcsókolta az arcomat. De 
annyi testvéri volt a csókjában, hogy egészen megnyugodtam és már 
nem féltem vele maradni. – Kint zuhogott az eső, és az ernyőm alatt 
haladtunk ketten Gizikéékhez a gramofonnal. – Ott aztán G. adott 
neki is egy ernyőt, és igy mentünk el a moziba. – Háborus filmet 
láttunk „A holnapért élni kell” egy katonáról szól, aki bénán, 
sántikálva érkezik vissza a fogságból. Már meg is bántam, hogy 
megint ilyen filmet nézünk. Pláne növelte aggodalmamat, hogy 
nagyokat sóhajtott mellettem, állandóan nyomkodta, szorongatta a 
kezemet, alig birt magával, olyan ideges volt. – Míg az első szünetnél 
kiment cigarettázni, de alig egy perc mulva visszajött. – Na mi az, már 
elszivta. Á, dehogy, egyet szippantottam és eldobtam. Nem kivánom. 
Nem jól érzem magam. Beteg ne legyen, szólok igy – Persze én 
vagyok a hibás, mert mindig ilyen háborús filmet nézünk, elhiszem, 
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hogy magának nem tesz jót a visszaemlékezés. – Ugyan, nekem 
mindegy, hogy mit nézek. – Aztán elkezdődött a darab második része. 
– És én úgy élveztem, hogy együtt lehetünk. Bár a keze egyre 
idegesebben jár a kezembe. Nem értem, nem tudom mire 
magyarázni ezt, hogy miért kell annyit babrálni a kezemen. – Innét 
Máriához mentünk. Ő lent akart megnézni. De érte mentünk a 
Jóskával, igy aztán feljött. 
 
       Az uton mondja, hogy a 10.20-al hazamegy. – És hazagondolt, 
hogy annyit késünk. De nem késtünk, csak ő akar olyan pontos lenni 
mindig. – Bent aztán megbékült. És mikor a kis – szalonba mentünk 
magához húzott a kanapéra, de nem csókolt meg. Átölelve tartott és 
azt mondta: annak, aki fél tőlem, nem adok semmit, maga pedig fél! 
– Hajnal felé kezdzem elálmosodni, de már csak karosszéken jutott 
hely. Ráakartam hajtani a fejemet az asztalra, de F. nem hagyta. 
Magához huzott, és olyan jó volt a fejemet a vállára hajtani. Ő 
átölelve tartott és csókolgatott. Egyszer a fülemet és egyszer a 
szájamat is megcsókolta. De mikor mégegyszer akart szájon csókolni 
és eltoltam, nem erőszakoskodott. Olyan jó volt igy pihenni, érezni a 
karjából áradó erőt és melegséget és szelid csókjait. Majd 
csókolgatott. Vigyázzon már, mit csinál, hogy fogok kinézni, ha 
hazamegyek. – Ne féljen vigyázok én arra, hogy ne látszódjon. – És 
valóban olyan szelid csókok voltak melyeket az arcomra tenyerembe 
lehelt, hogy eltürtem volna a végtelenségig. Szinte magamtól 
megijedtem, hogy mennyire kivánom és élvezem a csókjait, a 
végtelenségig szerettem volna, ha tartanak, ha az idő itt megállana, 
de közben folyton arra kellett gondolnom, mindjárt végett ér márcsak 
1 óra, aztán 1/2 . és szinte repül az idő, már indulni is kell. Közbe 
beszélgettünk. Én nagy vonásokban emlitettem, hogy szerettem 
valakit, aki nős ember volt és ott kellett hagynom a legjobb helyet, 
ahol voltam. – Ő emlitette, azaz elmesélte a Klárit. – Eleinte nem volt 
köztünk, egy csók sem. És később, mikor az első szerelmes csók 
megtörtént, is, érezte, hogy ott valami nincs rendben. Valami hiba 
volt már akkor is. Nem volt az az igazi csók. Valami hiányzott belőle, - 
valami nem stimmelt. 
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           Reggel a vonaton egymáshoz húzódtunk, mert nagyon fáztunk, 
ő átölelve tartotta a derekamat és ez olyan jól melegített. – Aztán 
kiszálltunk. Legszivesebben hazahoztam volna, de ilyen 
 
kora hajnalban csak hideg és rendetlenség van nálunk is. És ahogyan 
megindultunk, ő is elkezdett fázni. Nincs ennek semmi értelme, hogy 
most kétszer megtegyem ezt az utata. – Én is beláttam és 
propanáltam térjünk be valami meleg teára az egyik vendéglőbe. Igy 
elmentünk a „Horváth Kertbe” és rumos teát ittunk. – 
           Mondja maga nem érez semmi változást a 20 év és a mostani 
ideje között. Hogyan érti ezt? Nem érzi semminek sem a hiányát? 
Nem én. Miért maga megváltozott, a maga életéből hiányzik valami? 
De még mennyire. Sokszor neki tudnék menni a falnak és ledönteni, 
mindent, mindent elsöpörni. – Miért nem lakik maga Pesten? – Miért, 
nézek reá csodálkozva: azért amiért maga: mert nem tudnék a 
fizetésemből megélni. – Mit szólna a mamája, ha itt meglátná kapna 
egy-két nyaklevest, ingyen? Nem értem magát! Azt hiszi, hogy én 
nem mondom meg, hogy itt voltunk. – Az utcán kértem ne karoljon 
belém, hiszen ismerősökkel találkozhatunk. – Persze aztán 
megmondanák a mamájának. – Nézze az én Anyám engem nem félt, 
tudja, hogy kit nevelt. – 
          Az állomásra visszaérve egy darabig még beszélgettünk. 
Mondja, hogy az ő anyja mennyit dolgozott. 3 malacot is hizlaltak, 
mindenük volt, nagymosást, mindent maga végzett az édesanyja a 
sok dologban is halt meg, annyit dolgozott. – Ez engem fölötte 
meglepett – nem igy tudtam. – Ez a mostoha anya is sokat dolgozik és 
ő becsüli is és amig otthon van kötelességének érzi, hogy hazaadja 
mind a fizetését. Karácsonykor is, hogy vitte az ajándékot a Papájának 
adott még 30 forintot, most majd ad még 30-at a születésnapjára, 
aztán meg lesz a bérlete a ……. . Aztán mondta, hogy mit vesz a 
mamájának. Nálunk önzők a gyerekek, az a baj, mondja. – De nézze F. 
, a többi talán még önzőbb mint én, és ha nem gondoskodnék 
magamról, nem lenne, aki törődne velem, akkor semmi sem lenne. – 
Hát igen a mi fizetésünk nagyon kevés, itt fogja hagyni a hivatalt, és 
Vác-ra elmegy segédhivatalba. – 
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          Közbe megérkezett a vonat és kezetfogtunk. Viszontlátásra’. 
Köszönöm, hogy olyan kedves volt. – Ez utóbbi nagyon jól 
 
esett. – Megindultam én is. – Hédi, hallom a hangját, és jött Ő is a 
kerités mellett, és végig kisértük egymást. – Holnap később megyek 
be, szólt még. – Jó is, hogy már elváltunk, mert rettentően szédültem, 
hogy kijöttünk a H-tól. Úgylátszik a bor, a zene és álmosság, fáradság 
okozta. nagyon fáztam. Itthon az ágyban és párnák alatt is annyira 
fáztam, hogy vagy két óra hosszat csak emiatt nem tudtam elaludni. – 
  Gizikééknél emlitette, hogy mikor pénz lett volna rá, akkor jött a 
háború, azért nem tudott tanulni, most pedig már pénze nincs. – 
Gizike mondja a fürdőszobában: engedd, hogy megcsókoljon, és te is 
visszacsókolhatod, csak ha tapogatna, ne enged, de ezt ő úgy sem 
fogja tenni, sokkal rendesebb annál. 
Azt mondja hajnal felé F., látja elmehetnék én is aludni, akár az Arany 
János - utcába is, /mi van vajon ott,?/ megtehetném, mint annyian 
mások, de engem az ilyen ocsmány dolgok soha nem vonzottak. – Bár 
érteném világosan, mire célzott? – Nők vannak ott, vagy mi, és Ő neki 
is vannak vágyai, kivánságai, hiszen olyan szelid, egyáltalában nem 
szenvedélyes természet! 
Ahogy beszélgettünk hajnal felé, abból azt vehettem ki: hogy még 
nem is volt szerelmes, és talán nem is tudna szerelmes lenni, és nem 
valószinű, hogy belém szerelmes lenne, hiszen olyan szeliden, szinte 
testvériesen bánt velem is. – Az est kezdete felé eszébe jutott, hogy 
Pálma bejött, hogy csókot igért, ha levizsgázik. Addig nem hagyta, 
míg meg nem csókolta. Ezalatt én kijöttem. Nagyon bántott, hogy mit 
neki egy csók, és azt is másnak adja és nem nekem. Elég sokára kijött 
a Pálma és mondja menjek be, milyen helyes, aranyos fiú ez a Feri, 
annyira beszélt, hogy úgy láttam egészen odavan a Feri csókjától. – 
Én nem mentem be. Ha nem mész hát ki kezdek a F-vel, mondja P, és 
magadra vess akkor. Annyira bántott a dolog, és megszégyenitve 
éreztem magamat, hogy kép- 
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telen lettem volna mindjárt bemenni. Csak jóval később mentem 
hozzá. – Később aztán én is félrevonultam a Mikivel, hogy ott hagyom 
F. – 
I.19. 
        10 felé állit be. Kerestük egymás tekintetét, és mégis zavartan 
forditottuk el a fejünket. 
        Jósnőnél volt, mondja ahogyan odaült hozzám. Én nagyon 
csodálkoztam ezen és nem győztem kérdezni, mit mondott: Azt 
mondta, hogy rendkivüli ember, hogy soha nem fog megnősülni, nem 
olyan a természete. Hideg természet. Nem szereti a gyerekeket. – 
Veszély fenyegeti, de tőle függ, hogy mi lesz. – 
          Engem fölötte megleptek ezek a dolgok és nagyon fájdalmasan 
érintett, mikor a legszebb reményekkel néztem az elkövetkező napok 
elébe, akkor ezzel kezdi. Nem vajjon csak ő találta mindezt ki? De 
megijedt, de hamar megfutamodik, gondoltam. – 
           De aztán gondolkodtam a dolgok felett és mint a későbbi napok 
is bizonygatták valóban hideg természet. – és sok igazság van a 
fentiekben. – 
            Azt mondja a kulcsot valaki eltette és majd kapok egy levelet, 
hogy menjek érte kiváltani. – Észre sem vette, hogy elveszitette, ha 
én nem figyelmeztetem, eszébe sem jut, mondja F. . ott bent a 
kanapén mikor ültek a sötétben, ott veszitette el. – De jól tudja?! 
mondtam, most már értek mindent. – 
            Hazamegy? Igen! Hogyan lehetséges? Ugy, hogy Anyuka a 
Jolival szinházba megy, és valakinek kell a gyermekkel otthon 
maradni. Én elmegyek babakocsit vásárolni. Csak odamegy? Nem 
még máshová is, felelte. – 
Segitette a kabátomat és magához szoritott. Csókold meg, mondja 
Béla. Nekem az ilyen kierőszakolt dolog nem kell, feleltem. –  
Szerettem volna vele maradni, de egy szóval sem hívott. – Olyan 
szédülés jött rám, hogy alig láttam, még jó, hogy a Béla kisért. A 
vonaton is tartott ez a szédülés. – 
Eszembejutott, hogy igy magamba utaztam, hogyan elszomoritott 
engem mikor mondta: szó sincs róla, hogy a tel-seket 
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átveszik állami státuszba. Akkor pedig Ő búcsút mond a hivatalnak és 
közben olyan szomorúan reám nézett. „Elmegyek én ti tőletek nem 
sokára, nem hagyok én semmi nyomott … és tovább nem folytatta. 
Hát ez olyan szomorú, és nekem annyira könnybe lábadt a szemem, 
ahogyan erre gondoltam. – Éjjel már aludni sem tud emiatt, hogy mi 
lesz? Olyan ideges ettől. – 
          Én legszivesebben örökre együtt szeretnék vele maradni. – 
Aztán eszembe jutott: „hideg természet” Valóban lehetséges lenne?! 
Hiszen az első csókja után is milyen közömbös volt, és a szombati 
csók is olyan testvéries volt és máma már meg sem csókolt, csak hagy 
igy magamra.’ – Pedig úgy vágytam rá és kinéztem, hogy csókoljon 
meg. – Lehetséges lenne, hogy nem is tud szeretni?  
De annyi szeretet és sajnálat volt a tekintetében, mikor mondta 
„Elmegyek én titőletek …, és olyan leplezetlen őszinteséggel olvastam 
a szeméből, hogy szeret és engem sajnál itthagyni, mint aki tudja és 
sajnál, hogy nekem ez nagyon fájna. – 
          Azt mondja még aznap Pistának. – Miért vagy te olyan lemondó, 
nem vagy még olyan idős, hogy annyira lemondó légy! Mire értette 
vajon? Mit mondhatot az a jósnő, ? Amit nekem nem mondott el! 
Nagy baj H, hogy maga olyan ideális természet, sokat fog még az 
életben csalódni. – 
I.20. 
        Odahúz maga mellé, és a keze a térdemhez ér. – Legyen szives és 
viselkedjen rendesen, utasitom rendre. – Nem kell engem 
figyelmeztetni, szól nagyon komolyan és a fülembe súgja: tudom én, 
hogy kivel mit lehet, hogyan kell viselkedni. –  
         Hazafelé menet Müty. találkoztunk és mondja, hogy tegnap F-
vel is voltak valami vendéglőbe és kolbászt ettek, este mentek haza, 
és a kalucsni vétel elmaradt. Furcsának találtam, miért kell előttem 
titkolódzani, tehát nem ott volt, ahová mondta, és ha mással van 
akkor nem törődik vele, hogy csak este ér haza?! – 
Máriáék véleménye F-ről: Sem nem ellenszenves, sem nem 
rokonszenves, többször kéne, hogy beszéljenek vele, hogy véle- 
 
ményt mondhassanak róla. – 
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I.21.       
Remek ez az öltözete. Ez a készlete tetszik legjobban! /barna pulóver, 
nadrág. -/ 
Azt tudja, hogy el lesz helyezve? Meglepődve nézek rá – és nem 
engedtem, hogy diktáljon, míg nem beszél világosan. Tegnap, hogy 
beszállt a vonatnál beszéltem az egyik barátjával. Egy barátom, aki 
most jött meg a hadifogságból a bíróságon elnök és a mellé kéne 
délutánra, 5-Ft egy óra. – Mikor lehet erről szó? 1-2 héten belül, 
feleli. Végtelen hála töltött el irányában, milyen jó gyerek is ez a Feri.  
          Reggel, hogy bementem jó kedvűen mosolyog rám és odaszól, 
hogy mondjam meg azt az egy szót, amit nem tud elolvasni. Elcsente 
az egyik gyorsírásos feljegyzést „ Nem szereti a gyereket: abba a 
férjnek is lesz beleszólása. Ráhajtotta a fejét a vállamra, és mondta: 
én már csak itt szeretnék pihenni. Milyen kellemes szine van ennek a 
piros kabátnak, milyen jól áll. –„ ezek voltak ráírva. Én el akartam 
kapni. De ő hirtelen rányomja az ajkát a kezemre, és nem engedi. 
Megharagszom, ha nem engedi el. – 
         Lement borotválkozni és mikor feljön az egyik tenyerével 
mutatja 5. majd papírra írja: V. főosztály. Át vagyok helyezve? Igen, 
láttam az ügy-beosztást- Látja milyen az én megérzésem. Ezzel 
kezdtem a napot. – Miért, amit mondott, az nem áll? Dehogynem. 
Attól függetlenül, ha nem én leszek ezen az osztályon fenntartom az 
igényemet arra. – 
          De szó sincs róla, hogy elmész, így B., csak nem képzeled, hogy 
elengedünk. Kivéve, ha elakarsz menni. Nekem mindegy 
végeredményben, oda megyek, ahová osztanak. – Ja az más, ha el 
akarsz menni, és egészen belepirult. – Nem is hittem volna, hogy ez a 
B. gyerek ennyire ragaszkodik hozzám. Egészen meghatott a 
viselkedése. Ha akarjátok hát itt maradok, ha nem, hát akkor 
elmegyek, feleltem’. – Feri eleinte egy szót sem szólt. Csak később. 
Nem engedjük el. Belekapaszkodunk a szoknyájába: a Béla az egyik 
felébe, én pedig a mási felébe és visszahúzzuk, hiába akar menni. – P. 
rögtön visszatett  egy feljegyzést, egészen 
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megrémült. Hogyne, Lujzit elhelyezték, Gizike beteg, maradna még a 
Pálma akit fölötte kimél, igy minden munka rám hárul: szivesen 
dolgozom, amennyit és ameddig birom, de hát azért, hogy ennyire 
kihasználnak, és végeredményben semmi különbség nincs, mert 
semmivel többe nem részesülök azért, hogy a többi helyett is 
dolgozom. – Azt mondja P. – ha én elmegyek, vagy lebetegszem, 
beadják a kulcsot és be sem jönnek. P. azt mondja, ha én innét 
elmegyek helyettem legalább 5 munkaerőt kell felvenni. – Me. 
mondja, mi az H.: hütlen lesz a főnökéhez? Melyik az a főnök, aki 
megérdemli, hogy hűséges legyek hozz?! feleltem erre én!  
        Feri mutatta, hogy nála van a bross, de csak nem adta ide. – Nem 
is fogja ide adni, kérdeztem. Dehogynem, akár máma is. – De nem 
adta ide. –  
         Másnap kérdeztem megint, szóval nem akarja ideadni? 
Dehogynem, váltsa ki!? Mikor? akár most is. Mi a kiváltás? Rám néz, 
odaadom ezzel előhuzza /rózsaszin papirba csomagolva/ és átadja. 
Egy pillanatra eszembe jutott, hogy gyorsan arcon csókolom, ezért a 
szép, nemes: nem követelőző gesztusért. – De csak megköszöntem. 
De ha mégegyszer elhagyja nem kapja vissza. Hát tehetek én róla, 
hogy ki-kapcsólodott, mondja mit csináljak, inkább ne hordjam, attól 
tartva, hogy elveszítem? – 
            F. Mondja mennyire fájt a lába. – Arra gondoltam, hogy addig 
ne változtasson állást, mig a szabadságát ki nem veszi, akkor elmehet 
a lábát is gyógyitani. – Nem baj, egyszer minden majd elmulik, 
egyszer majd már nem fáj semmi, - Szegény Feri, a szivem majd 
megszakadt érte. – Bár sosem kéne elhagynunk egymást. –  
Annyira meghatott, hogy hozott egy csokoládés tortát. – Mi ez a 
búcsú? Amilyen lemondó belenyugszik abba is, hogy elmenjek, 
gondoltam. – 
 
Fogadtunk bent, hogy súlytani ly-vagy j-vel kell-e írni. Én az előbbi, F. 
az utóbbi mellett döntött, és neki volt igaza. Eszerint neki kell a 
csókot adni. És megis adom, összetöröm a csontját mondja. – De csak 
megsimogatott. –  
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   Reggel ahogyan beérek Bélával, Béla ráteszi a kalapját a fejemre, és 
nézik, hogy milyen jól áll, Feri két tenyere közé fogja fejemet és igy 
simogatja a kezével, majd átöleli a derekamat. – És én akkor olyan 
boldog vagyok. Annyira vágyom szeretetre, gyengédségre, hogy ezért 
sok mindent el tudnék felejteni, és megbocsátani. – Hogy birja ki, ha 
szeret, hogy nem igyekszik, nem keresi az alkalmat, hogy együtt 
legyünk, hogy nem kiván megcsókolni. –  
         Mikor úgy volt, hogy áthelyeznek és odaül Pista mellém, hátulról 
ő jön és átölel szomorúan, odatartja fejét, fejemhez és mondja, 
Hédikém, azt tudod, hogy sokkal tartozol nekem. – És, hogy van az, 
hogy emellett ilyen kijelentést tesz: „legfeljebb elmegyek Öcsödre 
inasnak, ott legalább a megélhetésem biztositva lesz” Persze ott 
legalább lesz jó hazai, feleltem. – A gyárba csak úgy mehet, ha a 
Komm. Pártba beiratkozik! Azt pedig ne tegye, ha eddig pártonkivüli 
volt, most már maradjon igy, mondtam. – 
I.23. 
         A korábbi vonatot elértem és az uton F-vel jöttem. Hogy aludt az 
éjjel? Köszönöm jól. Én nem tudom mi van velem, olyan fáradt 
voltam, hogy az asztalnál elaludtam. És mikor 10 perc mulva felkelt az 
Anyám, és korán lefekszem, alig 1 ½ órát bírtam aludni. Ez nincs igy 
jól. Ezen a rendszeren változtatni kell. Talán azért nem bir aludni, 
mert annyira fáradt, vagy talán nem mozog eleget, mondom neki. – 
De nem voltam őszinte, mert egész éjjel nyugtalanul aludtam. Este 
alighogy lefeküdtem a „Toszka levéláriát énekeltek, de oly szépen, 
annyira szivhez-szólóan, hogy a könnyeim potyogtak. Háromszor 
ismételték. És annyira belém ivódott – különösen ez a rész „száz édes 
csókban forrott össze szánk – hogy még álmomban is örökké ez járt 
szembe, és mintha egész éjjel csókólodztam volna F-vel, és már 
cseppet sem 
 
idegenkedtem a csóktól, olyan jól esett, olyan mérhetetlen jóérzés 
vett rajtam erőt, hogy mikor felébredtem ebből az álomból, 
igyekeztem visszaszugerálni a csók édes izét. – Olyan szédülés, olyan 
mámor-féle fogott el, mintha nem is a földön járnék. – De erről csak  
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nem számolhattam be neki. Különben nem tudom, hogy szeret-e, 
vagy szerelmes-e belém és ha igy van miért nem mondja meg?! – 
   Előtte való éjjel pedig azt álmodtam, hogy arra fel, hogy én nem 
akartam csókot adni, azt mondta: az éremnek két oldala van: és ha 
maga nem ad, majd adok akkor én. – Beérve a hivatalba a sáljával 
magához húz, és tartott átölelve egy leheletszerű csókot lehelve a 
hajamba. Aztán segitett a hócipőmet levetni. – 
       Proponálja, hogy az Ip.Min. rendez egy bált lenne kedvem-e 
elmenni. Én beleegyeztem és a vonaton szóltam Müty-nak. – Reggel, 
hogy együtt jövünk, mondja M., hogy majd tüzetesen megérdeklődi 
és átszól telefonon. Ő nem jön. Miért nem, kérdi Feri, magának 
muszály eljönni. De ő erre az egy alkalomra nem akar ruhát 
csináltatni, nem jön. – 
         Mütyür felhív telefonon. Hány meghívótt kérünk. Odaszólok 
F.nek. Akkor a maga részére és, … én nem megyek. – Alig birtam 
szóhoz jutni a meglepetéstől és bemondom a kagylóba 2 kérek. – 
          Most megint mire magyarázzam ezt a viselkedését? Hát mit 
képzel, velem csak igy lehet bánni. Ő az aki hív, aki proponál valamit 
és ő az, aki cserben hagy. – Már csak azért is elmegyek – hogy nehogy 
azt higgye, hogyha ő nem megy én sem megyek. – 
Lemegyek M.hez és szóltam, hogy szóljon a Mikinek. Mikor megyek a 
folyosóra, hallom, hogy nyílik az ajtó. Hátranézek és a Feri néz 
utánam. – Mikor megjövök azt mondja. Na sikerrel járt. Igen! Azt hiszi 
nem tudom hol volt, 
 
és miért? Azt! feleltem. Olyan tisztán olvasok magából, mint egy 
nyitott könyvből. Nem hiszem, mert akkor egészen másként 
viselkedne. – Már pedig elhiheti, hogy mindent ki tudok olvasni a 
maga arcából, olyan tisztán látok mindent, minden gondolatát, 
mindenét. – Egy cédulára gyorsírással azt írja „ Életbe lépett az 
„Halinai Biztositás, sok sikert.” Valóban tudná miről van szó? 
Meglepett. – De egyben nem is értem, ha annyira jól ismeri, miért 
viselkedik igy velem szembe? – Mit gondol maga, mi vagyok én, 
játékszer? – mondom. De hát mi a baj, nem érti. Inkább rendezzünk 
egy családias összejövetelt és hívjuk meg arra a Mütyürt is. Minek az, 
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minek szórakozni, nekem nem kell semmi, én nem kivánok semmit, 
minek nekem /érveltem az ő szavaival/ tudom én is ezt szoktam 
mondani, feleli. – Én különben is amit megigérek, azt be is tartom, 
mifelénk ez a felfogás járja, nem úgy mint maguk felé. – Kár is minden 
szóért. Magát úgy sem lehet a jó utra tériteni, hiába próbál magával 
az ember szépen beszélni. Bár hallanám már, hogy szépen beszél, de 
hát, hogy tudjam orvosolni a hibáimat mikor azt sem tudom mik 
azok. – Nem tudja, nem baj. Majd egyszer talán megmondom. Irja 
meg. Még várok! – Már karácsonykor gondoltam rá, de nem akartam 
elrontani a karácsonyát. – Már 99%-ig tisztán látok, de várok még egy 
darabig. – Ne sajnáljon engem, mit gondol ez a sok ránc a 
homlokomon, attól van, hogy csupán szokásból ráncoltam, nem ez a 
sok gond , baj, és a bánat jele, megedződtem én már, és ha mégis 
szokásból tettem, ez idézte elő. Annyira meghatott, hogy megint 
olyan szomorú volt, hogy átöleltem gyorsan és vigabb témára 
csaptam át. –  
         Tegnapelőtt proponálja, menjünk moziba. Beleegyeztem. – 
Ekkor eszébe jut, hogy Ő megigérte, hogy ma hazamegy. Menjünk 
inkább holnap. Erre aztán 
 
megint olyan méregbe gurultam, hogy azt feleltem én péntek – 
szombat – vasárnap nem érek rá, más programom van. –  
         Pénteken odajön: elmegyünk moziba. Haragudtam rá a bál miatt 
is, de olyan kedves tud lenni, hogy megkérdeztem tőle: adnak valami 
jót? Erre azt feleli: de tegnap azt mondta, hogy péntek – szombat – 
vasárnapja foglalt. – Igen, ez igy is van, feleltem. – Akkor hát menjünk 
… haza, mondja. Mit játszik velem, mint macska az egérrel, mit 
gondol még meddig türöm az ő szeszélyét. – 
          Együtt megyünk a vonaton. Megszoritja a derekamat és a 
kezemet. Mütyür is velünk. Átadja a meghivokat és én ki is fizetem. – 
Mikor közeledünk az állomáshoz F. rám adja a kendőt, jól esett volna 
a gyöngédsége, ha nem viselkedett volna olyan kiállhatatlanul. 
Szemben vele az egyik ember, úgy néz, hogy majd ki nézi a szemét. 
Szokatlan az udvariasság tán neki is, vagy én vagyok esetleg valami 
ilyen szokatlan? Már alig várja, hogy kint legyek, még hol vagyunk az 
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állomástól, de már utnak indit, mondom. Az is baj, ha az ember 
udvarias, mondja Feri. Ne hidd, mondja Müty: örülünk neki, ha velünk 
vagy, és F. pl. sohasem jutna eszébe, hogy velem szembe igy 
udvariaskodjék. –  
I.24. 
         Máma reggel B-vel beszélgetek, mikor jön be F. is. Nem 
engedünk hiába akarsz menni mondja, és átölel. Én kibontakoztam a 
karjából. Mindegy, nekem minden mindegy. – Kellemetlen 
félreértésem volt ma P-al. – Odajön mellém F. – Tudja miért nem 
megyek el a bálba. nem is nézek rá. Hajlandó meghallgatni, vagy 
nem? szól. Tessék, fordulok felé hidegen. – Láttam az arcán azon 
tanakodik, hogy hogy mondja ilyen barátságos unszolásra. Azért nem 
megyek, mert egy ilyen zártkörű bál nagystíllű szokott lenni, 
 
és majd maga is meg fog lepődni, hogy mi csoda toalettek lesznek 
ott. – Érdekes és ezt tegnap nem tudta megmondani, ezek szerint én 
sem mehetek? – Engem persze benne hagynak a csőbe, most már 
nagyon kellemetlen visszamondanom a dolgot. Tagnap magával nem 
lehetett beszélni, olyan büszkén kijelentette, hogy amit maga 
megigér, azt be is tartja! – Hát igen, mi felénk ez igy szokás. – Nekem 
különben eszembe sem jutott volna, hogy menjek a bálba, ha maga 
nem proponálja. Maga az aki hív, és akkor maga az aki elsőnek 
cserben hagy. – Ő már tegnap reggel megmondta, hogy nem jön. 
Dehogy mondta, szó sem volt róla, hogy nem jön, csak mikor a 
meghívókról volt szó, mondta be. – Kérdezte melyik vonattal, az 1.30-
al jövök haza? Igen azzal, azt hiszem, feleltem. –  
De most úgyis dühös voltam, és éppen jó hangulatba talált. – És 
odajön hozzám: nem kell azért úgy elkeseredni. Kölcsön kenyér 
visszajár. Na jöjjön már. – Nem. Megyek haza. Érdekes, szól … Sok 
furcsa dolgot kell az embernek megszokni mondja, aztán hagytam őt 
egyedül elmenni. Legalább tudja milyen kellemes érzés, ha az 
embernek igérnek valamit és lemondják. – 
         Azt mondja ahogyan reggel jövök a Magditól na rendben van az 
ügy? Hogyne. – Örülök neki, hogy van partnere. Hát talán még akad, 
akinek nem lesz áldozat, ha velem lehet. –  
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     Tegnap pl. olyan szépen nyilatkozott az egyik leány előtt, aki 
kérdezte, hogy megyek-e az … Nem engedjük. Ugye szeretnék, ha egy 
tucat lenne belőlem. Ilyenből nincs tucat, mert maga a tucatból is egy 
lenne. – Magának nincs párja. – 
 
         Ma reggel előszed a táskájából egy csomagot. A Müty. tizóraija. 
Előttem telefonált és visszavitte. Talán tetszik a Mütynek, és ki tudja 
talán a F-nek is viszont, erre elfogadható az a magyarázat, hogy nem 
jön a bálba, ugyanis míg úgy volt, hogy a Müty is jön, addig Ő is benne 
volt. Lehet ugyan még egy oka, hogy én mondtam Müty-nek, hogyha 
teljesen idegenek közé megyek, hogy lesz ott nekem partnerem? 
Mire Ő felajánlotta, hogy bemutat 3 kollégájának. – De hát F. nem 
táncolhat egész éjjel, és csak nem féltékeny annyira, hogy ezért 
mondta vissza. Valószinűbb az eset, hogy csupán szeszély, 
megbizhatatlanság, határozatlanság az egész. Igy lehet hinni neki, igy 
lehet bizni benne, és épiteni rá. Mellette élő-hallottá válik az ember.  
Furcsa ez a szeretet mely nem azt keresi, hogy együtt legyünk, hanem 
inkább kerüli, hogy együtt legyünk. Itt van az Évi – Dódi, majd nem 
egész nap együtt vannak , azzal aki udvarol nekik, aki szereti. Én pedig 
délutánt – délutánra, ünnepet, vasárnapot magamban ásitok át. Ha 
proponálok, ha hívom /bár ez is megalázó/ akkor azzal érvel: a mama 
várja, a papájának megigérte, a bátyjához kell mennie, ma fáradt, az 
egy vasárnapot hagyjam meg neki a pihenésre. – Hát mit gondol, 
meddig tűröm még ezt, már nagyon elegem van belőle. Ha nagy 
ritkán el is megyünk valahová, mennyi veszekedés előzi azt meg. 
Akkor járok mással, akkor miért kéri tőlem számon, hol voltam, 
meddig, kivel, miért nyomoz, kémkedik utánam. – Mi értelme van 
ennek az örökös civódásnak. Utóvégre mindenre nem magyarázat az 
sem, hogy fogoly volt. Itt természetbeni hibák vannak. Más is volt 
fogoly és azért nem olyan szeszélyes, lányos, elpuhult, rest, 
mindenben keserű. 
 
        Az első csók után még vágytam a többire. És az összejövetel óta 
meg sem csókolt. Hát hogyan, ennyire hideg természet lenne? 
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Kegyetlenség volt tőle, hogy elhitette velem, hogy szeret, hogy 
megcsókolt, holott ilyen hirtelen el tud hidegedni. De az egész 
viselkedése arra volt, hogy nem szeret, de hát miért nem hagy 
békébe akkor, mit akar tőlem? Mikor mondom neki, hogy mit bánom 
én mit csinál, tőlem csinálhat, amit akar, akkor azt feleli, mindjár 
megverem. – Nem jobb lenne, ha békibe hagynánk egymást, járjon ki-
ki a maga utján. Felesleges is kinoznunk egymást. Ennyit veszekedni.  
Nem könnyű a szakitás, mert már szeretem őt, és éppen a napokba 
gondoltam rá: csak azért jött az életembe, hogy ujabb szomorúságot 
hozzon. – Ki tudja nem lenne-e jobb ha átkerülnék arra az osztályra?! 
        Sokszor úgy érzem csak játszik velem. A baj ott van, mondtam 
neki, hogy maga az érzékeny, de én még sokkal érzékenyebb vagyok.  
I.26. 
         Már rég nem segitettem a kabátját levetni, azzal már ugrik is és 
feleuton lesegiti. – 
          El akarsz menni tőlünk, mondja Béla, ne is tagad. Nem 
mondom, rosszul esett, mikor megtudtam. – Aztán Feri nyomozott, 
igen, igaz, jó volt a sejtésem. De hát nem értem magukat, miről van 
szó? Fogadjunk, mondja Béla, hogy tudom, miért akartál elmenni 
ismét. Na fogadjunk, hogy nem tudod, azaz, hogy én az elnökibe sem 
mondtam miért, mint itt, hogy végeredményben nekem mindegy hol 
vagyok és kinek dolgozom. – Majd két nap mulva megmondom, igy 
Feri, még egy helyről bizonyosságot szerzek. – Persze protekciót vett 
igénybe, de mi is ám,és megnyugtatom nem fog elmenni. – Ezt még 
visszakapja. Sokszor fogjuk még ezt az orrához dörzsölni. – 
          Bejön Be., szeretne velem négyszemközt beszélni. Valószinű, 
hogy kap egy osztályt és mennék-e hozzá? Köszönöm hogy rám 
gondolt, ez igazán jól esik, de ne haragudjon és ne vegye 
visszautasitásnak, nem mehetek. – Részben, mert nem 
 
engednek, /hiszen az V főv. is beosztottak, és nem engedtek/ és 
hálátlanság lenne elmenni most, mikor ilyen sok a munka! azt majd 
én elintézem P-val – mondja Be. – De részben pedig nem megyek 
kifejezetten egy személy mellé, ebből elég volt nekem úgy az előbbin, 
mint Me-nél. – Legjobb, ha az ember nincs kifejezetten egy mellé 
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beosztva, hanem mindenkinek dolgozik. – Különben is ezen az 
osztályon becsülnek és szeretnek és nincs rá okom, hogy itt hagyjam. 
– Nagyon nehéz ilyen dologba beleszólnom. – Én szivesen dolgozom 
magának is, és nem akarom visszautasítani: de ebben a kérdésben 
nem tudok dönteni, feleltem. Valószínű megharagudott /immár 
másodszor utasitottam vissza/, mert mikor elment, még kezet sem 
fogott velem. –  
      És Isten tudja, de talán mégis jobb lenne, ha elkerülnék valahová 
máshova, már csak Feri miatt is. És bizony azért is szerettem volna, és 
nem ellenkeztem volna, hogy a V.főre menjek, mert itthiába ismerik 
el a munkám szorgalmát, dicsérnek, bizony nincs aki előbbre vigyen. 
És kinek dolgozom: kis tisztviselő mind, szeretem őket, de bizony 
mellettük én is csak kis szürke veréb vagyok és maradok. – 
  Gizike bejött és mondja F-nek: legalább keresnéd az alkalmat, adnál 
rá lehetőséget, hogy kibeszéljétek magatokat. – Erre F. azt felelte: G, 
nem hiszi, hogy én milyen fáradt vagyok. Sokszor hazamegyek és 
ebédközben elalszom. Hát akkor maga beteg, mondja G., vizsgáltassa 
ki magát orvossal. Az orvosok, mondja már mit tudnak, nem értenek 
ehhez. – Engem felette bántott ez a kijelentése, ha rólam van szó, 
vagy hogy velem együtt lehessen, mindig ilyesmivel érvel: fáradt, ma 
el kell menni a bátyjához, ma otthon várják, az egy vasárnapot 
hagyjam meg neki a pihenésre stb. – Hát igy viselkedik egy férfi, 
akinek tetszik egy leány, és aki szeret valakit. – 
      Majd a vonaton megbeszélünk mindent, mondja nekem Feri, a 
bállal kapcsolatban. De úgy ültünk, hogy erre nem nyilt alkalom. – De 
ha velem akar lenni, és beszélni velem, miért visz akkor a barátaihoz. 
Az uton mondja, érdekes darab megy a Ko. moziba, szeretem az ilyen 
filmet. De maga holnap foglalt, és holnapután!? Valószinű, hogy 
 
akkor is, feleltem. Aztán meg csütörtök, akkor meg már nem adják’, 
mondja. – Bosszantott, már megint nem tud határozott lenni. Miért 
nem megyünk máma?  
Kérdezi, hogy aludtam, mit álmodtam? Mit csináltam tegnap? 
Mindenfélét volt rá a válaszom. – Ő a barátjánál volt, és jó, hogy 
elment, mert a napokba bejön a hivatalba és majd szól azérdekében. 
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Ha tudná, hogy nem angol fegyverekkel harcolnak Egyiptomba 
elmenne Ő is, legalább eldőlne jobbra, vagy balra az élete. – Multkor 
még azt mondta, hogy mégegyszer el nem megy háborúba, ma meg 
már ezt mondja, látja maga minden órában mást gondol’, feleltem. – 
Hivott, hogy menjek vele tejet inni, de nem kivántam. Jól van, ha nem 
akar, hát nem jön, most még inkább hiszem, hogy miért akart 
elmenni. – Odaül mellém, de nagyon ideges, egy pillanatig sem tud 
nyugton maradni. Vajjon neki is hiányzik a csók? De, hát akkor miért 
nem csókol meg, miért nem keresi az alkalmat, hogy együtt legyünk. 
– Néha csak néz rám, és elönti a vér az arcát és mintha elszégyellné 
magát, vajjon mire gondol ilyenkor, mi jár az eszébe? Olyan nyugtalan 
és ingerült vagyok, vajjon ez a helyes viselkedés, hogy a csók után 
egész elhidegedünk egymástól, vagy talán én vagyok érzéki, hogy 
vágyom a csókjára. De hátha ő is ettől ideges? Hát miért nem csókol 
meg, ő a férfi, miért nem tud határozott, erős lenni, én szivesen 
segitenék rajta, szeretnék őszinte lenni hozzá, de én nem is tudom 
hogyan kezdjek hozzá. –  
A vonaton mondom Mü., hogy őszinte legyek, nekem már az egész 
bálhoz nincs semmi kedvem, te sem leszel ott, a F., sem jön, én pedig 
teljesen idegenek közt? Majd én beszélek a F-vel, mondja M. Nehogy 
szóljál, mert ha ő megy, akkor én nem megyek. – Te mit tennél abba 
az esetben, ha téged hívna valaki, és ő az első, aki cserben hagy, te 
elmennél? Igazad van, mondja M. – 
Csak egyszer érném meg, hogy amit mond, az úgy is legyen, hogy 
hihetnék a szavának, mint a Szentirásnak, hogy az, amit mond 
betartja, még ha cigánygyerekek potyognak is az égből. – 
Fázom, olyan hideg van itt. Ha megengedi megmelegitm. És szorosan 
odahajol hozzám, a fejünk összeért és én úgy összerázkódtam tőle, mi 
ez, annyira vágyom, hogy csókoljon és csak a feje, hogy hozzám ért, 
összerázkodom!? 
Reggel azt mondja: vannak akik nem látnak át a szitán, még az olyan 
kis csacsikat, mint a H, is be lehet ugrasztani. Tán sejti, hogy mire 
magyarázom a viselkedését, hogy nem szeret, hogy hideg természet.  
 
Beszéd közben azt mondja: valamit elveszitett visszavonhatatlanul! – 
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De maga is, feleltem rá. – 
Az öcsém meg fog nősülni, mondja Béla, elveszi a H. nem ezt a H: 
vagy egy hónapig haragban voltak és most jelentkezett a H, igy B. Úgy 
látszik a H, veszélyesek, mondja Feri. – 
I.27. 
Ma nem jött segiteni a kabátomat, egészen komor volt. – Később azt 
mondja Bélának, de nekem szólt: Képzeld kértem kölcsön egy fekete 
ruhát. Miért, van értelme? Hát azt majd csak szombaton tudom meg, 
hogy megérte-e? – Nem szóltam egy szót se, de fölötte bántott, hogy 
milyen nagy hűhót csapnak. – Nem lett volna jó az új ruhája, ha 
nekem jó egy délutáni ruha. – Vagy annyira elegánsan kell 
megjelennem, és engem meghagynának olyan egyszerűen elmenni, 
hát miért csapnak be, miért nem mondják, hogy báli-ruha kötelező: 
ha Ő neki is kölcsön kell kérni ruhát, hogy eljöhessen, ugyan én kitől 
kérhetnék kölcsön? Ezek szerint becsaptak, gondoltam. – 
      Láttam, hogy a nap folyamán többször is készül valamit mondani, 
majd a gépemhez ül és ír nekem, beteszi a ridikülömbe és kimegy. – 
Ez állt benne „holnap az Ip. M. táncos összejövetel lesz, öltözet 
egyszerű, ha kedve úgy tartja, szivesen látja a meghivó! A szombat 
esti zártkörű táncestélyre vonatkozólag részletes felvilágositással 
fognak itt szolgálni, mivel a rendezőség több tagja is itt megjelenik. 
Elmaradása esetén súlyos megtorló intézkedések lépnek hatályba. 
Válassz!! 
Bejön, rám néz. De én igyekeztem egészen közömbösen viselkedni, 
mint akit abszolut nem érdekel a dolog. nagyon elpirult és mondja, 
hogy milyen meleg van itt, egészen megfájdult a feje. – Nyissa ki az 
ablakot, szólok: ha a hegy nem megy Mohamedhez, M- nem megy a 
hegyhez, felelte. – De látszott rajta, hogy nagyon rosszul van, én 
felálltam és rányitottam az ablakot. – Szerettem volna átölelni, 
megvigasztalni, de éreztem, hogy erősnek kell lennem, különben oda 
minden büszkeségem. –  
Ugyanis ahogy elolvastam a cédulát írtó dühös lettem. – Mit 
kalandozik, szeszélyeskedik, játszik velem? – Most úgy tartja a kedve, 
hogy eljöjjön most megparancsolja nekem is, hogy ott legyek, mert 
ha nem súlyos megtorló intézkedések lépnek életbe. – Tegnap még 
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azt mondta, hogy nem jön, , ma már kijelenti, hogy már fekete ruhát 
is kért kölcsön, hogy 
 
eljöhessen. – Mit gondol meddig fogok még alkalmazkodni az ő 
szeszélyeihez. Vagy talán azt képzeli bennem nincs büszkeség. – Ő 
meg kegyesen hajlandó eljönni mégis, én talán most már azt sem 
tudom, mit csinálok örömömbe, és boldogságomba, ész nélkül 
megyek, rohanok és még hálás is vagyok neki, hogy még a kedvemért 
ruhát is kér kölcsön, hogy eljöhessen. – Hát én értem ne hozzon 
áldozatot, velem szembe ne gyakoroljon kegyet, nekem elég volt, 
nagyon elég volt, torkig vagyok már! 
Nem volt könnyű erősnek maradnom és látnom, hogyan szenved: de 
elhatároztam, hogy most már nem engedek, nekem már elég volt. 
Odajön hozzám, mikor Gizike asztalához mentem: megkapta a 
„táviratot”? Igen, /feleltem/ köszönettel vettem. Na és mi a válasza, 
kérdi kiváncsian és annyira hozzám áll, hogy szinte éreztem a szive 
dobogását, mintegy jelezni akarván ezzel, egymáshoz 
tartozodásunkat. Egy percre nekem is elállt a sziv verésem, és 
nyeltem egyet, mi előtt válaszoltam. Majd megtudja, … mindennek 
eljön a maga ideje! Hogyan értsem, - kérdezi nagyon komolyan. – 
mi a válasza!? Nézze Feri – és közben nagyon fájt, hogy ezt kell 
mondanom, és nagyon sajnáltam őt – igaza van … a kierőszakolt 
dolgoknak nincs semmi értelme! Maga elé néz komolyan, szomorúan. 
– Azért nem kell szomorkodni, mondom neki, látva, hogy mennyire 
elcsüggedt. – Én szomorkodni, rég volt az, hogy én szomorkodtam, 
felete és a helyére ment. Nagyon rosszul volt és kihajolt az ablakon, 
hogy jobban érje a levegő, majd, hogy ez sem segitett, bement a 
mosdóba és az egész fejét bevizezte. – Borzasztó volt nézni, hogyan 
szenved, és ez mind miattam. Ettől lenne ennyire rosszul. – Szóltam 
Bélának, menjen már oda Ferihez, nagyon rosszul van. B. odament és 
kérdi rosszul vagy? Én dehogy, honnét veszed?! szól! Közbe bejön 
Magdi. – A Miki nem valószinű, hogy el tud jönni a bálra, mert el kell 
utaznia. Mi pedig biztos, hogy nem megyünk. Tudod, hogy én sem 
akarok menni, jó hogy a M. nem kellett felültetnem. –  
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Máma átmegyünk? – kérdi Magdi. – Igen, azaz, hogyha ma átmegyek 
és bemutatnak a fiuknak lehetetlenség lesz elkerülnöm, hogy ne 
menjek el a bálba. – Legegyszerűbb lenne, ha már ma sem mennék 
át, mintsem, hogy, megigérjem hogy elmegyek a bálba, és nem leszek 
ott. De, hogy csinál- 
 
jam, ha tudnám, hogy M. nem haragszik meg! Mit csináljak? Legjobb 
lenne ha telefonálnál, hogy valami jött közbe, nem tudst elmenni, 
mondja Magdi. Azzal már szaladtunk is, és hívtuk fel M. Na szép, 
mondhatom meg-van a véleményem az egész közellátási kollégákról. 
Holnap sem jössz? Nem valószinű! nem, ahogyan én látom a 
dolgokat, akkor nem is fogsz a bálba sem elmenni. Lehet, de nem 
tehetek róla, feleltem. – Legalább egy órával előbb telefonáltál volna, 
most már idecsőditettem a fiúkat, nem is tudom mit mondjak nekik. – 
Feri sem jön át? Miért korában megigérte. – Hát persze! Ha 
megigérte, biztosan át is megy, feleltem. Te mond meg neki, hogy 
okvetlen jöjjön, mert ha nekem nem jön, és én itt maradtam 
miattatok és lekésem a vonatot és egyiktek sem jön, hát abból 
botrány lesz. De én nem beszélek a F-vel. Én most nem onnét 
beszélek. – Hogyan a F, nem is tudja, hogy telefonálsz. – Nem. – 
Szóval azt akarod, hogy ne is tudja, hogy telefonálsz? Igen! Kérlek ne 
szólj róla. Na jó, rendben van. – Nagyon kellemetlen volt és éreztem, 
hogy végeredményben csak M.-nak lesz kellemetlen. De nem tudtam 
másként cselekedni. Még mindig jobb, hogy csak egyet csaptam be, 
mint esetleg a többi kollégáit is. – Mert a történtek után már semmi 
kedvem nem volt bálba menni. – És főleg a dac és a büszkeség 
vezetett, nem akartam F-vel találkozni ezek után, mert a levele 
szerint, csupa kegyből már el is jönne holnap, sőt, mint M. 
megtudtam, ma is ott lett volna. – Valószinű, hogy tegnap M. csak 
szólhatott a F, hogy ez nem eljárás, ahogyan velem szemben 
viselkedik, mire föl bejelentette, hogy jön, és ruhát kért kölcsön. – 
Hát köszönöm, nekem ekkora kegy nem kell, nem kell, hogy 
rábeszélésre jöjjön, csak maradjon otthon és pihenjen, a kierőszakolt 
dolgoknak nincs semmi értelme. – Mert ha szeretne, akkor nem  
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éreztetné, hogy kegy, amit tesz, hogy áldozatot hoz, ha velem van, ha 
eljön velem. – Most utólag 
 
ha visszagondolok a csókjaiból is ezt éreztem. Na megcsókolom, hogy 
boldog legyen. – Milyen jó is vagyok hozzá, milyen boldoggá is tudom 
tenni. – Semmi eredetiség, semmi tűz nem volt a csókjaiba: És 
elhigyjem, hogy szeret? 
Béla még mindig azt állitja, hogy nagyon szerelmes belém, csak nem 
tudja hogyan viselkedjen velem szemben. – Látszik, hogy nem sokat 
forgolódott társaságban – 
Ha visszagondolok az összejövetelre G-éknél, ott is akár hárpmszpr is 
megsértődhettem volna, de elnyomtam a büszkeségemet és csak 
arra gondoltam boldoggá teszem, hátha látja, hogy szeretem, 
megváltozik és nem különcködik, érzékenykedik. – De ha 
visszagondolok rá ég még most is a szégyentől az arcom! Mikor 
társasjátékot játszottunk – és a zálognál valakit kellett magamhoz 
hívni, én a F. mondtam, mindenki előtt. És erre ő kijelentette, hogy Ő 
nem játszik, őt hagyjuk ki. – Ilyen szégyenbe hagyott ott mindenki 
előtt. Később a Magdinak kellett volna átmenni a másik szobába, de 
akkor sem akart menni, mire mondják a többiek, de hát nem kell 
semmit sem tenni, csak két percre átmenni a másik szobába. Erre 
fölállt és azért csak átment. – És én, bár nagyon megszégyenülve 
éreztem magam, nem akartam tönkretenni sem az én estémet, sem 
az övét, és nyeltem egyet és mindent feledtem, és hazudnék ha azt 
mondanám, hogy nem voltam boldog, hát nem megéri a boldogság, 
hogy odaadjam a büszkeségemet, - gondoltam akkor! Egy kicsit 
megtagadni magamat, és boldog lehetek. – 
De ebbe az esetben már nem tudtam igy viselkedni. Annál is inkább, 
mert ingerült voltam a viselkedése miatt, hogy nem keresi az 
alkalmat, hogy együtt legyünk, hogy nem csókolt meg még azóta 
egyszer sem. Mással nem tudtam magyarázni, mint azzal, hogy nem 
szeret, és valóban olyan hideg természet, mint amilyennek a jósnő 
mondta. –  
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Hát miért áldoztam én fel akkor ott az összejövetelen is a 
büszkeségemet, egy álcázott, erőltetett kegyért. – Hiszen úgy sem 
szívből tette, hogy csókolt, kegyet osztogatott tán akkor. – 
 
Mikor proponálta a bált, boldog voltam, hogy lám, neki is hiányzik 
valami, hogy szeretne velem lenni ismét, hogy ime Ő az, aki keresi az 
alkalmat. De hamar kijózanódtam , hiszen másnap már le is mondta. 
– Ezek szerint nem keresi, de kerüli az alkalmat. – És ezek után nem 
tudtam már én sem másként viselkedni. – Ha ő neki jó igy, hát legyen, 
ha nem vágyik rá, hogy megcsókoljon, hát én sem vágyom rá. – 
Mikor a telefonálástól visszatértem F éppen a telefont tartotta a 
kezébe, ahogyan meglátott letette. – Aztán benyult a fiókjába eltette 
a pullóverét /ezért jött vissza/, és azt mondta: azért még sem hiába 
jöttem vissza. – Éreztem, hogy most valaminek vége lesz, valami 
megváltozik, de ennek már be kellett következni. –  
   Azt mondja Béla, holnap alighanem egyedül leszünk? Miért? Mert 
T.B. később jön be, na és a F, ő pedig vagy később jön vagy egyáltalán 
be sem jön, igen, ő mondta és kért, hogy az … írjunk alá, mondta 
Béla. – Tehát azért csak fájhat, és bánthatja a dolog gondoltam és 
sajnáltam, de végül is én már nem haragszom rá, és be kell, hogy 
lássa, hogy mennyire nem illünk egymáshoz, mennyire nem 
passzolunk. Maradjunk mi csak jó kollégák és semmi más, minden 
magánvonatkozást hagyjunk ki, hiszen a vége csak örökös veszekedés 
és harag, gondoltam. – 
De azért ahogyan másnap bementem már ott ült a helyén. – Az utcán 
arra gondoltam, hogy ha szeret, nem létezik, hogy otthon maradjon, 
de hátha csakugyan beteg, lehetséges lenne, hogy ennyire a szivére 
veszi a dolgot, hogy ebből kifolyólag megbetegszik. – De hát miért 
viselkedik igy, most vagy megváltozik, vagy nem. – Hiszen én egészen 
más viselkedést, természetet várok egy olyan valakitől aki szeret. – 
Kérdezi Pálmát nincs-e valami tablettája fejfájás ellen. Mikor 
felajánlottam, hogy hozok, vette a kabátját és Ő ment, kabátnélkül. – 
Utána szóltam, hogy vegyen kabátot, de rám sem hederitett. – Ma 
még talán rosszabbul volt, mint tegnap. – 
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És szomorúan, nagyon szomorúan nézett rám időnként, de egy szót 
sem szólt hozzám. – Időnként megint sokszor elöntötte a vér az arcát. 
– A szégyentől pirulna – el ennyire, hogy felhivott, hogy menjek el 
vele, és én visszautasitottam: hát hányszor utsitott Ő vissza engemet, 
és Ő most kapja tőlem az első komoly visszautasitást. Ő nem bírja 
elviselni, gondol e vajjon arra, hogy Ő akkor hányszor sértett meg? – 
Fáj a szivem érte, itt látom, hogy szenved, kinlódik. Legszivesebben a 
nyakába borulnék, hogy megvigasztaljam, de már annyiszor 
engedtem, már annyiszor elhellgattattam a büszkeségemet, már nem 
engedhetek többet. – Azt hiszi talán, hogy haragszom rá. – Nem, már 
távol áll tőlem. Nem haragszom-, csak szeretem és sajnálom, hogy 
ennyire nem egyezik a természetünk, és bár szenvedek igy én is, 
mégis érzem leghelyesebb, ha magánvonatkozásban teljesen 
végetvetünk mindenek. – Több visszautasitást már én sem bírok el, és 
miért kinozzuk egymást. Megpróbáltuk, de nem stimelünk. 
Sajnálatból, részvétből pedig azt hiszem ő sem akarná, hogy 
folytassuk. ennél Ő is sokkal büszkébb. Szeretjük egymást és 
borzasztó a tudat, hogy nem illünk egymáshoz. Ha előbb nem, utóbb 
okvetlen bekövetkezne a szakitás, a váltás. – És még mindig jobb 
most, mint később, mikor talán még mélyebben megszeretnénk 
egymást. – 
Másrészről be kell, hogy lássam, hogy szerelmi téren sem stimelünk. 
Hideg, érzéketlen a csókja, és egy hónapban egy csók , és többet, 
többször nem is kivánja. – Soha sem hittem volna, hogy érzéki 
vagyok, vagy talán nem is az, hanem egy természetes 
megnyilvánulása a fiatalságnak ez a vágyam a csók után: melyet ha 
olyantól kap az ember, akit szeret, ismételten kivánja. –Vajjon 
bennem van-e a hiba, én vagyok túlságosan érzéki és gonosz, 
szivtelen? Kitől kérhetnék tanácsot ki tudná meg mondani mi a helyes 
itt? Főleg azt szeretném tudni, hagy ha valaki, egy férfi szeret egy 
leányt és megcsókolja, hogy helyes-e az, ha többször nem teszi, ha 
többet nem kivánja megcsókolni? Tegnap Erzsikétől megmertem 
kérdezni, és azt mondta: most már csak ő azt mondhatja, hogy nem 
illik hozzám az a férfi. Természetes, hogy kivánom a csókját, és hogy ő 
nem 
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kivánja ez természetellenes dolog. Lehet, sőt valószinű, hogy szeret, 
de hideg természet. – És mint ahogy a csókjában nem volt semmi tűz, 
csak langyosság, ez is mutatja, hogy nem szerelmes természetű. 
Borzasztó ezt tudni. És én azt szeretném, hogy elkapjon és csókoljon 
szívéből igazán, szenvedélyesen, hogy észrevegyem, hogy ez eredeti, 
nem mesterkélt, abba van szenvedély, láng, élet, szerelem. - 
És mennyi mindent meg tudnék bocsátani és feledni, ha látnám, hogy 
igazán szeret. – Szinte megijedek saját magamtól, ha rágondolok, 
hogyha valaki szeretne, mennyire lemondó, szerény, alázatos tudnék 
lenni, még türni és szenvedni is képes volnék talán, ha igazán 
szeretne valaki. – De ha nem szeret miért játszik velem, miért oltja 
szivembe a szeretet’ a szerelem utáni vágyat? – 
Most pedig nehéz igy hivatalban. Mert tisztára kollégiális hangot már 
veleszembe nem tudok megütni, viszont, mint magánembert ezt sem 
lehet már – nem is akarom kezelni. – Minek fájditsa a szivemet és – 
ha talán még szeret – az övét is. – 
     Másnap bejött Gizike. És Feri mondja: Na a H levizsgázott előttem. 
Az egésznek csak M. itta meg a levét, csak rajta ütöttem. Olyan 
szégyenbe volt. Odacsőditette a fiúkat és azt mondták, hogy csak 
viccet csinált, hogy becsapta őket. Szegény úgy sírt. – De hát igaza 
van a H-nek is, mondja Gizike. Eleget bolonditottad már, nem 
csodálom, hogy most már igy viselkedett. – Én azért nem akartam 
elmenni, mert nincs ruhám, táncolni meg úgy sem tudok egész este, 
hogy meg igyak folyton, ahhoz meg nincs elég pénzem, felelte F. –  
Béla azt mondja éppen ez a határozatlansága mutatja, hogy 
szerelmes. B. mondja továbbá, hogy lehet, hogy F. átmegy az F.11-be.  
Reggel az egyik altiszt jön értem, hogy azonnal menjek jelentkezni az 
új helyre. De P. nem engedett. –  
F. odajött kétszer is mellém, de csak egy-egy pillanatra és gyorsan 
elment, mint aki nem akarja kibírni a kisértést. 
 
Szomorúan dúdolgatott: „Hova tünt a régi szép emlék” Üres a fészek, 
stb. –  
I.29.  
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Nem szól hozzám csak amit feltétlenül muszály hivatalosan. Felveszi a 
telefont és úgy kérdezi meg mennyi az idő, mintsem, hogy tőlem 
tudja meg. Én megszomjaztam, de én is  L csészéjéből ittam vizet. 
Béla azt mondja, hogy milyen csacsi vagyok és, hogy máskor ne 
tegyek ilyet, mert L. tüdőbeteg. – De máma már sokkal jobb a 
hangulata. 
I.30. 
       És ismét elmulik egy nap és nincs senki aki megvigasztaljon, 
mondja nagyon halkan. – Hát tőlem vágyja a bocsánatot? Hát én nem 
haragszom, én nem bántottam, ő az aki haragszik. Szeretem őt, de be 
kell, hogy lássa végre, nem valók vagyunk egymáshoz. – Hagyjunk ki 
mindent, ami magánvonatkozású és akkor egészen jól megleszünk. – 
Előveszi a pogácsáját és a kezével int parancsoljanak. – Engem 
kifejezetten nem kinált, és én nem vettem. – Egyikhez-másikhoz 
odamegy és úgy kinálja, csak hozzám nem jön. Pedig arra gondoltam, 
hogy vennék belőle és azt mondanám: veszek, mert még azt hiszi, 
hogy haragszom. – De nem jött hozzám. 
Megy. mikor kimegy tőlünk, köszön felém. Üdvözlöm, feleltem. Ne 
kacérkodjék velem, szól M. Hát akkor csókolom feleltem. Erre 
odaszalad hozzám és nyújtja az arcát, gondoltam – megviccelem és 
gyorsan az arcára akartam csókolni, de a száját érte: majdnem 
annyira meglepett ez a hirtelen fordulat, hogy ijedten felugrottam és 
nagyon zavarba jöttem. Me. pedig jóizűen nevetett. Másnap emliti F-
nek, kár, hogy nem voltál itt, hogy nem láttad, Mit? Azt majd a H. 
megmondja. Jó volt, legalább megérte? Nem tudom, azt csak a H. 
tudja, igy Me. – 
I.31. 
Cukorral kinálok meg mindenkit és nyújtom F és Pista felé. Na vegyen 
maga is F, mert még különben azt hiszi, hogy haragszom, pedig én 
nem haragszom. Pista kivesz kettőt, és az egyiket F-hez teszi. – Nem 
ette meg, de nem is adta vissza. Egyszer-kétszer elmosolyodott. – Én 
pedig mi- 
 
kor kiment még tettem hozzá egy pár szem cukrot, és betettem a 
táskájába. De megbántam, mert még azt hiszi, hogy tolakszom, hogy 
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erőszakkal …. nyerni a bocsánatát. – Pedig nem akarok mást, 
minthogy ne haragudjunk egymásra, nincs semmi értelme a 
haragnak. – És még ráadásul Ő, hogy mennyire tartja. – Úgy látszik 
mégis csak fáj neki és rosszul esik, pedig akkor ha megmondom, hogy 
szeressük egymást, de magánvonatkozásban hagyjunk ki mindent, 
csak újból megharagudna. – Pedig be kell, hogy lássa, hogy ez igy 
tovább nem mehet. –  
      Vagy talán csak magamat áltatom ezzel. – Nem tudom. De pl. arra 
gondoltam szombaton, ha hirtelen elkapna és szivből igazán 
megcsólokna, felesleges lenne minden magyarázat. – De nem tette, 
nem csak hogy erre nem gondolt, de továbbra is tartja a haragot és 
nem szól hozzám. – Mikor elment „jómulatást” kívánt, amit én 
viszont kivántam. – Hát biztos hogy azt az első bált, mely után annyira 
vágyakoztam, nem fogom elfelejteni, sokáig emlékezni fogok rá. –  
Borzasztó volt a délután és az este és a hosszú vasárnap, miért is, 
hogy nincs senki akivel együtt tölthetném, aki szeressen? Rossz igy 
egyedül, de még mindig jobb igy, mint a büszkeségemet feláldozni, és 
alávetni magamat az ő szeszélyeskedéseinek. – Csak M. sajnálom, 
mert tényleg csak ö itta meg az egésznek a levét. – És ha utólag már 
nem emliti F, hogy Ő is jön, csak elmentem volna, és ki tudja nem 
lett-e volna jobb? – Mert ő rá számitani, benne bizni, már nem tudok. 
Még ha nagy ritkán kinálkozik is valami szórakozási lehetőség, ő 
elrontja. –  
Tőlem várja a békülést, hát ő sértett meg. – De nagyon büszkén tartja 
magát, pedig ha most engedek, akkor már mindig elvárja, hogy 
megalkuszom a helyzettel. – És egész nap esik az eső, és oly 
reménytelen az egész világ, úgy beborult, mint az én életem. – Vajjon 
meg találom-e még a hozzám valót, az igazit, vajjon lesz-e olyan 
ember 
 
akit szerethetek és aki engem is fog szeretni? – 
II.2. 
        Nagyokat lihegett! Miért nem veszi le a pulóverét, mondtam. Ma 
nincs olyan meleg! felelte. 
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         Szereti a süteményt, kérdezi P. Akkor egyen sokat! Később én 
kérdeztem P. És meg is kináltam: aztán F. is. Köszönöm nem kérek, 
felelte nagyon határozottan. Az ő részét is odaadtam P-nak. Na még 
meggondolhatja magát, itt a sütemény, szól P. – Hogy tőled miért 
nem fogadja el nem tudom, hiszen Te reád nem haragszik. Bár azt 
sem tudom, hogy én reám miért haragszik? – 
Később mondja P. Pa-nak, ugye milyen finom a sütemény, és a Feri 
milyen kiállhatatlan: a H. kedvesen kinálja és visszautasitotta. Biztos 
haragszik, felelte Pa. nem csodálom eleget ugratja a H, Biztos meg 
van az oka, feleli komolyan Feri P-re nézve. –  
Ma nem maradtam bent, u.is. Béla figyelmeztetett, hogy 
félreérthetik, neki ugyan nem ártanak, Ő nem törődik vele, de az én 
hírnevemet teszi tönkre. Feri is vas-villa szemekkel mért végig és jó 
mulatást kívánt /u.is pár percig még ott kellett maradnom, hogy 
elzárjak mindent. – Különben sem maradtam volna bent, mert úgy 
veszem észre, hogy a B. számára sem vagyok egészen közömbös. – 
II.3. 
        Sokáig nézett. Mikor ránéztem is továbnézett, aztán 
elforditottam a fejemet, de éreztem, hogy még mindig néz. Már 
kényelmetlenné vált és rászóltam: mit néz rajtam? Nem felelt! 
Semmit, csak azt, hogy milyen meleg van, és kinyitotta az ablakot és a 
lábával tologatta az iróasztalt. – 
Ma odaült mellém, de csak az asztalom sarkához. – Kérdezi Bé: jösz 
haza? Ma másfelé megyek, felelte /valami találkozójuk volt, hiszen 
mindenki  mástól nem sajnálja az időt csak tőlem:/ Elég az hozzá Ő 
elment és később mi is elindulunk a lépcsőn. Ahogy hátranézek, 
látom, hogy mögöttünk a F. jön. Hogy került ez ide, honnét, vagy tán 
lesett ránk, ismét kémkedett. Az első pillanatban nem akartam hinni 
a szememnek. – Béla szólt, hogy megvárjuk. De ő úgy tett mintha 
nem hallaná, és mi lassan megindultunk, hogy utólérjen, de ő még 
jobban lassitott. Ugyan B, hát nem látod, hogy direkt nem akar 
utólérni szóltam, és hátra sem néztünk többé. – 
    Ma megint rám jött az a kábultság, mint multkor, és jó 
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órahosszat tartott, nem is tudom megmondani mit érzek, de mintha 
nem is a világon lennék, minden olyan távolinak tünik fel, szinte úgy 
ködbe vész előttem minden. – Guszti nagyon rám ijesztett. Ugylátszik 
valahogyan megtudta, hogy nekem milyen gyakran van a „m”. Aznap 
este, hogy hazajön Magditól’ félre hívja Anyukát, hogy komoly 
beszélni valója van. El nem tudtuk képzelni, mit akar, amit előttünk 
meg sem mondhat. – Mikor kijön Anyukával, még tréfásan 
megjegyzem: „nagy a szerelem?” Csak vigyáz, hogy halálos ne legyen. 
Anyuka aztán megmondta, mit mondott a G. Magdi mondta, hogy 
okvetlen menjek el orvoshoz, mert neki volt egy barátnője, és csak 
másfél év után ment az orvoshoz, de akkor már késő volt és nem 
tudtak segiteni rajta. Bizony már májusban 2 éve lesz, hogy csaknem 
két hetente ismétlődik nálam. – Egész este sírtam, de aztán arra 
gondoltam, olyan nagy baj, ha meghalok, olyan sok öröm van az 
életbe? Számomra nem sok örömet hozott. – De ez sem vigasztalt 
meg, csak még jobban elkeseritett. – 
     Másnap aztán egyenesen az orvoshoz mentem. – Nem hiszem, 
hogy komolyabb baj lenne, csak hallottam, hogy mondja petefészek 
körüli zavar, meg valami polipot emlegetett. Egyen sok zöldséget, 
sárgarépát, zöldfőzelékét, gyümölcsöt, mondta, és egy tablettás 
orvosságot írt fel, azt szedjem 2-3-at naponta. – 
Beértem a Hivatalba és F. egy szóval sem kérdezte, mi bajom? – Csak 
nagyon piros volt az arca, alaposan rám nézett. –  
Elmentem az orvoshoz, mert otthon nagyon rám ijesztettek, hogy 
meg fogok halni. – Azt hittem tegnap, hogy már örökre elszédülök. Na 
talán még tul-korai lenne, azt nem engedjük, hogy meghaljon, ugye F. 
szól Pista. – Pedig jobb ha az ő számára is halott vagyok, feleltem. –  
Kijön Pa. na meg volt a házassági orvosi vizsgálat? /Összebeszéltek P-
val, ő pedig F-től kérdezte ugyanezt./ 
 
Kár volt külön menni, elmehettetek volna együtt is, ja vagy úgy nem 
olyan feltűnő, mondta P. 
F. még egy kicsit bent maradt, P-al kellett valamit megtárgyalni, az új 
főnö valami csekélység miatt haragszik rám. B.val megvártuk mi a 
helyzet. – És így együttmentünk az uton. – Én középen, de F óvatosan  



113 
 

 
Kotaszek Hedvig: Jezamen 
 
 



114 
 

kerülte, hogy szóljon hozzám. Mikor már letárgyaltuk az ügyét, 
folyton előre sietett, hogy ne kelljen mellettem jönni. Utközbe 
találkoztunk Évivel. Eleinte lelkesen fogadta, de később egyre az időt 
nézte, hogy lekési a vonatot. – Milyen ingerült ez a F, milyen 
kiállhatatlan modorú, mondja É. – Évi bentmaradt, Bé-tól pedig a 
Nyugati előtt elköszöntünk. Mentünk egymás mellett szótlanul, 
siettem, most már itt volt az indulás ideje, ő hátramaradt, majd mikor 
az első kocsihoz értem – én lassitottam, hogy bevárjam, felköszönt. 
Nagyon meglepett, hogy kinek szól a köszönése, de már láttam, hogy 
a táskáját fel is adja abba a kocsiba. D. ide szálljon, jöjjön már, szól ki 
a harmadik kocsiból Mü. és ő ment feléj, én is megindultam tovább, 
előre, egészen előre, minél távolabb tőlük. – Ismét egy ujabb 
megszégyenítés. Hisz világosan láthatta, hogy én nem haragszom, sőt 
a béke jobbát nyújtom, de ő kitért előle. Hát jó, ha neki jó igy, hát 
nekem is jó, azt várhatja, hogy én fussak utána, én már többet nem 
közeledem. 
II.5. 
Gombostűt kért. Azt hiszem, felesleges megszúrom a kezét mondom, 
mikor odaadom. –  
Kimentem a cukrászhoz. Hogy milyen finom sütemények vannak, 
mondom mikor beérek. – Sajnálom magukat, hogy nem tudják 
élvezni, hogy nem tudják mi a jó? 
Feri kiment és ő is evett süteményt. 
Béla kérdi: tegnap együtt mentetek a vonaton? Butaság igy tartani a 
haragot: mondtam a F-nek, miért viselkedik így? – F. azt mondta, 
hogy nekem bizalmasan megmondja, de ne mondjam vissza: addig 
míg egy harmadik személy előtt tett nyilatkozatát vissza nem vonja, 
ez a viszony fennáll, nem békül. Hogy mi az, azt sem meg nem 
mondta, sem én nem tudom, bár ez csak akkor történhetett, hogy én 
aznap, hogy nem mentem át az Ip.-M-ba, telefonáltam M-nek. 
Tudtommal semmi 
 
olyat nem mondtam, ami ránézve sértő lehetett volna. –  
Az elöljáróságtól majd fognak áttelefonálni, ha kell menni, mert nem 
mindennap kell. – Megadta a telefonszámot? Igen! Köszönöm, 
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feleltem és többet nem mertam kérdezni, mert annyira ridegen 
viselkedett. –  
Ezt az aktát lediktálom, aztán ezek után nincs több szavam magához, 
vagy hogy is van? … mondta. – 
Bent kellett maradnom, mert még egy feljegyzést diktáltak. – Béla 
megvárt. Jól esett, hogy valaki ott van velem. Ó bár legalább annyi 
figyelem lenne benne, mint Bélába, de ő akkor azt nézné: hogy 
mennyivel később ér haza miattam. –  
Végül is úgy látom, hogy önző, amit nem akar beismerni, örökké, csak 
az észt helyezi előtérbe. Neki mi a jó, a kényelmes, a kellemes. 
     D. kollégának kisleánya született: remélem olyan szép kisleány lesz 
mint maga, mondta. – Oly helyesek kedvesek mind. Feri is ilyen volt, 
míg látta, hogy nem érdekel, nem veszem komolyan. Csak, hogy látja, 
hogy kezdett érdekelni’ változott meg. 
Érdekes, hogy egészen addig míg Erzsikéékhez el nem mentem 
odavolt. És mikor hazajöttem már egészen hidegen fogadott. Mintha 
történt volna valami mintha csak valaki rábeszélte volna, hogy 
másként’ viselkedjen, hogy ne legyen úgy oda értem, legalább is ne 
mutassa. – 
II.7. 
       P. kijön hozzánk és hív a vasárnap esti mulatságra. Jó elmegyek, 
feleltem. Ti is gyertek szól a B. és a F-nek. Én a magam részéről már 
most kijelentem, hogy nem megyek, nekem az egy vasárnap kell a 
pihenésre. – Ugyan ne legyen már olyan nehézkes, mint egy medve, 
igy hamar ki fognak magából ábrándulni a leányok, én értem bezzeg 
nem sajnálják a fáradtságot, áldozatot hoznak értem, és emlitette, 
hogy az egyik ismerőse hazakisérte és köbe ő lekéste az utolsó 
villamost is, hiába küldte, nem ment, azt mondta, hogy Ő majd 
hazaér valahogy, a fontos, hogy velem lehessen. – Ja, ha valaki szeret 
valakit az sohasem azt 
 
nézi, hogy neki mi lenne jobb, hanem, hogy a másiknak mi a jobb, 
feleltem. A másik viszont nem azt nézi, hogy saját magának mi lenne 
a jobb, hanem a másiknak, felelte rögtön rá F. – 
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Hogy lehet valaki ilyen nehézkes, mondja P., örökké csak fáradt, 
álmos, még nem olyan idős, erre ráér, 60 éves korában. Ja, valamikor 
én is voltam olyan, hogy képes voltam áldozatokra, mindenféle 
bolondságra, de az az idő elmult. – P. hívta őket kártya-délutánra. 
Bele is egyeztek. Mi lesz az ebéd?, kérdezi F. Nahát ilyet, ahelyett, 
hogy megtisztelve éreznék magukat, hogy meghívom, még a hasukra 
gondolnak?!  engedje meg P., hogy akkor ha meghív, a maga hasára 
gondoljak, szól F. – És el… az ügyet. P. úgy beszélt, hogy mi négyen 
lennénk, de én kijelentettem hogy nem vagyok. – 
De úgy látszik ezt egyik sem vette komolyan. – F. élénken érdeklődött 
a kártya-délután után. – Tőlem elmehetnek, csak én nem leszek ott. – 
Hát csak kényelmeskedjék, aludjék nagyokat. Én csak azt kívánom 
hosszú legyen álma, ébredése késő s kicsiny csalódása. – 
Tehetek én róla, hogy ő csalódott, hogy kiábrándult a világból, ezt 
érezteti velem, hát mit vétettem én neki? – 
Nem tetszik az sem, hogy annyira számít a testvérére. Most is kapott 
200 forintot a bátyjától. Előbb kapnék én 200 pofont, sem mint 200-
ft. De ha önérzet van benne , hogy is tudja elfogadni, hiszen most már 
ép-kézláb ember ő is, keres ő is, hiszen miből tudja ezt visszaadni, 
miért nem próbál a saját erejére támaszkodni, hiszen felnőtt ember, 
nem is lesz belőle addig soha ember, míg a bátyjára támaszkodik, míg 
őt érzi a hátamögött. – Ha valami nincs rendben, ha pénzre van 
szüksége, csak megy a bátyjához és kér tőle. –  
És észrevettem azt is, hogy a maga kényelmét, a maga jólétét 
mindenek fölé helyezi, ha néha el is jött valahova úgy viselkedett 
mint aki kegyet gyakorol, áldozatot hoz, hát csak maradjon magának. 
Ha szeretne, biztos, hogy másként viselkedne, és főleg nem tudna 
 
sokáig haragot tartani. És nem egyenes eljárás tőle, ha mint emlitette 
azért haragszik, mert állitólag egy harmadik személy előtt olyan 
kijelentést tettem, mely rá nézve sértő”  - nem mondja meg mi volt 
az’ amiért haragszik rám. – Bár az az érzésem, hogy ez csak olyan 
utólagos kifogás, hogy nehogy azt higgye, hogy akkor haragudott 
meg, mikor visszautastottam. – Ez fáj neki, különösen ez sérti a 
büszkeségét, hogy ő húzta a rövidebbet, hogy én adtam ki az útját. – 
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          Gizikének megmondta F., hogy miért haragszik. – Mü. mondta, 
hogy én azt telefonáltam: Engem a F. már nem érdekel, nem törődöm 
vele, és semmiféle üzenetet nem adok át a részére. Hát ha igy van, jó, 
Ő nem akar erőszakoskodni, vagy tolakodni. – 
Ezen elhiszem, hogy megsértődött: elöször is mi köze egy harmadik 
személynek ahhoz, hogy mi hogy voltunk, vagy vagyunk, már csak 
ezért sem mondhattam. – Mág azt is, hogy „nem beszélek a F-vel”, 
csak azért mondtam, mert másként már nem bírtam szabadulni. - 
  Most már én haragszom. Először is legegyenesebb lett volna, ha F, 
mindjárt visszamondta volna ezt nekem. – De nem, Ő szentül hiszi, 
amit Mü. mondott. Neki inkább hisz, mint nekem. –  
  Különben is keresztül látok a szitán, Mü. nagyon fogni akarja F, azért 
forgatta úgy ki, amit én mondtam. Nem birom az ilyen kicsinyes, női 
ravaszságokat. – Sok minden jut eszembe: pl. hogy Mü. a vonatnál 
mindig várja, együtt jönnek-mennek. Ha nem érdekli F, miért visz 
engemet is mindig oda, ő hozzá, mikor Mü. átküldte a tizóraiját, 
mikor egyszer délután együtt voltak kolbászt enni. A bállal 
kapcsolatban is addig úgy volt, hogy jön, míg nem tudta, hogy Mü. 
nem akar jönni. Milyen jó, hogy nem mentem el: engem hív, de azért, 
hogy Mü. együtt legyen. – Mikor szó volt a bálról, azt mondja: inkább 
rendezzünk egy házi mulatságot, és hívjuk meg Mü. is. – Még jó, hogy 
nem mentem el arra az összejövetelre, amelyet az Ip.M. rendezett, 
mikor Mü. 
 
meglepetésnek szánta, hogy én is ott leszek. – 
Annyira sért és bánt, hogy jobban hisz Mü., mint nekem, hogy 
fölöslegesnek tartom tisztázni a helyzetet. – Nem elég, hogy rögtön 
visszamondta Mü., amit ő ajánlott fel, hogy nem szól, de még 
másként is mondta. – 
Most mindig külön járunk haza. Pa. jön ki és a fülembe súgja, miért 
komiszkodsz, miért haragszol a F:.? én nem haragszom, feleltem. F. 
mindenki más számára van ideje, csak tőlem sajnál minden percet. – 
És még elhigyjem, hogy szeret. – Mással jár, másnak elhiszi, ha bármi 
rosszat is mondanak rólam, de hát mit akar tőlem? Miért kémkedik 
utánam? 
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Már a második hete, hogy nem szól hozzám, csak amit hivatalosan 
muszály. és ráadásul még egy hazugság miatt, amit ő elhitt, húzza az 
órrát. – 
Pálma erőszakkal belém akarta beszélni, hogy én eligérkeztem a 
kártya-délutánra. Míg az egyik kollégám közbe nem szólt, de hát a H. 
megmondta, hogy nem megy. – A végén már gondoltam, ha annyira 
erőszakoskodnak, hát elmegyek, de nem lesz benne köszönet. Azt 
hiszitek, hogy nem látok keresztül a szitán mondtam. – én nem 
szoktam a szememre hivatkozni, de nagyon is tisztán látok. – 
Bosszantott, hogy miért visz mindig társaságba, ha békülni akar 
velem, mit tartozik az a többiekre. – 
Mondom P-nak: érdekes, hogy már nem az első eset, hogy olyasmit 
akarnak rám kényszeriteni, amit én nem mondtam /Ezt a F. felé 
céloztam./ 
Nem mentem el a kártya-délutánra, az egész elmaradt. Most már a 
büszkeség is dolgozott bennem. Először is, hogy oknélkül haragszik 
rám, másodszor hiszen nem szeret, és nem is én tetszem neki. – Mit 
akar, akkor hát tőlem? 
II.11. 
         Szól a telefon, F. keresik. Gyorsan átveszem a kagylót. M. volt. 
Nincs bent a F, de átadhatom az üzenetet részére, mondom. – De H, 
kezdi ő, nem is mondtad, hogyan érezted magadat a bálba: én? 
kérdezem csodálkozva. Igen! a kollégáim mondták, hogy láttak. Kit, 
engemet: ez 
 
érdekes, u. is. én ott sem voltam. – Te igaz, hogy a F, szombaton 
elutazik ….-re. – Én nem tudok róla, feleltem. – Akkor ne is mond meg 
a F-nek, hogy én emlitettem. – Nem mondom meg, ezt megigérem és 
be is tartom, de nem úgy, mint te. Mire érted ezt, kérdi? Csak a 
multkori telefonbeszélgetésünkre. De hát én nem mondtam semmit, 
mondja. -, a F. minden szót meghallott, amit a vonaton beszéltünk. 
Nem arról van szó, azt nekem is mondta. Hanem a multkori 
telefonról, amikor is te önként ajánlottad fel, hogy nem szólsz! Még 
az, hogy visszamondtad, végeredményben nem olyan nagy baj, de 
legalább azt mondtad volna vissza, amit én mondtam. – De ki 
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mondta, hiszen én …, a F. mondta el, hogy te mit mondtál, de nem 
érdekes, az üzenetedet átadom, szervusz! Olyan elégtétel félét 
éreztem. Pénteken a F. egy szót sem szólt, én sem tartozok igy neki 
magyarázattal, aki az egészet kezdte, azzal elszámoltam. Szinte 
megnyugodtam. – 
II.12. 
       F. mikor elmegy először köszön nekem, de a férfiak felé hajlik 
meg és azután rám néz és a férfiaknak köszön. Elnevettem magam. 
Érdekes maga a férfiak felé köszön kezicsókolommal, mondom. – Mi 
baj van a F-vel, jön ki Pista. Vele mindig baj, van, szól. Hát igen, ez 
már születési hiba, mondom. Viszont van egy történet, feleli rá 
rögtön F, melyet „oknyomozó történetnek” hívnak. – 
       Majdnem összekaptak F. és Pista, hogy melyiknek dolgozzam. – 
Mikor Bélának panaszkodtam, hogy ha mégegyszer összekapnak én 
elmegyek az osztályról, azt mondja Bé., ne beszélj csacsiságot, ha 
másért nem, legalább az én kedvemért maradj, nem látod, hogy azért 
van mindez, mert mindegyik a másikban látja riválisát. A P. a F. a F, a 
Pistára 
 
féltékeny. – csak az a baj, hogy nincs 4 kezem, mondtam bent a 
hivatalban, akkor kevesebb veszekedés lenne. – 
Ujabban, ha odajön F. hozzám azt mondja: csak azért jövök ide, hogy 
lássam mit ír, nem akarok indiszkrét /ezt a kifejezést többször 
használja mostanában/ lenni. Nem tudom mire érti. 
Pista odajön hozzám mikor F. Bélával a jegyekért ment. Mi van 
magukkal H, nyilatkozott-e már a F.? És faggatni kezdett. Bár kedvem 
lenne valakinek elpanaszolni minden bajomat-bánatomat, mégis 
P.nak kitérő válaszokat adtam. Mit kiváncsiskodik! Egyre többet jön 
hozzám P, úgy látszik figyeli a helyzetet. – 
II.15. 
        Mikor F. odaült mellém diktálni P. kijött /mikor P. kiment F. jött 
be/ és nagyon szomorúan nézett rám. Mikor találkozott a 
tekintetünk, azt mondja – miközben a szobája felé tart – aztán jól 
bánj a H-vel, ne engedje, hogy gorombáskodjon! Nem is, még 
magának sem engedem meg. – Feri utána szól: mond csak P. te át 
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szoktad adni a telefon üzenetet? Nem értem, mire célzol? –Ha valaki 
megkér, hogy adjál át valami üzenetet átadod? Ha el nem felejtem, 
felelte. – Nem értem magát F, mikor nem adtam én át az üzenetet, ha 
magát keresték? Ha pedig nem adtam át, én azt meg is mondtam az 
illetőnek. Igen, tudom. – Én amit mondtam, azt mondom most is 
bárki előtt. Én akkor amit mondtam, magára nézve nem volt semmi 
sértő. Igen, tudom. Látja, pedig sosem szoktam más előtt telefonálni, 
de erre kivételesen még tanú is van. Majd igénybe veszem. Magának 
mindenesetre nem úgy adták vissza a dolgot, mint ahogyan azt én 
mondtam. – Na majd meglátjuk, ha megengedi majd még visszatérek 
erre, mert érdekel a dolog. – Nézze én hozzá vagyok szokva, hogy 
nem hisz nekem. Nem az első eset. – Bár nem tudom, hogy mikor 
hazudtam magának. – 
 
Este a vacsoránál F. és B. között ültem. Éppen csak a kezemet fogta 
meg egyszer-kétszer. – Olyan elkeseredettség áradt belőle. De mikor 
szóltam, azt mondta esze ágába sincs. – Aztán egyre jobban 
simogatott. Nézze F, miért hizeleg, nincs semmi értelme, kár 
erőltetnie magát. – Igy aztán szóba került az egész ügy. Hát 
idehallgasson, kezdi F. nagyon komolyan, maga azt mondta, hogy 
maga nem tárgyal velem, stb.. – Aztán én is elmondtam, hogy mit 
mondtam. – Először is a M. önként ajánlotta fel, hogy nem szól, és 
nemhogy első dolga volt visszamondani az egészet, de még másként 
is adta vissza. – 
Aztán azt is mondja F, egyre megy, hogy nem tárgyal, vagy nem 
beszél velem. – Na hallja, mikor maga nem szól hozzám, akkor én sem 
szólhatok. – Maga ugye nem tudja elviselni egyszer sem a 
visszautasítást, gondolt arra, hogy engemet hányszor sértett meg, 
amit magunknak nem kivánunk, azt ne kivánjuk másnak sem. – 
Emlékszik a mozira, mikor hívtam magát, maga nagy büszkén 
kíjelenti, hogy p. szombat, vasárnap foglalt és ugyanakkor látom, 
hogy hazamegy rendesen a vonattal. – Hát mit képzel maga? 
Megvárja míg beleegyezem, hogy megyek és akkor gyorsan kijelenti, 
hogy még sem tud jönni, hát mit gondol bennem nincs büszkeség, 
önérzet, én erre mást nem felelhettem, mint amit mondtam. –  
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Mindenesetre magának akkor mikor én mondtam, hogy nem megyek, 
nem kellett volna kérni meghívott, de maga akkor büszkén kijelenti, 
hogy kettőt kér, engem akar húzni, saját magát csapja be, nem 
engemet. – Olyan nyiltan csinálja a dolgokat, hogy lehetetlenség nem 
keresztül látni rajta. Tehetek én róla, hogy nem vagyok olyan kitervelt 
és ravasz, mint más. – Nem baj H-, és közbe megsimogatja az 
ajkamat, - de maga elsősorban saját magát csapja be, miért kell 
magának mindjárt odasúgni, ha 
 
én nem megyek valahová, akkor majd jön más. – Tudja én ehhez nem 
vagyok hozzá szokva, hogyha egy férfi igér egy nőnek valamit, hogy 
azt ne tartsa be, ha mindjárt cigány gyerekek potyognak az égből is. – 
Egy-kétszer előfordulhat, hogy jön közbe olyan „visz-mayor”, 
amelyről nem lehet tenni, de különbe, amit mond és igér az ember 
azt állni kell. – Lehet, hogy bennem van a hiba. De nem tudnék 
másmilyen lenni. Én nem árulok „zsákba-macskát”. – Ha nem lennék 
ilyen, akkor elsősorban saját magam előtt nem tudnék megállni. 
Állandóan izgatna, hogy milyen egy utolsó alak vagyok, akinek 
minden jó, úgy ahogyan van, akiben nincs semmi büszkeség, semmi 
önérzet. – Igaza van H, ez helyes, de elfelejti, hogy nem egy egész 
férfival van dolga. /Hogy ezen mit értett?, nem mertem 
megkérdezni./ - Mindenesetre – folytatom: egy dologban már tisztán 
látok, amibe eddig tévedtem /és arra gondoltam, hogy mindez azért 
van, mert nem szeret./ Ezt vártam is magától, tudtam, hogy ezt fogja 
mondani, felelte. –  
A vonaton teljes sötétség volt és mi ketten egyedül: Ő átkarolt a 
karjával és igy tartott és simogatot. – Nagyon jól esett, de azért a 
büszkeségem fellázadt. És kifejtettem magamat a karjaiból. Ugyan F 
miért erőlteti magát!? Nem kell mást mutatni, mint amit érez! –  
Azt hiszem volt alkalma meggyőződnie, hogy nem szoktam tetetni 
magam: és nem szoktam erőszakoskodni, felelte. –  
      Már felöltözködtem, hogy leszálljak és köszönök, mikor elém áll és 
az arcom felé hajlik. De nem az arcomat, a számat csókolta meg 
hosszan. És ebbe a csókba, már sokkal több eredetiség, szeretet volt. 
Olyan hosszan 
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csókolt, hogy már attól féltem elindul a vonat. Egy pillanatra eszembe 
jutott, hogy nekem is át kéne ölelni, de valami mégis visszatartott. – 
Aztán elengedett, én pedig egyetlen hang nélkül törtettem előre. – 
Aztán holnap menjen el a templomba, szólt még utánam. Nagyon jól 
esett a csókja. De miért csókol, ha nem szeret? – A vonaton még 
mondta: könnyű magának, nem törte úgy meg az élet, mint engemet. 
– Jó magának, úgy körül rajongják a férfiak. Magát pedig a nők, vagy 
azt hiszi én nem látok tul az orromnál. – Hál’ Istennek csakhogy 
kibékültünk, mert borzasztó volt már az az állapot. – De vajjon fog-e 
szeretni eléggé, hiszen oly sok mindent meg tudnék bocsátani és 
elnézni, ha szivből, igazán szeretne. – 
II.16. 
Kivántam és vágyom rá, hogy gyengéd legyen hozzám, hogy 
megcsókoljon. De már sokkal kevesebb reménységgel, mint először. 
Nem jött segiteni a kabátomat. 
Hiába ez a pulóver áll magának a legjobban. Hogyan is tudta ennyire 
eltalálni ezt a szint. –mondta. 
Hallotta szombaton mikor leszállt, hogy szóltam maga után, hogy mit 
mondtam? Azt, hogy holnap menjek el a templomba. Nem, később, 
hogy leszállt a vonatról. Nem, nem hallottam, mit mondott? Persze 
úgy elszaladt, hátra sem nézett, /de nem mondta meg, hogy mit szólt 
utánam./ csak mosolygott. –  
Emlitettem a beigért állást. Na csak találkozzam azzal a barátjával, 
majd kap az tőlem. Rajtam az ugye nem segit. A Mü. van egy 
délutánra állása, 300.-Ft-ot keres, és alig dolgozik valamit. Egyébként 
az, aki hamis adatokkal szolgált, mondja előbb – kinevezték a X. f.o.-
ba. Mit jön folyton a Mü.. Vagy komolyan érdekli? De, hát mit akar 
akkor tőlem. – A bátyja megigérte, hogy szerez neki egy délutáni 
állást. –  
Muszály valami után nézni, tavaszra ruha, kalap kell,- nincs semmije, 
még egy ….. sem telik ebből a fizetésből. – Mit csinálna, ha nyerne a 
To-tón? kérdezem. Az biztos, hogy nem csak egyedül én örülnék neki. 
– Béla mondja az úton: Te H, ha én nem lennék nős én komolyan 
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udvarolnék neked, mit szólnál hozzá? Te nagyon helyes jó pajtás 
vagy, veled olyan jól megértjük egymást 
 
soh’sem veszekszünk, de másra nem gondolok. – Béla sokkal 
kedvesebb – figyelmesebb hozzám mint F. Éppen mondja is B, ha 
látnám, hogy F komolyan foglalkozik veled, hozzád sem szólnék, nem 
is mernék bolondozni. – 
II.17.  
    Hívjon ha akár hova megy, mondja F, és szivesen megyek! – 
Hogyne, mit gondol, milyen világot élünk, a leányoknak kell hívni a 
férfiakat szórakozni? Miért ne, sőt a leányoknak kell megkérni a fiúk 
kezét. – mondja. – Milyen szép nyaka van – mondja később. – 
II.18. 
        Kértem, hogy töltse ki a To-tó szelvényeket. Vonakodott és úgy 
félvállról szól: miért nem a bátyjait kéri meg. – Nézze, ha nem 
szivesen teszi, ne töltse ki, a legszivesebben már vissza is vettem 
volna. – De ekkor már töltötte is ki. – 
          Sorsot húztak, hogy milyen sorrendben dolgozzam. 1. a F, de 
kihívták a póstára igy Ő lett az utolsó. Lám igy lesznek az elsőkből az 
utolsók, mondtam. – 
          Valamire céloz, hogy ezért választom én azt az álláspontot, mert 
az kényelmesebb. Az igaz, hogy én is kényelmes természetű vagyok, 
de maga még nálam is tul tesz. Még lustább és főleg önzőbb. Hogyan 
érti ezt? Csak úgy, hogy a maga személye a maga becses énje az első 
mindenben. Csak azt teszi, ami magának jó, ami magának nem okoz 
fáradságot. Szóval mindenben a saját szempontjait nézi’ a saját „Én” 
a legfontosabb magánál. Az igaz elöször én, aztán megint én és 
azután gödrök és szakadékok és csak azután jön más. – De gondol-e 
arra, hogy ennek meg van az oka, ami ezt előidézte? – Nézze F. , van 
akit a szenvedés, megpróbáltatás jobbá tesz, van, akit rosszabbá. –  
Miért én azelőtt jobb voltam? Én nem ismertem magát azelőtt igy 
nem tudom milyen volt. – Amellett még naiv is. Nincs tisztába saját 
magával. –  
Nézze F, ha valaki számára valaki már nem közömbös, akkor az nem a 
saját kényelmét nézi, nem azt teszi, ami neki jó, hanem ami a 
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másiknak jó. Igyekszik a kedvébe járni, nem veszi észre, hogy fáradt, 
hogy áldozatot hoz. – Akkor örül neki, ha járhat az illetővel, nem, 
hogy fáradt, de szinte úgy érzi, hogy szárnyai vannak. 
 
nem is érzi, hogy fárad. – Mert, ha fáradt, ha úgy érzi, hogy áldozatot 
hoz, akkor az illető számára ő közömbös, nem érdekli. – Vannak 
esetek, amikor bizonyos dolgokat szinte magunkban szugerálunk, 
annyira, hogy el is hisszük, úgy van ez, mint a képzelt betegnél, úgy 
érzi, hogy beteg, még fájdalmakat is érez, annyira bebeszélte 
magának, hogy beteg, pedig nincs is úgy. Erre felállt a helyére ment 
sértődötten és csapkodott. Ebből én nem értek semmit. Valaki-
valakinek, valamit, beszéljen világosabban. – Nézze F, én képletesen 
beszéltem, de talán igy is többet mondtam a kelleténél, maga pedig 
ugyis megértett. – Nem én ebből, hogy valaki valakinek, valamit 
semmit sem értek, legyen szives megmagyarázni. Na, nem baj, majd 
gondolkodik rajta és akkor megérti. – Nézze én nem akarom 
megbántani a világért sem, és el is várom, hogy őszinteség helyébe 
őszinteséget adjon, mondja meg maga is az én hibámat, 
figyelmeztessen én azért nem haragszom. – 
Mondja, hogy tegnap otthon összeveszett. Ma sem szólt otthon, csak 
amit feltétlenül muszály. Hát tudja, hogy ez nem szép dolog. – Én az 
édesanyámmal nem tudok haragot tartani. – Nem szabad az 
embernek az anyjával szemben haragot tartani. – Haragudhatunk, 
veszekedhetünk mindenki mással szemben, de az édesanyámmal 
szemben nem. – Magával is összeveszhetek akár hányszor, az mind 
nem számít, de egy anyával szemben nem szabad haragot tartani. – 
Úgy szóval velem összeveszhet, az nem számit, velem nem tárgyal. – 
Nézze F, ezt a dolgot azt hiszem egyszer már tisztáztuk. Mit kiván, 
hogy esküdjem rá, hogy én nem azt mondtam. – Nem, nem fogok 
esküdni ilyen haszontalanságra, vagy hisz nekem, vagy hisz inkább 
annak a másiknak, akibe olyan vakon hisz, akkor menjen ahhoz a nagy 
szerelméhez, - és hidje azt, amit az mond. – 
Ugy volt, hogy másnap bent marad ő is. – Nem biztam benne, hogy 
azok után amit mondtam még kedve lesz velem maradni. – Azt 
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mondja nem érti mire célzok, azt hiszem nagyon is érti, különben 
miért lett olyan dühös 
 
II.19. 
        Leszaladtam 3 órakor a besorolással 1947-évvel XI./2 f.o. ba 
soroltak Feri kezetcsókolt. – Mondtam, hogy fejtsünk 
keresztrejtvényt. De alig kezdünk hozzá, azt mondja: hagyjuk nem 
érdekel, nem tudok odafigyelni. – És lefogja a kezemet. Inkább azt 
mondja meg, hogy van az a valaki valakinek, valamit. Ugyan, csak 
nem azt akarja mondani, hogy nem tudja mire mondtam. Nagy kopé 
maga F. Azt mondja meg, hogy most miért maradt bent? Unatkozom 
otthon, nem tudok mit kezdeni, így legalább magával lehetek. 
Hazamegyek, megebédelek, elbóbiskolok, újságot olvasok, a rádiót 
nem lehet hallgatni, mert az Apámat idegesiti, olvasni lennének 
könyvek, de ahhoz nincs türelmem most, udvarolgatni el kéne járni a 
város másik felébe, szórakozáshoz nincs pénzem, az egyik barátom 
szokott lejárni, néha elmegyünk vele – egy-egy pohár sörre, ez 
minden szórakozás. Legjobb lenne megnősülni, de ehhez is pénz 
kellene. – Tanulni kellene, arra lenne ideje, de nincs miért, olyan 
kilátástalan az egész jövő. Pa. is mondta, hogy rövidesen ugyis 
menesztenek mindenkit. – Nézze amit tanul, azt senki el nem veheti 
magától, az mindig megmarad magának. – Az igaz, de ő neki 
semmihez sincs szerencséje. Nem tudja mi ez, de még bármihez 
fogott soh’sem sikerült semmi. – Igen, (mondom) mert bebeszéli 
magának. Akarjon valamit erősen és igyekezzen erősen harcolni és 
akkor sikerülni fog. De nem belenyugodni mindenbe úgy, ahogyan 
van, úgy jó magának,- tanuljon meg küzdeni, harcolni, ne adja meg 
magát. – Ez magánál még hadifogoly-betegség. Elhiszem ott olyan 
kilátástalan volt az egész élet, hogy el sem tudták képzelni, hogy 
másként is lehet még. De végre élje bele magát már a jelenbe, már 
nem fogoly. – Akarja erősen és kűzdjön, akkor sikerülni fog. – 
Ne legyen olyan nehézkes természetű. Igy el fog lustulni. – Félek, 
hogyha megmutatnám, hogy tudok mozgásban is lenni, hogy nem is 
vagyok olyan elpuhult, lusta természet, maga nagyon megijedne. – 
Ne értsen félre. 
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De maga ezret gondol, töpreng’ mielőtt valamit elhatároz. – A bálra 
gondol, mondja hová tette azt a cédulát? – Én beraktam a fiókjába 
rögtön, de itt nem volt. – Na hallja, hát mit gondol maga 
tulajdonképen, bennem nincs önérzet. – Itt bolondozik hogy jön 
aztán mert a Mü. kijelentette, hogy nem jön, egyszerre maga sem 
jön: aztán írja, hogy okvetlen menjek, mert ha nem hát bajok lesznek. 
– Olyan méregbe gurultam, hát mit képzel maga, hogy akkor ránt elő 
engem, amikor akar, ahogyan a szeszélye kivánja? – Szóval azt hitte, 
hogy én a Mü. kedvéért nem mentem el? – Ez érdekes, egészen új 
fordulat – És látszott rajta, hogy arra gondol, hogy én a Mü-re 
féltékeny vagyok. – A helyzet az, hogy azért nem mentem, mert nem 
volt olyan ruhám, másodszor pedig, ezt akkor nem mondtam, de 
megmondhatom: nem volt pénzem, 50 forinttal pedig ilyen helyre 
nem lehet elmenni. – Most is annyira bántott, hogy a vacsoránál a 
bort a B. és a P. fizette. – Különben én még idejekorán megmondtam 
azt is, hogy nem megyek a bálba, de maga arra nagyképűen kér két 
jegyet. – Olyan naivul csinálja a dolgokat, saját magát ugrasztja nem 
engemet. Na és volt a bálba? Az mellékes. Mindenesetre a kedvemet 
alaposan elvették tőle. – 
Hogyne, alőbb hagyja, hogy beleéljem magam a dologba, és akkor 
kijelenti, hogy még sem jön. – De hát miért tervez ennyire előre: 
Miért? Hiszen ilyennek az ember már hetekkel előbb örül, és tervez. 
De miért? Nézze engem most szombaton is meghívtak vacsorára. De 
nem tervezek előre. Lehet hogy elmegyek, lehet, hogy nem. És ha 
elmegyek, majd ha hazamegyek hivatal után, a 3 jobb ingem közül 
felveszem a legjobbat, megkötöm a nyakkendőmet és majd ha csak 
ott leszek jut eszembe, hogy jól is érzem magamat. – Minek annyira 
előre tervezni? Nagyon bántott egyrészt, hogy ő azért éli a világát és 
tőlem függetlenül is szórakozik, nekem pedig bűnül rója 
 
fel, ha valaki mással szórakozom, másrészről az a kijelentése, hogy ne 
tervezzek előre. Azaz, hogy benne az utolsó pillanatig nem lehet 
biztos az ember, nem bízhat. –  
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És mikor én odamentem magához, hogy megtudjam mi a válasza, azt 
felelte, majd idejében megtudom! – És rögtön utána meg is üzente 
telefonon a választ. – Na hallja, azok után maga nem szólt hozzám, 
hogyan beszélhettem volna akkor én magához. – De hát engemet 
még a hálán kívül más is, sőt még van egy sokkal súlyosabb is: Na, mi 
az ennyi minden? – Emlékszik mág arra, mikor Gizikével moziba 
voltunk és utána a vonaton mikor mondta nekem, hogy ha én nem 
viselkedem úgy, ha én nem forszirozom ki’ magának eszébe sem 
jutott volna. – De hát én ezt arra értettem, hogy olyan …. viselkedett, 
hogy mindenki láthatta, hogy eröltetett. Nem, nem arra gondolok és 
ne akarja kibeszélni magát. Maga engem azzal nagyon megsértett. Az 
első pillanatba nem vettem komolyan, gondoltam húzni akar, de a 
későbbi események beigazolták, hogy komolyan gondolta. – 
Közbe emlitettem, hogy a K, képes öt perccel tovább maradni és 
lekési az utolsó villamost is, csak hogy kicsit tovább maradhasson 
velem. – Az Éva az merőben egész más természet, mint maga! – Az 
biztos! – A Joli természete hasonlit legjobban rám. – 
Közbe indulnunk kellett. És nem csókolt meg. Bár szerettem volna, ha 
megcsókol, de ebből arra is gondolhatok, hogy megértette a csókkal 
kapcsolatban, amit mondtam, azért nem mert megcsókolni. – 
A vonaton egymás mellett ültünk ő szomorúan hozzám simult. És én 
annyira csak azt kivántam, bár soh’sem kéne elválnunk. Szeretem őt, 
csak nagyon nehéz természet. –  
Na majd egyszer úgy megrakom magát, mondja többek között. 
Amelyik kutya ugat, az nem harap, feleltem. –  
Na majd meglátjuk, tudok én harapni is, vagy azt gondolja, hogy a 
fogságba, már minden erőmet elvesztettem. Nem, még azért van 
bennem erő, és különben is a férfi-nem erősebb, mint a női. 
 
Pista odajön átölel. Feri felkapja a szemét kosarat, mintha hozzá 
akarná vágni. Mondja H. nyilatkozott már a F? Addig, míg nyiltan is 
nem vállalod, - szól F. felé – addig szabad. – Majd felém suttogja: 
Megvallotta már magának. Nekem nem kell mondani, ugyis tudom, 
feleltem. Csók is volt, és minden? kérdezget tovább. Én csak a 
fejemmel integettem igent. –  
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Feri mindig ad ujabban a tizóraijából: ma is adott egy fasirtot’ és 
később egy nagy szelet tortát hozott. Ilyenkor mindig úgy 
meghatódom. Bár tegnap, ahogyan hazaértem nagyon elkeseredtem. 
Teljesen reménytelen és kilátástalan a jövő és egyáltalán nem látok 
tisztán mit akar tőlem, szeret-e?! 
   Érdekes volt, hogy ma mikor bejött az egyik leány, olyan kedvesen 
fogadta. Hallom, hogy mondja: hogy pont ilyen lány a zsánere, 
dicsérte a szépségét, alakját, ruháját. Eleinte úgy gondoltam talán 
csak engem akar húzni, de ki is kisérte. – De alighogy bejön Pista jön 
hozzám és suttog nekem: Látja H, a F. másnak is csapja ám a szelet, 
udvarolgat másnak is. Még jó, hogy maga itt van mellettem, feleltem. 
Aztán később: én holnap nem jövök be, de azért gondoljon rám. Feri 
féltékenyen figyelte ezt a suttogást. – 
        Maga is jön haza, vagy másfelé tart, kérdi F? Ahogyan megyünk 
lefelé a lépcsőn, mondom: Már 3 10, ha még a To-tó szelvényt is be 
akarja dobni, nem éri el a vonatot. Mire elkezd szaladni a lépcsőn. 
Ugyan ne siessünk már, mondom B.-nak, még azt hiszi futunk utána.  
És mire a sarokra értünk már alig lehetett látni, és futott. Meg van 
örülve ez az ember, mondja meg, ha nem akar velünk jönni, de ne 
fusson elölünk, szólok B.-nak. És bizony nagyon sértett ez a 
viselkedése. – De ha nem akarok örökös haragot legjobb ha úgy 
veszem, ahogyan van. – gondoltam. – 
II.21. 
Ma mikor hazamentem, mondja, hogy eddig ő haragudott, most ő reá 
haragszanak otthon. Tegnap 3 nőt hagyott cserben. Először engem, 
de hát kijelentettem, hogy csak nem futok utána. Később gondolta, 
hogy visszajön 
 
nehogy megharagudjak. – Nézze F. engem nem kell cserben hagynia, 
nem maradtam egyedül. Különben pedig ha más valaki tenne ilyet 
sértésnek venném, de magától?! Azt el is várom, hogy engem más 
elbirálás alá vegyen, mondja. –  
Aztán a Mü. találkoztam: mondtam siessen, mert lekési a vonatot, 
otthon is találkoztam egy nővel, odaszóltam: siessen, mert hideg van. 
Jó, felelte, ha nem akar velem jönni csak fusson. – Ezekután most már 
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biztosan nyerek a To-ton, szól. Nagy kópé maga, mondja F. de maga is 
feleltem: szóval mind a ketten nagy kópék vagyunk, mondja. 
Ha nem viseli jól magát mindjárt bemegyek panaszra és kap egy nagy 
pontot, szólok F-nek. Jó legalább előbb elmegyek innen, bár ugy sem 
sokáig maradnék. – Hütlen kutya, mondom. – Na mondja már, egy 
kutyával kevesebb lesz! De később azt mondta, hogy komoly ígéret 
van rá, hogy kiveszik államinak. – 
Kérdezte jövök-e haza? Hát jó, aki nem jön, az ne jöjjön. 
    Ő biztos elment a vacsorára. – Én pedig sehová nem járok, már 
csak azért sem, mert csak vele érzem jól magam. Sokszor pedig arra 
kell gondolnom, hogy csak játszik, hogy élvezi a helyzetet, hogy szinte 
kéjeleg benne, hogy kínozhat. Majd megöl az unalom, és olyan 
türelmetlenség, szinte idegesség van tajtam. Hiányzik valami, miért 
szerettette meg magát, ha kutyába sem vesz. Van eszébe keresni az 
alkalmat, hogy velem együtt legyen. Sőt egészen nyíltan is megvallja, 
hogy ő bizony járogat, és ezzel szinte érezteti, hogy járogassak én is, ő 
nem bánja. Hát szerethet ezek után. – Még ilyen szeretetet sem nem 
láttam, sem nem hallottam. – És ismét elmult egy újabb hét és nem 
csókolt meg. – Hol itt a hiba? Úgy érzem valami nincs rendjén. – 
Miért nem beszél, hogy tudnám mit akar. – Nem lettem okosabb 
semmivel sem. És már nagyon fogytán van a türelmem. Csa k lenne 
valaki akivel járhatnék, csak tudnám betölteni a napjaimat valamivel.  
Elmentek vacsora után a F. H. mulatni. Mondom, hogy én is voltam 
szinházban. Majd ők is megnézik a „Bál a Szavojba” Hogyan, hát nincs 
vonatja? érvelek erre-! majd autóval, a barátaim autójával megyünk 
haza. De még csak eszébe sem jut, hogy hívjon engemet is. – 
A lába a lábamhoz ér. Elhiszem, hogy szeret, bár igaz, hogy nem 
mondta, - szólok. Hát kell azt mondani’, holdvilágos este, térdenállva 
kell elmondani - , feleli: - legalább is, feleltem. – 
Ő’ egy „aranyvirág”, mondja Bélának rólam, ha Ő nem lenne itt én 
már rég nem lennék a hivatalnál. – 
Hoztam neki egy süteményt. Na ki szeret engem, szólok felé. – 
Odajön mellém és nyújtom a süteményt. És engem ki szeret, kérdi, és 
mondja, hogy nyúljak be a ridikülömbe. – Ugyanolyan sütemény volt 
ott, mint amit én adtam neki. – Mind a kettőnkből kitört a nevetés. 
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Mikor elment – mondja, lássa, nem lehet engem olyan könnyen 
átejteni. – A különbség csak az, hogy én szivből adtam, maga pedig 
szinből. Pedig igazán nem is igy éreztem, csak’ éppen mondtam. – 
Húzta is érte az órrát, de hát nem érti a tréfát., csunyán érzékeny, ez 
egy férfinál, már szinte … férfiatlan. – 
                                                                                             III.26. 
Pa, beteg volt és délután elmentem hozzá, látogatóba. Éppen 
beszéltük P., hogy te jól járjál a F-vel, mert hüséges természetű és őt 
más nem érdekli. – Nézd P, mondom – vannak dolgok, amiket nem 
lehet és nem szabad kierőszakolni. – A F. engem nem szeret. Soha 
sem keresi az alkalmat, hogy együtt legyünk, sőt inkább kerüli, és 
nem kiván megcsókolni, pedig már egyszer-kétszer csókolt. Eleinte én 
is bünnek hittem, és úgy gondoltam bennem van a hiba, hogy 
kivántam, hogy azután csókoljon meg többször is: de hiszen ez 
természetes, mondja a D, és most a P. is. – Azért nem csókol mert 
felizgul tőle, és tovább úgy sem mehet. – Már pedig ha egy férfi 
visszatartja 
 
magát, fájdalmai vannak. Csókolna, ha letudná vezetni az érzékiségét 
mással, de igy nem akarja felkorbácsolni az érzékeit hiába. – Ez kicsit 
megnyugtatott. Ha tényleg ez az oka, szivesen megbocsátom. – De 
nem értem miért kritizál folyton. Kövérnek talál, semmi sem tetszik 
rajtam, mit akar akkor tőlem. Már nem tudok mit felvenni, hogy ne 
kritizáljon. „Ez a sárga blúz áll magának legkevésbé jól’, ebbe a 
pulóverbe olyan kövérnek néz ki. Már mondtam, hogy ez a szoknya 
nem megy ehhez a pulóverhez, a barna szoknyát ne vegye föl, mert 
nagyon átlátszó, és így tovább.” – De hát ha éppen ellenkező az izlése 
mint amilyen én vagyok, miért nemhagy békét. Nem egészen úgy 
van, ahogyan gondolod, mondja P., azért mondja, mert azt akarja, 
hogy mindig rendes légy. – Szóval nekem ez nem tetszik, én egészen 
mást várok attól, aki szeret. – Meg is modtam ma: kérdezi F. 
szeretem még? Szeretem, de nem úgy mint maga engem! Miért? 
Mert engem ez a szeretet nem elégit ki. – 
                                                                                                 II.27. 
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Együtt mentünk haza. – Menjünk el holnap moziba, mondja F. 
Beleegyeztem. – Akkor leszáll és bemegy a bátyjához megmondani, 
hogy ne várják holnapra. –  
A vonaton egy igazgató ismerősével találkoztunk össze. – Másnap 
reggel mondja F, azt tudja, hogy a barátom alaposan mellé fogott? 
Miért? Azt mondta: hogy Maga milyen helyes, aranyos teremtés. – 
Hiába még vannak jó emberismerők’, feleltem. – 
A moziba el-elkapott, simogatott, ölelgetett. – A vonaton is egész idő 
alatt átkarolva tartott. – Istenem, de jól esett, szerettem volna, ha 
örökké igy tartott volna. – De nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy 
talán csak teteti magát, nem szerethet szívből, igazán. – Ezért igy 
szóltam: Ne hizelegjen, nem szeretem az erőltetett dolgokat. – 
Többek között mondtam neki, miért hagyja úgy el magát. Hiszen még 
fiatal. Ez a mindenbe való beletörődés, ez a közömbös viselkedés, 
ráér ilyennek  
 
lenni, majd 70 éves korába. „ Segítsen magán, s az Isten is megsegiti.” 
– Hogyan is mondta: ezt jó lesz megjegyezni, szólt. – Igen, feleltem, - 
ember kűzdj és bizva-bizzál. – Ne adja meg magát, akarjon valamit és 
ne tágítson mellőle, igen is mutassa meg, vigye véghez, ne hagyja 
magát legyőzni, ne legyen olyan mafla, több életkedvet – Szép 
jelzőkkel halmoz el, szóval önző vagyok, mafla, és még mi? – Azt hiszi 
én nem tudnám, hogy mit tegyek, de még nem érkezett el az ideje, és 
nincs hozzá módom. De azért még mindenütt ott volt, ha megigérte, 
és soha semmiről sem késett le. – Nem azért mondtam, hogy 
megharagudjon, hidje el, hogy a javát akarom! – azt akarom, hogy 
olyan legyen mint a többi ember, én az erős, bátor, férfias férfiakat 
szeretem. – Simogatott, és többször a m. felé tapogatózott. De 
eltóltam a kezét, és Ő olyan szeliden tűrte. – Én pedig azt mondom, 
amit Ady, - felelte arra, hogy én mondtam, hogy „ember segits 
magadon … - „szeretném, ha szeretnének! –  
Mielőtt leszálltam elkapott és megcsókolt. Az első percbe tiltakoztam, 
mert örökké az jár az eszembe, hátha nem is szeret. – Egy pillanatra ő 
is mintha meghökkent volna. De ekkor már annyira kivántam, hogy 
csókoljon meg, hogy nem tudtam volna lemaradni róla. – Talán 
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megérezte, mert ujra megkisérelte. – És megsimogatta az állát, aztán 
a fejemet a vállára hajtottam, és szerettem volna örökké igy maradni, 
de sajnos le kellett szállnom. – Hétfő úgy készüljön, hogy az 5 orás 
vonattal megyünk haza, szólt még. – 
                                                                                                  III.1. 
A Mü. felhivta telefonon. – Igen, mindjárt megyünk mi is. – A vonaton 
összetalálkoztunk Mü. Mondja, hogy megint ittak. – Miért nem hoztál 
már nekünk is, szóltam. – Ha tudtam volna, hogy ezzel a vonattal 
jönnek, felelte. – Szóval olyan kétszinű, mint gondoltam. – A F. is 
mérges volt. Odasúgja felém, akkor 
 
csütörtökön jó, /mozi./ Jó, feleltem, de kissé furcsának tartóttam az 
egész helyzetet. H, te megszépültél, fordul felém Mü. Hát ezt meg 
honnét veszed, tán az esti fény teszi? – De tudom, ezt csak azért 
mondta, hogy mondjon valamit, hogy zavarát leplezze. –  
Furcsa, hogy maguk a vonaton összetalálkoztak, szól F. – Nézze F, én 
nem haragszom senkire sem. – Megszoktam mondani a 
véleményemet és slussz. – Igen, nem is a Mü, volt ott a hibás, hanem 
én, mert én adtam rosszul vissza a dolgot. – Bánt, hogy milyen 
lovagias Mü. szemben, rögtön hogy a védelmére kel. – Már pedig ha 
azt nem is mondta Mü /amit valószinű mondott/ az is jellemző 
részére, hogy rögtön visszamondta, holott Ő ajánlotta fel, hogy nem 
szól. – 
                                                                                                III.3. 
Később mentem be. Olyan helyesek voltak. F. B. szaladnak elébem és 
vetkőztetnek le. A vonaton megint Mü. együtt utaztunk. – Hallom, 
hogy F mondja: /Mü vele szembe ült és úgy rakta a lábát, hogy F-hez 
érjen:/ legyen szives és vigye el a lábát. Utóvégre megfizetem a vonat 
dijat, ahhoz csak van jogom, hogy kényelmesen utazzam. Majd 
később Mü._ legalább annyi illem lehetne magába, hogy idefigyeljen, 
ha magához beszélek. – De aztán megbánhatta, hogy ilyen goromba 
volt, mert később azt mondta. A L. /barátja/ valamire mondja, hogy 
olyan volt mint a M. – Olyan kicsi, vagy olyan szép, szól F. Később 
felém, „hát csoda, ha az ember megszédül ilyen csinos leány mellett.” 
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Hivott be a mosdóba. Béla heccel: nem mersz bemenni? – 
Dehogynem, szóltam és felugrottam. Bementem, de annál sokkal 
maflább, semhogy megcsókolt volna, csak a fejemet szoritotta 
magához. – 
Az uton mondom, hogy mit akart a B. kolléga, hogy gyüjtsünk a D-
nek. És én azt feleltem, hogy én nem kéregetek. – 
 
Nézze, ai azt illeti azt hiszem többen is rá lennének szorulva 
segitségre. Utóvégre fölöttem is eljár az idő, nekem is meg kéne 
nősülni. Ugyan mire? szólok közbe. Ez az, hogy mire? Hiába nekem 
nincs olyan módom, helyzetem, hogy ezt megtehessem. – 
Egymás mellett ültünk az asztalnál és egyeztettünk. – 
A lábát állandóan dörzsölte hozzám, már nem tudtam hova huzódni. 
– Ez a pullover úgy kövériti magát – szól. – Már majd nem kitörtem. 
Már megint kritizál, már nem hagyom sokáig szó nélkül. 
Ugylátszik összeveszett az otthoniakkal, mert tizórait nem hozott. – A 
vonaton is alig birtak életet önteni belé – mondja, olyan fáradt volt, 
majd összecsuklott. – 
Szóval mi vagyok én: mafla, mamlasz, önző, gyámoltalan, na jó. Na 
majd meglátjuk, majd rövidesen milye változás lesz. – 
Jó lenne korán kivenni magának a szabadságát, mondom arra, hogy 
mondja milyen fáradt. – Akkor veszem ki, amikor maga. Nincs 
értelme, feleltem – hiszen úgy sem egy helyre megyünk. – 
Ha készen leszünk ezzel a munkával, kap tőlem egy csókot, szól. – 
Mindig csak valamiért, de sohasem azért mert szeret, - szólok: Hátha 
azért, felelte. – Tudom egyszer azért mert kiforsziroztam, Mit beszél, 
szól közbe – Igen, maga mondta, hogy én kiforsziroztam, különben 
eszébe sem jutott volna. Hát az igaz, azt ki is forszirozta, mondja. – 
Elöntött a harag. Meg mernék esküdni rá, hogy nem is gondoltam rá. 
– Jó, jó, feleli mosolyogva. – 4 órakor otthagytam őket, és mentem a 
pezsgőbe. Neheztelt érte, de hát én a munkám elvégeztem, nem 
láttam értelmét, hogy még maradjak. – 
Akkor holnap megyünk moziba. Jó, feltéve, ha nem lesz beteg. – 
Egészen jól megértenénk egymást. Csak ne kritizálna 
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folyton, mert azt nem bírom. Még ha ugy van is, inkább hallgatna. –  
                                                                                                  III.4. 
Moziba ültünk páholyba. Átölelve tartott. Többször tapogatott a m. 
felé, odahajtotta a fejét az arcomhoz, de nem csókolt meg, pedig úgy 
vágytam rá. – Boldog voltam, de önkénytelenül is felvetődött 
bennem: Nem megy tul kissé a határon, hisz egy szóval sem mondja, 
hogy szeret, mit akar tulajdonképpen tőlem, csak arra vagyok jó, 
hogy ölelgessen, mért nem csókol meg? – 
Gondoltam majd a vonaton, mint multkor. De alig érünk be a 
pályaudvarra jön velünk szembe a barátja a L, és volt annyira 
figyelmetlen, hogy velünk tartott. Beültünk egy sötét kupéba. Ugy 
látszik a Mü. hazament az 5 órással mondja, L. – De lehet, hogy ezzel 
jön. Na hisz még ez, gondoltam magamban. 
Később igy szól L. na úgylátszik már nem jön Mü. De alighohy 
kimondja elmegy a kocsi mellett. Zörget neki. – Ti dűljetek hátra, 
mintha itt sem lennétek. – 
Feljön Mü. Köszön és leül. A D. hazament az 5 órással. Hát aztán, 
feleli kissé erőltetetten. – De rögtön észre is veszi F, mi az Mü. te nem 
veszed észre, hogy ki ül veled szembe, nem szoktál körül nézni, 
mielőtt leülsz, szólalok meg én is. – Hol volt ¾ 6-kor? szól D felé. 
Moziban! És te talán túlóráztál? Igy felém. Hogyne, ugyis nézek én ki, 
feleltem tréfásan. A kisiklott életet láttuk, mondja F és 
összemosolyognak. – A moziba azt mondja nekem, ő ezt a filmet, 
mintha látta volna. Később, nem ezt, de egy hasonló filmet látott. – 
Mü. egész idő alatt szótalan volt. A L. odahúzta a fejét az ölébe, 
mintagy bátoritóul, vigasztalólag, csak velem nem törödött senki, sőt 
úgy éreztem’ mindenki rajtam nevet. – Egész idő alatt szótalan volt 
Mü. F. kezébe vette kezét és fölé hajolt. – Hogy megcsókolta-e vagy 
nem, ezt nem tudom biztosan. Csak később Mü is rátette kezét a 
lábára és össze-össze mosolyogtak. – Majd azt mondja Mü: ők 5-ig 
dolgoztak 
 
és attól kezdve csak ivott. Szinte úgy adta elő, mintha elkeseredésébe 
tette volna ezt. – Egy percig sem titkolta, hogy bántja a dolog, kezébe 
hajtotta fejét és úgy ült egész idő alatt. –  
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Ekkor pedig, hogy Mü. eltakarta a szemét, felém hajolt F, de 
kikerültem. Ilyen arcátlanul, ennyire szemtelenül, hogyan tud valaki 
viselkedni? Örültem, hogy leszállhatok. – 
Másnap természetesen nem voltam valami rózsás-hangulatba. Éjjel 
sírtam, - de nem is annyira a történtek miatt, bár a viselkedése miatt 
is égetett a szégyen – mert most már tisztán látok. Most már 
megértem, miért kritizált folyton, miért kifogásolt, Hiszen én 
merőben ellentéte vagyok a Mü.-nek. Valami meghalt, végeztem 
vele. – Nem hiába Kaposné ment el előttünk /ő hivta fel a 
figyelmemet rá/ én is tanulok. – Ha neki nincs szive, hát majd nekem 
lesz. – Hisz a vak is láthatja Mü. mennyire féltékeny, mennyire oda 
van. – 
        Másnap ahogy beérek nagy udvariasan jön elébem F, és jó 
kedvűen. Vonattal jöttem? Igen. Hát az nem lehet, ő várt és nem 
látott, végül is a H. igazgatóékkal jött. 
Később … mi van magával, beteg? Nem én, de valami baja van? Olyan 
furcsa! 
   Moziból kifelé jövet Évi kiabál felém. Maga nem megy velük, kérdi 
F. Minek, felesleges harmadiknak. mert el-jön hozzánk a K, és ott ül 
éjfélig nap-nap után. És maga mit csinál, nézi őket? Bántott nagyon ez 
a megjegyzése, most csak gúnyt éreztem ki belőle. – A „hetedik 
fátyol” plakátját néztem. F. is odajön. Ez nem nekünk való, szóltam. 
/Egy nő a képen és csak egy fátyol takarja.-/ Miért, egyszer magáról is 
lehúzzák a fátyolt. Csakhogy kettőn áll a vásár, szólok. – Mindent 
lehet, csak akarni kell, mondja. – 
Szóval igy áll a helyzet, kissé tul beképzelt, nagyon is nyeregbe érzi 
magát. Istenem csak okosan tudjak 
 
viselkedni. – 
       Persze én mafla vagyok, mondja Feri, talán nem is vagyok olyan 
nagyon mafla. Majd meglátja rövidesen milyen változás lesz. –  
Közbe azért megpróbált átölelni, és hozzám simulni, a vállamra 
hajtani a fejét. Tartozkodjon az efféle viselkedéstől, nem gondolja, 
hogy talán túl megy a határon? El akart kapni, hogy megcsókoljon de 
nem engedtem. – Olyan fáradt vagyok, szól és a vállamra hajtja a  
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fejét. Ha fáradt, hát pihenjen, de annak a vállán, aki megengedi. 
Előveszem a „To-tót”. nekem nem hozott? Nem. – És miért nem, nem 
volt pénze? nem, csak eszembe sem jutott. – Úgy? Igaz, mi mást 
mondjak. Nem tudok kitalálni valami kifogást, csak az igazat 
mondom. Én nem tudok kétszinüsködni. Nagyon el voltam keseredve. 
Úgy éreztem minden ellenem.  – Elmenetel előtt kimentem a 
folyosóra és mikor benyitok az ajtóba a B. áll. – Szinte azt hittem 
káprázik a szemem. – Nagyon megörültem neki. F, várt még egy 
darabig, végül is elment nagy szomorúan. A jó Isten küldte a B’ soha 
jobbkor, el is kisértettem vele magamt, de csak éppen azért, hogy a F-
nek egy kis bosszúsága legyen. – 
B. megcsókolt a hivatalban, hogy egyedül maradtunk. De olyan 
mulyán tette, ilyen lagymatag csókot sem kaptam még soha. – Hát 
nincs ezekbe a férfiakba semmi tűz! Különben is olyan …, ki sem 
állhatom. Örökké olyan kényes, pikáns dolgokról beszél, és igazán 
csak a kényszerűség vitt ré, hogy vele menjek, oda sem figyeltem mit 
beszél. –  
Érdekes, hogy 7 éve ismerem, de azért még valahányszor találkoztunk 
mindig mondja, hogy legyek a felesége! 
 
Most is emlitette, hogy 1 szoba, konyha teljesen berendezett lakása 
van, saját házukban! fizetése 1000Ft-on felül. Egész szépen 
megélhetnénk. Nem lenne kedvem feleségül menni hozzá? stb. – 
Meséltem itthon Anyukának. Nekem első perctől kezdve tetszik a B, 
mit foglalkozol a F-vel? Az igazán nem hozzád való, mit töltöd vele az 
idődet, szeszélyes, kényes alak. – Lám a B-hoz ha mennél még butor 
sem kéne, stb. – De minél többet rágják a fülemet, annál inkább és 
mélyebben szeretem a Ferit. – Hát tehet róla, hogy ő igy áll, mert 
katona volt. Ostrom előtt a B. is kisfiú volt. Csak szerencséje volt, 
hogy nem lett katona. – Állhatna most megforditva is a helyzet. – 
De azért azzal a gondolattal foglalkozom, hogy F. úgy sem szeret, és 
ha mégegyszer emliti a B., hogy el vesz feleségül, hát beleegyezem. 
Mit várhatok ezek után a sorstól?! 
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    Mikor a legnehezebb éjjelem volt, az emlitett – mozi után – az nap 
este kérte meg a K. az Évi kezét. – Nem valószínű, hogy ennyi 
visszautasítás után a B. mégegyszer megkéri a kezemet, annál is 
inkább, mert kért, hogy csókoljam meg, mielőtt felszálok a vonatra. 
De beérve a pályaudvarra már indulni készült a vonatom, én pedig 
úgy elszaladtam, hogy tán még köszönni is elfelejtettem. –  
Kért fényképet, , ha magára gondolok, legalább láthassam, mondta. – 
De nem volt nálam semmilyen kép. –  
    Másnap F. lázas volt. – Persze maga már nem bírja ki, ha két napig 
jóba vagyunk, - mondja, akkor magá 
 
nak már haragudni kell. – Hány órakkor dobták be a szelvényeket. 
Tudja úgy este felé, nem siettünk, mert olyan gyönyörű idő volt, 
sétáltunk a Dunaparton. – És maguk mikor dobták be a szelvényeket? 
– Mi az, hogy maguk. Én csak egyedül voltam. – Én nem éreztem, 
hogy olyan szép idő van, engemet a hidegrázott, mialatt maga az időt 
élvezte. – Hazaérve 38-5 lázam volt. – Minden baj csak onnan 
származik mondja többek közt – hogy maga nem lát tovább az 
orránál. Maga olyan gyerek, hogy megérdemelné, hogy jól elverjem. 
A vonaton együtt mentünk. Az egyik barátja megint odajön hozzánk. 
– Mikor leszálltam át akartam menni a sinek közt, de a rendőr 
visszakergetett. Feri az ablakon nézett ki. Látja a sors is úgy akarja, 
hogy visszatérjen hozzám. – Sokáig integettünk egymásnak, és én újra 
boldog voltam. – Emlitettem F-nek, hogy megyek délután szórakozni, 
még vissza kell jönnöm. 
Hétfő a Magyar Szinházba mentünk. – Mikor van vége. Az nem jó, 
miért? Mert nem tudok hazamenni. Hát ki hívta magát? Ha akart 
volna jönni, azt meg lehetett volna oldani, de maga nem akar velem 
szórakozni. Csak tovább látok az orromnál, na, de majd még erről 
beszélünk. Fölösleges magyarázkodni, feleltem – maga sem rosszabb, 
sem nem jobb, mint a többi férfi. Pont olyan mint azok. De jó hogy 
már itt tart. Ez legalább mutatja, hogy teljesen meggyógyult úgy 
testileg, mint lelkileg. – Csak nézett rám meglepetten. – 
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Kotaszek Hedvig: Bartók Béla, A kékszakállú herceg vára-Bluebeard’s 
castle 
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Mü. egy levelet küldött F-nek. Az altiszt kérdi: válasz nem lesz rá? 
Nem! Nem tetszik üzenni semmit a kisasszonynak? Nem! Az altiszt 
odasúg valamit 
 
a fülébe. Jó, adja át, feleli F. Felhívja röviddel utána F. őt. Nagyon 
udvariatlanul beszélt vele. Annyit vettem ki, kösse a cipőtalpára, és el 
sem köszönt, letette a kagylót. Délután én és G- ott maradtunk és 
Mü. kérte F.-it. Már hazament, mondta G. 
Idehallgasson, szól F: A Mü. visszakerült a miniszter mellé. 
Jó dolga lesz. Ügyes? Nagyon, kitűnő munkaerő. Az jó az Op. M.-be, 
hogy sok a mellékes. 
Egyszercsak megszólal. Persze maga mulatni jár. Szinházba megy, én 
pedig otthon maradok és olvasok. – Ja az embernek kultur-
szükségletei is vannak. – Nekem más szükségleteim is vannak, feleli. – 
Bejön az egyik volt altisztünk. Érdeklődöm a butorárak iránt. Ki megy 
férjhez? kérdi F olyan hangon, melyből kilehetett érezni a … - Hát igen 
egy nősülés nem kis dolog, nem is ott van a baj,.. de közbe elhivták és 
nem tudta folytatni. Nagyon ideges vot ettől kezdve. Odajött hozzám 
és át-átölelt, de nem türtem. Csak ne lenne olyan rövidlátó, nem lát 
tul az orránál, szól. – Mikor megyünk moziba? Holnap ráér? A héten 
csak pénteken érek rá. Kezébe hajtotta a fejét és hosszan töprengett. 
Hát jó, holnapra megmondom akkor, hogy szabad leszek-e? – A 
bátyám tanít most minden délután könyvelni, aztán vállalok délutáni 
állást. – 
A vonaton egy vagonba szálltunk, de alighogy elhelyezkedtünk jön a 
barátja utána, hogy menjünk át. Majd Rp-án átszáll, állapodtak meg. 
Térjünk a tárgyra – szól F. Emlékszik egy bizonyos estére mozi után, 
mikor  a vonaton összetalálkoztunk Mü? Hogyne. Ami után maga 
aztán másnap úgy felhúzta az orrát. – Azt hiszem meg 
 
is volt rá az okom. Kissé furcsa volt az egész beállitás. – Hülyének 
néznek engemet? – Mit gondolnak, hogy én nem látok tul az 
orromnál. – Érdekes mindenki tisztába volt a helyzettel, hiszen 
annyira kilátszott a lóláb, csak egyedül Mü – nem értette meg. – 
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Furcsa mindenesetre, hogy maga figyelmeztetett, mikor én egy egész 
önkéntelen kijelentést tettem, „hogy mi köze M…” akkor pedig maga 
hüségesen beszámol neki hol voltunk, mikor és mit láttunk. Azt hiszi 
nem tudom miért mosolyogtak össze? – Azért kérdezte Mü. hol 
voltam ¾ 6-kor, mert előzőleg telefonált és én mondtam, hogy hívjon 
fel, majd akkor megmondom, csak azért nem tudtam, hogy akkor 
nem leszek bent. – 
Nézze én abba nem találok semmit, ha egy kollégámmal moziba 
megyek, megtenném ezt bármelyikkel. – Tőlem udvarolhat Mü, és 
foglalkozhat vele komolyan, csak nehogy azt higyjék, hogy engem 
meg lehet téveszteni. – Fölösleges alakoskodnia, nem kell 
kétszinüsködni, - 
Most már elég, hagyja abba, látom már, hogy maga is olyan mint a 
többi nő –már érdemes lesz beszereznem egy noteszt, hogy 
feljegyezzem a jó tulajdonságaimat: nézze én nem akarom 
megbántani, de én ilyen őszinte természet vagyok, és attól, aki velem 
tart, szintén elvárom az őszinteséget, inkább legyen kegyetlenül 
őszinte, mintsem takargassa a dolgokat. – Hagyjuk talán, inkább arról 
beszéljen, mit vesz az édesanyja születésnapjára? – Többek között 
emlitettem, hogy azért nem sietek haza és azért szeretnék egy 
délutáni állást, hogy minél kevesebbet legyek otthon, mert 
Anyummal egy födél alatt szörnyű 
 
az élet. – Pedig otthon-kedvelő vagyok, de vele egy födél alatt élni?! 
Rp-án ő is leszállt. – Akkor csütörtökön, ha megengedi elmegyk 
magához. Hozzám, hová? /egy pillanatra azt hittem arra céloz, hogy 
hazajön /hiszen inspekciós vagyok/. Hát igen, oda. És akkor a 
napokba elmegyünk moziba, majd holnap megmondom. – Egyszer 
emlitettem F-nek, hogy a G. eladott egy szép barna ruhát a Zo.-nak, 
mert neki szűk. Akkor nekem, hogyan lett volna jó? Ki gondol 
magára?, szólok. – Ja az más! – Megsimogattam, akkor is gondolok 
magára, mikor maga nem is gondolja, feleltem. – 
Nem tehetek róla, de nem bírom a kétszinű játszmát. – Jobban 
szeretek őszintén mindent megmondani. –  
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És igy folyik az életem, egyszer a legmélyebb keserűség …kedik 
rajtam, máskor pedig mintha boldog is lennék. – Mit akar velem nem 
tudom. – De száz százalékig bizni benne már nem tudok. – Érzem, 
hogy szeretem, és mintha áradatba kerülnék, sodrodom, és oly kevés 
már az ellenállásom. – 
Ki tudja mit hoz még a jövő? És vajjon tényleg annyira közömbös-e 
neki Mü., mint ahogyan mondja, vajjon neki meg, nem-e én rólam 
nyilatkozik hasonlóképen. – Miért emliti örökké, miért dicsekszik vele, 
hogy már itt tart, már e mellett nem, szinte kiérzem, hogy őt is 
áthatja az öröm, hogy az kitűnik. –  
Vagy ha annyira nem érdekli, miért nem szakit végérvényesen vele, 
hiszen láthatja, hogy szenved. – Mit szólna Ő ha előtte folyton egy 
másik férfit emlitenék és dicsérnék? 
Vagy talán mindez a magyarázat be se következik ha nem jeleni meg 
B.-? Míg biztosnak érez, semmibe sem vesz, de ha valakit lát 
mellettem, rögtön észre vesz. – 
 
Béla kárdi, mikor megyünk habozni? Én részemről nem megyek, mert 
... Én mondom, - szól Feri – ne habozzon, hanem rohamozzon. – 
Mikor beérek udvariasan jön elébem, hogy aludt? Én tegnap nagyon 
jó hangulatba voltam, a bátyámmal voltam, és ott volt az egyik 
barátja, a menyasszonyával, nagyon finom bort ittunk. Magánál a bor 
hozza meg a jó hangulatot? Az is, feleli. – 
Fáj a torkom, a D. náthás volt és megfertözte az egész családot, 
mondom. 
Engem mikor fog megfertőzni – kérdi – Félek, hogy ott más bajok is 
lennének, szólok. – 
Pálmának emlitem B-át. Mit súgdosnak itt? jön F. A H. megkérték a 
kezét, mondja P. – Gratulálok, mondja hirtelen ás kezetcsókolt. –  
Majd leül a helyére, de melegem van szól. Ugye ebbe belenyugszik, 
igy P. – Mit vegyünk a H. nászajándékba, szól F. Bélához? Férjhez 
mégy, kérdi B, hát azt hiszem abba még nekem is lesz egy kis 
beleszólásom, még egy-két évig várok, nem megy az olyan gyorsan, 
majd még gondolkodom rajta. – De nekem tudni kell, szóljon előbb, 
hogy számolni tudjak, mert különben úgy jár mint az unokanővérem, 
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csak 3 hónap mulva kapja meg az ajándékot. – Magától kedves, nem 
kell vennie, csak nem gondolja, hogy elfogadnék valamit, hiszen 
inkább költse magára. – Majd P.-nek is mondja, a H, férjhez megy! Na 
és mi lesz veled? Igy Pista. Ő lesz az egyik tanú, szólok közbe, a Béla a 
másik, és én, kérdi P.? Maga lesz a férj’, - igy próbáltam rávezetni, 
hogy nem komoly az ügy. – 
Hogy volt, mint volt, kérdi F. Tudja régi dolog ez, még a F. idejéből 
való. – Közbe szól, azt tudja, hogy a F. könnyen hazajöhet, egy 
ismerősöm is, akiről három éve nem tudtak’ váratlanul megjött. 
Akkor is, ki tudja, szeret-e még? És különben is hárman várnak rám. – 
Na és folytassa, szól .. Semmi csak éppen Anyuka szeretné komolyan 
venni a dolgot. –  
F. egészen odavolt, sehogysem találta helyét. – Hátrahívtam a 
cukrászhoz. Belémcsip, de kemény, mondja. – 
Pálma kérdezi – neked milyen férfi a zsánered? Fekete, tüzes-szemű, 
erős férfias-férfi. – 
Jópofa volt a B. – tudja multkor, hogy együtt mentünk em- 
 
litettem, hogy nem szégyelli magán azt a kalapot, erre fel 
megcsináltatta, „úgy elszégyelte magát – mondta, hogy gyorsan 
rendbehozatta.” – Látja a B. is jó parti lenne, jó férj! Ugyan hallgasson 
már, ne idegesitsen! – szóltam rá. –  
Emlitette, hogy beteg az egyik bátyja’ nagy láza volt. – 
                                                                                              III.11. 
Tegnap behozták a mentők a bátyját, szopsisa van. – Már ½ 12-kor 
elment. – Nem valószinű, hogy visszajön, szólt. – 
Béla bent maradt velem inspekciózni, pedig küldtem haza, de nem 
ment. Kellemetlen volt, hogy P. felhívott telefonon és B-vel beszélt. 
Nem félsz a F-től, hogy megpofoz, mit csináltok, csókólodztok? – Béla 
nagyon nevetett: ez egész biztosan azt hiszi, hogy mi csókólodzunk. – 
Bizony Isten, ha nem lennék nős, már legalább tízszer negcsókoltalak 
volna. – Bántott, hogy F. nem jött vissza. – Hisz igaz, hogy ez visz-
major, de el tudtam volna képzelni, ha már megigérte, hogy bent 
marad – hogy onnét visszajön hozzám. Ezek után a holnapi naphoz 
sincs sok reményem. –  
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Kérdezem B., te mond, a férfiak csak azt csókolják meg, akit 
szeretnek? Hát persze! És mire magyarázod azt, hogy ha valaki szeret 
valakit, hogy azt nem kivánja megcsókolni, legfeljebb minden …. 
egyszer!? Ugye ezt csak arra lehet magyarázni, hogy nem szereti? 
Arra, vagy arra, hogy káposztalé folyik az ereiben. – 
                                                                                            III.12. 
     Igaz, hogy jobban van a bátyám, de hátha kell még valami után 
szaladgálni, igy a mozit elhalasszuk jövőhétre. Természetes’ feleltem.  
Hallom, hogy komoly udvarlód van, szól B.? Ki mondta? Feri, mondta 
délelőtt, hogy mit szólok hozzá, komolyan udvarolnak nekem! Ja igen, 
van valaki, Anyuka szeretné, ha komolyan venném, de nekem nem 
tetszik. – 
Részben azért nem baj, ha F. igy gondolkodik, legalább 
 
látja, hogy nem vagyok féltékeny a M-, hogy nekem is van más is. – 
 III.13. 
      Beszélgetünk F-vel. Tudja én azt szeretném ha valakinek mindene 
és egyetlene lennék. – De ilyen ugye nincs? Ilyen nincs, mondja 
szomorúan, F. – Hát majd ezután én is igyekszem megváltozni? 
Maga? maga nem is tudna másmilyen lenni, mint amilyen, szól. –  
Mondja B. meg ő is, hogy tartozom egy csókkal. – Na most jó ragados 
a szám, mindjárt megadom! / krumpilcukrot ettem/ két keze közé 
fogja az ajkamat, na rajta. – Ge elengedte, én pedig gyorsan 
megcsókoltam az arcát. – Mi ez, mi volt ez? kérdi B. felé, ez is csók 
volt? 
Rettentő ideges volt egész nap. Mi baja van? Ne én rajtam töltse ki a 
rosszkedvét, hát tehetek én róla, hogy magának rossz a hangulata? 
Ugy volt, hogy a Gellértbe megyek. Veleegyütt indultunk el és felszált 
ő is arra a villamosra: amelyikre én. – 
Mit fog csinálni az ünnepekben? Majd igyekszem kellemesen 
eltölteni. És magának mi a programja? Holnap pihenek, hétfő 
kimegyek a barátomhoz Örsbe. Ő előbb leszált, mert a bátyjához 
ment. – Erősen kezetfogott és sokáig integettünk egymásnak. – A G.-
be nem engedtek be mert egy orosz tábornoknak volt a fogadása és 
szerdáig zárva lesz a fürdő. Felszáltam a villamosra és a Széchenyibe 
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mentem. – Hazafele menet a 4-25ös vonathoz mentem. – Egész idő 
alatt a F. járt az eszembe. – Kb. ő is ezzel a vonattal jön haza, 
gondoltam, és már észre is vettem, hogy ott áll a pályaudvaron, 
mellette valaki. – Bemutatja, a mamáját. – Olyan nevethetnékem 
támadt, de neki is. – Igy együtt szálltunk fel a vonatra. – Jobb ha 
kedden be sem jön, nagy jégverés lesz, mondja F. –  
Elszedte a táskámat, megnézte a pénzemet: mennyit adok belőle 
Anyukának? – Csak nézte a mamája ezt a bizalmaskodást. – Majd, 
hogy felálltam, odajött, mellém 
 
és átölelte a vállamat, kicsit megcsipte a kezemet. – 
Hogy leszálltam megállt az ajtóban, majd utánam szólt mégegyszer és 
integettünk egymásnak. – Na szépet gondolhat a mamája is rólam? – 
Majd, ha megkapjuk a segélyt figyelmeztessen már, hogy vegyek egy 
táskát. Ez még a régi táskája? Na majd hozok én Vácról magának. 
Mutatja a mamája táskáját. Igen, ilyen jó lesz! – Mennyibe került. – 
Nem is tudja: majd ő hoz nekem egyet. – 
Mondja, hogy jövő héten Ő is lejön velünk úszni. – Nahisz, szép 
véleménye lehet a mamájának rólam. – 
Hála Istennek 3 kg-ot fogytam 64,5kg vagyok. – Mondom F-nek, 
képzelje alig akartam hinni: a Pnak azt mondta az orvos, hogy 
sürgősen menjen üdülni, mert egy hét alatt nem szabad 3-kg-ot 
fogyni. Az más, magának van miből leadni, de a P.nak nincs. – 
Hát nem furcsa a sors, hogy összehozott vele, és még hozzá a 
mamáját is meg kellett ismernem? Pedig már azt gondoltam, hogy 
közbejött a bátyja betegsége – hogy még a sors is ellenem van! 
Sokszor már úgy érzem nem birom tovább. – Miért van az, hogy 
többet, hogy mást várok, már olyan ideges leszek én is. – Többet 
szeretnék vele együtt lenni, de Ő nem érzi ennek hiányát. – Igaz, hogy 
nyugodt, kiegyensúlyozott otthona van, ahova szivesen tér haza.. Míg 
nálunk itthon, sokszor pokol az élet. – Már sokszor repülnék el 
itthonról, mindenütt inkább, csak itthon ne legyek. – Borzasztó, hogy 
ő neki pedig untig elég, ha esetleg két héten egyszer együtt vagyunk 
és elmegyünk egy moziba. – 
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Folyton csipked’ simogat, tapogat. Ugy érzem, hogy tul nagy a hatása! 
Sokáig már nem birom szónélkül megállni. Mit akar tőlem? Mi a 
szándéka velem? Hiszen egy szóval sem mondja, hogy szeret?! Csak 
ne vágyódnék annyira szeretet után, hogy inkább eltüröm, csak 
legyen aki szeressen. – 
 
Vagy tán ez a szerelem? De úgy érzem, hogy Ő nem szeret eléggé. – 
Miért kritizál, miért nem vágyódik a csókra, miért nem keresi az 
alkalmat, hogy együtt legyünk. – Egyre idegesebb, nyugtalanabb, 
türelmetlenebb vagyok. – És nap, mint nap itthon ülök, már nagyon 
unom. – Nincs az az ünnep, vagy vasárnap, hogy eszébe jutna, valami 
programot csinálni. Van valaki, akit szeretek, és még sincs senkim. –  
Az Éviék rövidesen megveszik a gyürüt, butort néznek és 
tervezgetnek. – És én mindenből kimaradok, a F-nek eszébe sem jut, 
semmi komoly terv. De hát mit akar tőlem? Ez a szeretet csak 
nyugtalanná, idegessé tesz, minden nyugalmamat felőrli. – Talán nem 
helyes, hogy hagyom magamat ölelgetni, csókolgatni? De úgy 
vágyódom rá /Legalább is addig nem lenne szabad engedni, míg nem 
tudom mi a szándéka velem, mit akar tőlem. – Hiszen egy szót sem 
szól. Nem mondja egy szóval sem, még azt se, hogy szeret. –  
Itthon ez az örökös feszültség, kirobbanásra kész …. 
Már úgy félek, ha itthon kell lennem. – Nem elég, hogy Anyukát 
tönkreteszi Apu, de még a mi életünket is. – Szombaton, hogy itt volt 
a Karcsi ki kiabál Anyukának, de olyan hangon, hogy a K. is 
összerezzent és belesápadt: R, adjál vacsorát, …. adjál …. siess, mert 
éhes vagyok, na mozogj már és kiáll az ajtóba a rongyos gunyájába. – 
Na miért nem veszekszetek most, mert nem mertek, 
fizesse a K. a villanyszámlát, ők égetik a villanyt. – Nem normális. – 
Még szerencse, hogy ezek után jár ide, a F., már biztos felugrott volna 
és többé be nem tenné a lábát. Terrorizálja az egész családot! Ide 
senki nem jöhet, ide senkit nem hívhatunk. – Könyörgünk neki váljon 
el, hagyjon itt bennünket’ de nem megy, csak kinozza itt az egész 
családot, és tönkreteszi mindnyájunk életét. – És nincs rá hatalom, 
amely el vinné innét. – Most még ráadásul a D. lakását is el akarják 
szedni, úgyhogy már át sem költözhetünk. – Hát van fogalma 
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valakinek arról mi folyik itthon, el sem hinné senki, ha mondanánk 
sem. Ó, bár jönne 
 
értem valaki, hogy elmehetnék. – 
                                                                        III.16. 
     A pénteki úszáson sajnos nem vehet részt, nagyon meg van fázva. 
– A mamájára vonatkozólag ennyit mondott. Az Anyám is 
melléfogott, Ő sem lát helyesen. – Persze csak maga lát jól!? Azt 
kérdezte az Anyám, hogy én mindig ilyen modort használok? – 
Az egyik új kolléga odajött hozzám diktálni. F. fogja magát és bemegy 
a másik szobába diktálni. Látod milyen utálatos a F. egy pillanatig sem 
vár. – Később, hogy kintről jövök be azt mondja B. /akkor éppen az ő 
munkáján dolgoztam, mármint a B.-én/ H. most a Fnek írjál mert az 
övé sürgős. De én neked írok. – De a F. sürgősebb. Nem baj, akkor is 
neked írok, a F. pedig menjen ahhoz, akinek eddig diktált. A B. egész 
belepirult, a F. pedig átment a másik szobába, de rá sem mertem 
nézni. – De, hogy annyira rosszul volt, megsajnáltam és szóltam 
hozzá. – De azért megmondtam, hogy csak azért bocsátok meg, mert 
beteg. – De azért ez nem jelenti azt, hogy ezzel most már visszaélhet, 
ha nem lenne beteg, bizony haragudnék. De hát tudtam volna 
diktálni? kérdi. Persze, hogy tudott volna, de egy pillanat türelme 
sincs várni, ha rögtön nem állok a rendelkezésére, ahogy kimondja, 
már nem vár. – Mind-két nap alatt feküdt. A gyomrára ment a nátha, 
étvágya sincs. – Nem jajjgattam én bezzeg azelőtt, nem volt nekem 
semmi bajom. Kérdezi én mit csináltam a két nap alatt. Hát csak 
eltöltöttem. Moziba voltam: a „Vörös ….t” láttam. Itt Pesten ugye? 
mert még vidékre ez a darab nem került ki. Ráhagytam. – 
Mondja, hogy egy alkalommal a Papájával együtt utazott és mellette 
ült egy leány, akivel beszélgetett. A Papája időnként feltekintett az 
újságból és megcsóválta a fejét, hogy micsoda hangnembe társalog. 
Igen, Anyuka is megbotránkozott még azon is, hogy a D. mikor 
menyasszony volt, csókólodzott a Sanyival. –  
Pedig egy csókban nincs semmi, feleli. Mondja a Férfiak csak azt 
csókolják, akit szeretnek? Nem éppen, feleli. Hát akkor miért 
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csókólnak. Azt a hangulat hozza, még akarta folytatni, de én már 
eleget tudtam. – 
Egy olyan kijelentést tettem: hogy unom az egész életet. 
 
Maga is, felel erre. – Milyen hideg a keze, az enyém melegebb. – Igen 
maga kezd bemelegedni, én pedig kihűlni, feleli. –  
Hazafelé menet én az első kocsiba akartam szállni, de ő a harmadik 
/megbeszélés szerinti/ kocsiig meg sem állt. – Persze Mü. bent ült. 
Nem mondhatnám, hogy nem volt hozzá kedves. – Nézzek ide, és 
mutatja Mü. a pulloverét’ ezt is Ő kötötte. – Mit kérked nekem vele, 
hogy Mü. milyen ügyes?! Ezért menjek vele haza? 
Napról-napra idegesebb, türelmetlenebb leszek. Mit akar tőlem? Ez 
szeretett? ez csak húzás! 
És itt vannak az Éviék, amint tervezgetnek. Nap, mint nap állandóan 
együtt vannak késő estig. A Dódi, akit a Feri imád! Mindenkinek van 
valaki, akivel együtt lehet, csak én állok egyedül, ekhagyatva, nekem 
nincs senkim, nincs senki, aki szeressen, aki értem esetleg még olyan 
áldozatra is képes, hogy naponta egy-két órát velem töltene. – Nem 
bírom már sokáig. – 
                                                                              III.17. 
Azt hittem, hogy ma hazajön. Ne menjen el, kér F. Nézze örülök, ha 
nem kell otthon lennem, miért siessek haza. Persze el vannak 
kényeztetve. – Nézze én már mondtam magának, hogy mi az oka, 
hogy nem kivánkozom haza, de maga vagy nem figyel, vagy nem 
akarja megérteni. Egész nap a sírás folytogatott. Alig tudtam 
visszatartani magamat. – Menjünk el sétálni propanálja. Nézze már 
nem lehet, más a programom. – Jó, akkor majd elmegyek egy moziba. 
Talán azt hitte, ha ezt mondja, rögtön szaladok. Nem mondom 
nagyon bánt, hogy nem hív sehová, de nem szabad, hogy tudja, hogy 
alig várom, hogy ismét együtt legyünk. Hiszen még égett a szégyen a 
multkori mozival kapcsolatban, és talán az lenne a leghelyesebb, ha 
nem is mennék többé vele sehova. – Vagy talán igy többet árulnék el, 
mintha megyek vele. – Majd igyekszem nem tulságosan lelkesedni, és 
úgy venni a dolgot, hogy néha – többek között – vele is elmegyek. – 
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Mikor megyünk el valahová sétálni? Majd ha már jobban lesz, 
felelem. – Már három hete, hogy nem csókolt meg, hét hete, hogy 
nem voltunk sehol sem. – És nincs is remény reá, hogy e héten már 
megyünk valahova. És jóformán egész nap el nem mozdul mellőlem. 
Ott ül mellettem akár van dolga, akár nincs. – Néha még mindig abba 
a hiszembe vagyok, hogy szeret. De borzasztó ez igy. Hát miért nem 
beszél. Miért nem mondja mit akar tőlem, mi a szándéka velem? Csak 
simogat, sőt az utóbbi időbe egyre csipked. Ez sehogysem tetszik 
nekem. – 
Reggel várt a liftnél. Jól esik a figyelme, de nem is merem arra 
magyarázni, hogy talán én tévedek és Ő csak szeret! 
Elmegyek Macával délután a városba, kabátot, cipőt nézni. Oly ideges 
vagyok, hogy nem birnék otthon ülni. Ha ő igy érezné magát mint én, 
már biztos szólt volna. – 
Üdvözli az ismerősöm’ mondja, mikor elmegyek. –  
Azért őt nem ejtették a fejére, kezdi ezzel. – Szép idő volt járkálni, 
sétálni, végig ment a Vilmos-császár uton, és megint célozgatott és 
ugy beszélt, mintha látott volna. – Mi az, hát nem ment haza? Nem, 
sétálgattam. De csak 5 óráig aztán az 5-20as vonattal Rp-án át 
felszállva hazamentem. – Rp-án? de hát, hogy került oda. A 90 
villamossal. – Nem értem ezt az egész dolgot! Szóval azért neki sem 
mindegy, őt is bántja valami, nyughatatlan volt Ő is. Tán féltékeny? 
Utánam kémked? Nem is tudom mire gondoljak. - / Mi Macával kb. 6 
óráig voltunk Pesten./  
És reggel, ahogy odajött hozzám, hirtelen átölelt és a fejét a fejemhez 
hajtja, a boldogságtól szinte elállt a szivverésem. Szinte éreztem, 
hogy oldódik fel bennem minden feszültség és olyan könnyűnek és 
boldognak éreztem magamat. – Hát mégis szeret, ujjongott bennem 
egy hang! De legalább gyakrabban ölelne, mit bánom én, hogy nem 
diplomás, hogy sze- 
 
gény, csak szeressen, szeressen annyira, hogy ez mindet pótolja és 
helyettesitse. – Maga egy aranyos gyerek, maga a legaranyosabb 
gyerek, mondja többek között. 
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Ezen a héten még küzködik a náthájával, gyomrával, még talán a 
jövőhét is rámegy, de aztán majd meglátom mire képes Ő, - mondja 
nekem. – Mit képzel meddig bírom én ezt még igy ki. – Szép kilátások, 
még talán jövőhéten sem megyünk sehova? – 
Mikor megyünk moziba? kérdezi – Nézzük meg „ p… …” Honnét tudja, 
hogy az jó? Hát jó, ha nem akarja, nem nézzük meg, feleli erre. – 
Állandóan izzad, verejtékezik, szinte mintha minden percbe össze 
akarna csuklani. Olyan nagy gyengeség van rajta. – Szivesen segitenék 
rajta, ha tehetném. 
Mü. telefonált, nagyon félvállról beszélt vele. És rögtön utána hozzám 
jön és simogat. – 
Mit vegyen a bátyjának a névnapjára? Adjak valami jó tippet. Hát 
mivel szokott szórakozni a bátyja, mit szeret? Kérdem – A feleségét, 
meg engemet szeret, feleli erre. – 
Reggel még később jött be, mint én. Mi az késett a vonat? Én nem 
kések le sehonnan, ott vagyok mindenütt idejébe, feleli. Hiszen most 
se késtem még. – 
Akkor holnap megyünk úszni, szól B. Miután látta, hogy veszekedem, 
/pláne, hogy tudtam, hogy a F sem jön, kicsit viszásnak találtam, hogy 
én kettesbe a B-vel, nős ember létére elmenjek/ így szól: neki tudni 
kell biztosan, mert minden napra meg van a programja. Nézd B. te 
nős ember vagy, neked feleséged és gyermeked van, neked 
kötelezettségeid vannak, ne szakitsd meg a programod miattam, csak 
maradj otthon és teljesitsd a kötelességed. Te vagy annyira ravasz, 
vagy annyira naiv vagy, feleli erre B: és Feri még rákontráz: ahá érti, 
persze vissza akarok táncolni, azért beszélek igy, 
 
hogy elvonjam a figyelmüket, hogy nem mernek elmenni. De ekkor 
már méregbe jöttem és azt mondtam: Különben én sem bánom, ha 
nincs semmi sürgös dolgod, akkor holnap megyünk. – 
Hazafelé P. mentem. – Nó mi van már, mikor lesz az esküvő, Kivel? 
Kivel, hát a F-vel. Ugyan …., csak nem képzeli a F. engem nem szeret! 
Vagy úgy, mert már inkább a B. tetszik? Ugyan, hogy mondhat ilyet? 
Na, én sem vagyok vak! Oda van magáért az a gyerek, majd elolvad, 
ha magára néz. – Hogy beszélhet ilyet. – Egyik sem szeret jobban, 
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mint kollégájukat, az, hogy tréfálkozunk, húzzuk egymást, az csak jó 
hangulatot csinál és felfrissit munka közben. Na igen, tudom, hiszen 
ez kell is. De mit csinál maga a férfiakkal, hogy mind szerelmes lesz 
magába? Téved …! És aztán elváltunk. – 
Hétfőn van valami programja, kérdezi  F. Nincs. Akkor menjünk el 
moziba, mondja F. Jó. – 
Olyan rettentő szél volt, valóságos orkán. – De engem ne tartsanak 
gyávának, bár joggal hivatkozhattam volna az időre, mégis elmentünk 
úszni. – F. jó mulatást kívánt. – Az uton mondja B, hogy tegnap 
találgatták F-vel, hogy vajjon én hova mehettem. – F. valami Mikit 
emlegetett. – Többek között mondta, hogy meg kellene nősülnie, de 
az ő fietése ahhoz nagyon kevés, még két fizetésből sem lehetne 
megélni. – Hát akkor jobb ha nem nősül! Béla nagyon helyesen 
viselkedett. Csak éppen a helyzetet találtam nagyon visszásnak. Úr 
Isten egy nős gyerekkel. – Ha meglátna valaki, vagy meg tudná a 
felesége? De rólam is mit gondolhatnak, mi vagyok én nős emberek 
csábitója!? Szörnyen bántott a dolog. De Feri sodort bele. – Én nem 
hívtam egyiküket sem. – 
 
Ők akartak mindenáron jönni. Végeredménybe, ha többen megyünk, 
abba nem is lett volna semmi, u.i. B. már többizben ajánlkozott, hogy 
jön, de láthatta, hogy nem reagáltam rá. – De végeredménybe, ha 
mint megbeszéltük többen megyünk le, - nem lett volna semmi 
kivetni való benne. – De F. nem jött. Tényleg náthás volt és rendben 
is lett volna, hogy nem jön, de legalább akkor mondta volna le B-nek 
is, majd legközelebb elmegyünk, de nem, hogy segitségemre jött 
volna, de még jobban belerántott egy kellemetlen helyzetbe. – Még 
Ő is gyávának bélyegzett mikor itt a tisztességről van szó. – Hagyott, 
hogy elmenjek a B-vel, aki nős ember. – Hogy engem esetleg 
megszólnak, vagy hogy mit árthat ez az én jó hírnevemenk az neki 
teljesen mindegy. – Még, ha teljesen közömbös vagyok is a számára, 
de annyira már ismerhet, hogy tisztességes vagyok, hogy nem vagyok 
egy olyan nő, aki kikezd mások férjével, - annyit csak elvártam volna 
tőle, hogy a segitségemre lesz. – 
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Persze, hogy nem tudott a B. felesége arról, hogy úszni jön, főleg, 
hogy egy kolléganőjével. – Van fogalmuk arról, hogy mit él át egy 
asszony, még ha nem is olyan nagyon szerelmes -, ha megtudja, hogy 
ő a hűsége cserébe, mit kap? Hogy a férfi szórakozik a kolléganőkkel, 
mi alatt ő otthon dolgozik. Persze a feleségének azt mondta, hogy a 
hivatalba maradt. Mit kell titkolodzani, csináltam én valami olyat, 
hogy szégyelljem bevallani. – Szégyeltem, hogy miattam kell 
titkolódzani, hazudnia a B-nek. – De mi mást tehettem volna. – 
Másként, mint haraggal, már nem tudtam volna megúszni, pláne, 
hogy a F. is az Ő pártján volt, és nem az enyémen. – 
De, hát ő jó emberismerő, mint annyit hangoztatja. – 
 
Meg is mondtam a B-nek, hogy szélhámosak vagytok mind. – És, hogy 
ennek többé nem szabad előfordulnia, hogy mi kettesben bejöjjünk. 
Most sem történt volna, ha a F. nemhagy cserben. De, hát igy lehet rá 
számitani. – Majd ha többen lejönnek az más, akkor rendben van, de 
kettesben többé nem. – Sőt hozd be a feleségedet is. megigérte, és 
talán be is látta, hogy igazam van. – De azért azt mondta. Mit 
gondolsz a feleségem nem szórakozik mással? – Te, mond az első 
évben is megtetted volna azt, hogy elmész a tudta nélkül? Nem. Na 
látod mind ilyenek vagytok! Mit féltékenykedik, szól B. az első időkbe, 
mikor hazamentem egyszer 4-re, már gyanakodott. Na gondoltam 
leszoktatom a féltékenykedésről, és egy hétig csak 8-ra jártam haza. – 
Na szép! Ilyen hamisak vagytok ti mind. – És mit szóltál volna ahhoz, 
ha ő viselkedett volna igy. Tán Te meg sem kérdezted volna, hogy hol 
volt? Hisz az természetes, ha valaki szereti a férjét, hogy megkérdezi, 
hol volt, hogy féltékeny rá! Erre mondta, hogy azt képzelem a 
felesége nem jár mással? – Igen ilyenek, mind egyformák. – Mind a 
feleségét hibáztatja. – 
Ugyancsak felhíztam, pedig ennyire keveset tán még soh’sem ettem. 
– 68 kg, még ennyi soha nem is voltam. Tán a mérleg rossz, 
gondoltam: de másodszor is ugyanannyit mutatott. – B. azt mondja 
egyáltalába nem vagyok kövér és az én alakomhoz nem is állna jól, ha 
soványabb lennék. – 
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Reggel első szava volt a F-nek, na hogy volt, mint volt? És ott 
hangosan tárgyalgatták azt, hogy mi úszni voltunk. Igy mindenki 
megtudta, hogy én a Bélával menetm. Na meglehet az új kollégáknak 
 
is a véleményük rólam. – Azért megmondtam a F.-nek, ha még sokáig 
jóba leszek magával, még sok mindent kell majd megírnom. Nem 
mondom, hogy egy kissé visszás helyzetbe sodort, de Magával 
kapcsolatban sok furcsa helyzet adódik. Mi’, miért nem beszélek? 
Majd hétfő megtárgyaljuk. Persze két napja, hogy nem veszekedett, 
most már megint veszekedni akar. Eszem ágába sincs, csak lesz egy-
két mondani valóm a maga számára. Mindenesetre maga nagyon jó 
emberismerő. Na jó, nem lehet egyszerre két lovat nyergelni. – Ki 
akar két lovat nyergelni? Talán inkább magára állna ez! De maga 
olyan jó emberismerő? Maga mindent úgy hisz, ahogyan mondok. 
Pedig nem szoktam hazudni, de azért maga soha sem hiszi azt, amit 
mondok. 
                                                           I. 
Tegnap, hogy kaptuk a pénzt. Azt mondja, hogy mind hazaadja. Nem 
lenne elég, ha a felét adná haza? Minek nekem a pénz, mit csináljak 
vele? Minek, hát nőkre, jegyzem meg tréfásan. Nőkre? Igen, költse 
nőkre. Én nőkre nem költök. Elég baj, majd megnyugodna akkor, és 
nem lenne olyan ideges. – Igen, és ezt maga honnan tudja? Olvastam! 
/Muszály volt nevetnem, u.is. ő is ezzel szokott válaszolni: 
„olvastam”. Ide pedig csakugyan vágott./ 
Olyan kis pattanások jönnek a nyakán. Szólok neki, hol jár maga, mit 
csinál? /Ő is ezt kérdezte, mikor kis piros foltok jöttek az arcomon, 
nyakamon. Inkább azt kérdezze: hol nem járok. – Hát az is baj. – Hát 
jobb igy, mert ha egyszer én megindulok, ott nem lesz megállás, 
feleli. – 
Nem baj F maga csak álmodjon szépeket. Meg ne zavarják, fel ne 
ébresszék! Nem kell engem felébreszteni, nagyon is ébren vagyok, 
feleli. Nagyon is reálisan látom a dolgokat. – Az is baj, maga el sem 
tudja képzelni, hogy lehet másként is? 
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Én is mikor csalódom, úgy érzem, hogy többé már nem tudok hinni 
semmi szépbe, semmi jóba, és mégis míg az ember él újra – és újra 
hisz és remél. – Igen, és mégis mig az ember él újra – és újra hisz és 
remél. – Igen, én is voltam valamikor ideálista és szépnek képzeltem 
el az életet, de a fogság és a dolgok megtanítottak az életet valódi 
oldaláról nézni. Mikor kérdezem, hogy egy nő tudja-e boldoggá, vagy 
boldogtalanná tenni, azt felelte, se boldoggá, sem boldogtalanná nem 
tudja tenni. Akkor maga öreg feleltem /Az  Uj …., van erről egy cikk./ 
Látja engem egy férfi boldoggá és boldogtalanná is tud tenni. – 
Hogy aztán beszélgettünk az álmokról, eszembe jut, hogy vele 
álmodtam az éjjel. Mit? – De csak annyit mondtam, hogy nagyon 
goromba volt hozzám. – Az álmoknak mindig az ellenkezője igaz, 
felelte. – /Azt álmodtam, hogy bebizonyosodott, hogy nem szeret. De 
én mégis hozzá menetm feleségül. És olyan goromba volt hozzám, 
olyan ingerült. És erre én feleltem, hiszen megérdemlem a sorsomat, 
tudtam, hogy nem szeret, miért mentem hozzá? -/ 
Jött a barátja érte, és elmentek. – Ezt is furcsálom, hogy ennyire jóba 
van ezzel a barátjával, hogy még érte is jön, hogy szinte vigyáz rá és 
ellenőrzi, hogy kivel van. – Amellett ….., hogy rongyos ez a barátja, de 
rendetlen, slampos is. Nem tudom mibe értik meg egymást olyan 
nagyon jól. –  
Reggel is együtt jöttek. Én utólértem őket, hiszen olyan lassan 
mentek. Akkor aztán elváltak. Nem szimpatizálok ezzel a barátjával, 
Közönségesnek és merésznek tartom, amellett nagyképű. – 
Tegnap kaptam a F-től egy nagy tortát. Ua. is azt mondja: hozott 
számomra valamit. És megint egy nagy tortát adott. Ő meg sem 
kostolta, az egészet ide adta, pedig most vigyáznom kell, hogy már 
nehogy hízzak. – 
 
Úgy érzem ki kellene futnom a világból. nem találom nyugtomat 
sehol sem. – Ha még ezek után sem szakitok, akkor saját magamat is 
meg kell, hogy vessem. Istenem, adj erőt a szakitáshoz! Engedd meg, 
hogy elég erős legyek és főleg ne lássa meg rajtam, mennyire fáj. 
mennyire nehéz az élet. Nincs erőm semmihez. Olyan nehéz a lelkem, 
hogy úgy érzem roskadozom a terhe alatt. –  
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Nagyszombat este van, a feltámadás ünnepe és bennem minden 
halott. – Olyan szivhez szólóan, annyi örömet-boldogságot hirdetve 
zúgnak a harangok. – Csak az én számomra nem akar már soha 
eljönni a boldogság. – 
Karácsonykor is elrontottam a hangulatomat, de most husvétra pedig 
végleg betetézte. – 
III.22. 
Elmentünk a moziba. nem találta furcsának, hogy én a B. elmentem 
az uszodába? Miért? Utóvégre maga tudja mit csinál. Én nem 
szólhatok bele. Azzal szórakozik, akivel akar! Nézze F. én nem hívtam 
egyiküket sem, de ha már annyira akartak jönni, végeredményben 
abban nem találtam semmit, ha többen megyünk. De maga 
lemondta. – Én nekem eszem-ágába sem volt, hogy a B.-vel menjek! 
Miért nem mondta, hogy nem megy? – Magának kellett volna 
kijelenteni, hogy nem megy. – Ezt, másként, mint haraggal, már nem 
tudtam volna elkerülni. – Mikor B. kérdezte, hogy akkor holna 
megyünk, én kijelentettem, hogy csak segítsen inkább otthon, 
céloztam rá, hogy nős ember, felesége gyereke van, és ez 
kötelezettséggel jár. De akkor B. rám támadt, hogy vagy annyira 
ravasz, vagy annyira naiv vagyok, mire maga szintén rákontrázott, 
hogy biztos csak igy akarok kibújni, hogy ne kelljen elmenni, azért 
érvelek, ahelyett, hogy a segitségemre sietett volna. – Még a végén 
kisüti, hogy én vagyok az oka? Annyiba, hogy nem kellett volna a B. 
pártján állni, hanem még inkább magának kellett volna mondani, 
hogy tekintve, hogy nem tud jönni most, majd legközelebb lejönnek 
együtt. – 
Mert sejtheti, hogy a B. felesége nem tudott a dologról. Neki azt 
mondta, hogy bent maradt a hivatalba. Hát kell ez nekem. Nem 
akarok én családi botrány okozója lenni, mi vagyok én nős emberek 
csábitója? Ha valaki meglátott volna, és visszamondja a feleségének. 
– Hát kell ez nekem?  
De hát maga is helyeselte, másként mint haraggal, már nem lehetett 
volna elintézni. – Hát elmentem, ha már bele 
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kényszeritettek. – Minden nős ember 1-2 év mulva, már megunja a 
feleségét. Megis mondtam a B-.nek, hogy …. vagytok ti mind. – Ő azt 
felelte, hogy az Ő felesége is jár mással szórakozni. – Látja ezt már 
furcsának találom, szól F. Maga ezt a kijelentését nem találta 
furcsának? Dehogynem. – 
És ha a felesége betelefonált volna a hivatalba, és nem találja, ott, 
vagy megmondják, hogy hazament. – Igen, ez is könnyen 
előfordulhatott volna, de elég, hogy valaki együtt meglásson. Meg is 
mondtam a B-nek, hogy ennek többé nem szabad előfordulni. Ha 
lehozza a feleségét is, és többen elmegyünk az más, de többé vele 
kettesbe nem jövök le. – 
De még mindez nem elég, még akkor maguk másnap hangosan 
elkezdik kérdezgetni, hogy volt, mint volt? Na szépet gondolhatnak 
rólam az új kollégák, mert jó ….. ismernek, bár még maga sem ismer 
teljesen, hát akkor milyen véleménnyel lehet rólam az, aki nem 
ismer? Mert hasonló esetben én sem gondolnék mást egy olyan 
valakiről, aki másnak a férjével jár uszodába. – 
Na majd legközelebb lemegyek én is, mondja F. Talán jobb, ha nem 
jön, ne most kezdje el az uszást, majd nyáron, mert könnyen 
megfázhat. Jó, rendben van, nem megyek. Nem akarom zavarba 
hozni. Hozza majd más zavarba. – 
Úgy látszik megérezte, hogy zavarba lennék, ha vele együtt kéne 
lemenni az uszodába. Nézze F. végeredményben egy kis edzés 
magának is jót tenne, ha gondolja, hogy nem fázik meg, hát én nem 
bánom, akkor jöjjön. –  
Kicsit később, ahogyan simogatja a kezemet, azt mondja. Azért tudja 
most már egy kicsit megnyugodtam. – Simogatott, át-átölelt. És én 
olyan boldog voltam mindannyiszor. Hiszen imár oly régóta 
nélkülöztem. És ahogyan átkarolva tartott, már semmi se bántott, 
már csak jóra és szépre gondoltam. Szerettem volna, ha ez örökre igy 
maradna. – Mikor a vonatba szálltunk azt mondja, egyszer-csak majd 
megjelenik a N.F. Ekkor elmondtam neki, igaz, hogy szerettem, és ő is 
engemet, de annak már annyi ideje, és ki tudja szeret-e még? ha még 
egyáltalába életbe van! És, bár még ezt soha nem mondtam senkinek 
– P. kivéve – 
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megmondtam neki azt is, hogy G. szereti és várja. – És én lemondok 
róla, mert ő mégis csak asszony, és tanult ápolónő és jobban tud vele 
bánni, és neki is jobb lenne, hozzább valóbb lenne G. Ugyan nem 
szabad ilyen sötéten látni. – Azt nem lehet igy mondani, hogy jobb 
lenne G. Azt nem lehet tudni, hogy melyik lenne jobb neki, felelte. De 
nézze én oly ügyetlen vagyok, én semmihez nem értek. És azt akit 
szeretünk, azt akarjuk, hogy jó dolga legyen, a javát akarjuk. – Igy 
beszélgettünk kéz a kézbe, ő pedig a félkarjával átölelve tartott. –  
De olyan hamar végetért. – És elváltunk megint anélkül, hogy 
megcsókolt volna. Igaz, hogy erre nem volt lehetőség, annyian voltak 
a szakaszban. – És én majd meghalok egy csók után. Annyira vágyom 
szeretetre, mióta megcsókolt, hogy szinte kinlódom, hogy most nem 
teszi. – De ő nem csókol meg, ide s tova már egy hónapja. Nem 
akarom feltételezni, hogy olyan gonosz legyen, hogy élvezi, hogy 
engem megkinoz, inkább azért nem teszi, mert nem érzi szükségét, 
mert ha szeretne ő is csak vágyna a csók után, de ő nem szeret! – 
Este sokáig nem tudtam elaludni. Arra gondoltam: megint milyen …. 
viselkedtem. Már megint a F. emlitettem. Hogy merjen ezek után 
szeretni, vagy megcsókolni? 
II.23. 
Ma nagyon helyes volt egész nap. Odahajol, elkapja a derekamat és 
szorosan magához ölel. Majd később az arcomhoz hajol, de nem 
csókol meg, inkább gyengéden beleharap. Képeket mutogatott. 
Mindenütt nőkkel. Külön képet is mutatott egy ismerőséről. – Az 
egyik helyen olyan kedvesen mosolyog, olyan elegáns, hogy 
szerettem volna elkérni tőle, ha nem lett volna rajta az a hölgye. – 
Elhozta számomra  a könyvet, amit multkor emlitett. A „lélek 
filozófiája”. Nagyon megörültem neki. Olyan szép dolgok, élet… 
vannak benne. – Kinyitja egy része: „Olykor jobban esik az embernek 
egy csók, amit a lelkére kap, mint az arcára.” Mutatott egy másik 
részt is „A leveleket pedig dobja tüzre. Nem érdemes megörizni egy 
régi idő halott emlékeit”. Ezt akarta irni, annak a közepes ismerő- 
 
sének karácsonykor, mikor írta, hogy a leveleket visszaküldi. És 
mennyi kép van nála rólam, teszi hozzá később. – Majd ismét N.F. 
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került szóba. Mondom, hogy milyen helyes volt. mennyire intelligens’ 
finom lelkű. – Tudja mit mondott egyszer rólam, igaz, hogy Ő elfogult 
volt. Na mit, kérdi kiváncsian: Leírom gyorsírásban „Alabástromba 
kellene foglalni az arcát, mint a báj – és a tisztaság mintaképe”. – 
Érdekes, és tudja azóta csak egyszer szerettem valakit, - tudja ki az, 
mondja – nem baj, feleltem, - és akkor úgy éreztem, hogy 
elhalványult az Ő képe, de most megint ujra előjön. – Érdekes volt, 
pedig nem tetszett az illető. – Sőt azt kivántam bár B/tisztáznák, 
gondoltam akkor megszabadulnék tőle. De én aztán később 
megmondtam neki, hogy ne haragudjon, de félre ismertem. – Mert 
ha jogtalanul hibázok, vagy vétkezek valaki ellen, akkor 
kötelességemnek érzem, hogy jóvátegyem. – Én nem, én képtelen 
vagyok bocsánatot kérni, mondja F. Hogyan, ha valakit jogtalanul 
bántott meg, akkor sem képes? Nem, mit segit akkor már, ha 
bocsánatát kérjük. Amit mondtam, azt már egyszer kimondtam, az 
már elhangzott, az már megmarad, a pofon amit adtunk, pofon 
marad akkor is ha utólag megbánjuk. – Furcsának találtam ezt a 
nézetét. 
Különben egész nap aranyos, helyes, kedves volt. Én kicsit előbb 
elmentem. És ő lekisért egész a kapuig. Alig tudtam elválni. – 
Emlitettem, hogy ha esetleg írt volna az a tanítónő ismerőse, akkor is 
ilyen közömbös lenne iránta. Akkor is. Mert én mikor hazajöttem 
engem senki és semmi nem érdekelt. – Különben is mielőtt elmentem 
megmondtam mi a helyzet, ne számitson rám. – De ő azt mondta 
legfeljebb a földjén fogok dolgozni, majd biztosit ott kenyeret nekem.  
Még ez nap megbeszéltük, hogy másnap Misi b. megyünk és onnét 
moziba. – 
III.24. 
Reggel odajön: akkor ma nem megyünk haza csak este! 
 
Rendben van, felelte: otthon is bejelentette, hogy csak 9-re megy 
haza. 
B. mondja: stoppollak H., sűrgős munkám van. Jó, feleltem. Aztán F. 
felé fordulok. Magának van valami munkája? Nekem nem fontos. Az 
én számomra nincs ideje. Azzal már megy is be és diktál a Kl.-nak. Bár 
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előzőleg úgy volt, hogy borotválkozni megy, de nem ment. 10 óra felé 
kijön és tizóraizik. – Menjen már borotválkozni, küldöm – most 
kevesen vannak. Bántott, hogy azért mert másnak dolgozom, rögtön 
mást keres, ahelyett, hogy várna rám. És mikor másnak írok is, érzem, 
hogy néz, és olyan nyugtalan voltam. Elég az hozzá Azt kérdezi: 
zavarom? Igen, feleltem, de hát én arra értettem, hogy zavarólag hat 
ez a borotválatlan arca, semmi rosszra nem gondoltam, és eszem 
ágába sem volt őt megsérteni. –  
Alig hogy lenyelte az utolsó falatot, elmegy. Sokáig nem jön. Már az 
egyik kollégám megjön a borbélyoktól és mondja, hogy mennyien 
vannak, a F még most is várnia kell. – 
Ismerve érzékeny természetét, hogy megbékitsem odahívom az 
altisztet és küldök neki „Uj Időket”, hogy ne unatkozzék. – Visszajön 
az altiszt az ujságokkal. Mi az, mit mondott? – Kérdem. – Nem nagyon 
akarja megmondani. Azt mondta, feleli végül is: „okos ember nem 
unatkozik” Nekem az arcom égett a szégyentől. Igy megalázni az 
altiszt előtt. – Mikor megjön azzal fogadják kell-e tejpor? Erre közbe 
szólok: okos ember nem él tejporral, az tejet iszik. – Majd később: 
milyen jó is magának, hogy olyan okos! Aztán megint csak bemegy 
diktálni. Ekkor már én is dühbe gurultam. Hiszen hallom milyen jól 
megvannak odabent, nevetgélnek, társalognak. Na majd 
megmutatom, hogy én is jól érzem magamat, gondoltam. És vidám és 
feltűnő igyekeztem lenni, hogy észrevegye, hogy azért én sem 
búsúlok, sőt jól érzem magamat. – 
Vizet ittam és a vizes kezemmel elkapom hátulról a B. arcát. B-nak 
sem kell több, hirtelen hátranyúl 
 
a karjával, de még mielőtt elkapott volna, gyorsan leugrottam az 
ajtón. – Mikor belépek, hirtelen nekem ugrik valaki. Ő lesett rám. És 
átölelt. Nevettünk mind a ketten. De még igazán csak később 
mulattunk, mikor a B. azt mondja: mert képzeld el, ha a M. lépett 
volna be és átöleltem volna, hogy amint eredetileg készültem 
megcsókolni, még azt hitte volna, hogy beteges hajlamú vagyok. – 
Nagyba nevetgéltünk és közbe kijön a F. valami helységet kérdez, 
hogy hol van. Én rávágom, hogy Sz. van, mire Ő Pont: nem hiszem, 
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felelem, erre nagyon piros lesz a dühtől és a kezembe nyomja a 
könyvet, hogy nézzem meg! B. mondja fogadjatok egy csókba. Inkább 
egy süteménybe, igy én. Jó, de egy csókba is, kontráz B. Egy 
süteménybe, mondja F, de dühös volt. Persze neki volt igaza. De ő, 
aki olyan jól tudja ezeket, nem is azért jött ki, hanem, hogy 
megnézze, mit csinálunk. – Később aztán B-vel hoztam egy süteményt 
neki. – 
3 óra felé kijön Kl. Ekkor már mi is végeztünk. F. rám mosolyog. 
Semmi kedvem sem volt visszamosolyogni rá. – Akkor én most tartok 
egy félóra ebédidőt, mondom és felálltam. – Mikor visszajöttem 
egyenesen G-hez mentem, és beszéltem vele. – Képzeld milyen a 
véletlen. M. kisér lefelé. És már a főlépcső felé megindulok, amikor 
hirtelen meggondolom magamat, hogy inkább a melléklépcsőn 
megyek. Alig, hogy megfogom az ajtó kilincsét a másík oldalról is 
nyitják. És szembe találjuk magunkat Ö. I. meg én. Egy pillanatig 
egymásra hökkentünk. Kezicsókolom, köszön, majd visszaugrik és 
feltárja előttem az ajtót, tessék, szól. Köszönöm, - és csodálkoztam 
rajta, milyen nyugodt  a hangom, - és megindultam felfelé a lépcsőn, 
de nem mertem hátranézni. – 
Közbe P. is odajön és megsimogat. Ebben a percbe F. jön ki P. Néz 
felém. Majd megint csak még sokáig. Én éreztem és láttam, hogy néz, 
de nem néztem vissza. – 
 
Mire ránéztem már ott állt kabátban – kalapban. Hány óra van, 
kérdeztem. ¾ 4. Ő pedig elköszön. Én úgy ahogy voltam hátrafordulva 
maradtam. Jó mulatást kívánok, mondja nevetve. Hasonló jókat, 
szóltam és ugyanugy maradtam. – Gizike mondja, hogy nagyon 
nézett. Az ajtóból is mégegyszer visszanézett. – 
Alig hogy elmegy – és én G. bementem a mellettünk lévő szobába – 
jön a barátja. Hol a F? kérdi – én rögtön megismertem a hangjáról, de 
gondoltam nem megyek ki -, de még alighogy ezt végig gondoltam, ő 
benézett a szobába és észrevett. – Ekkor már kimentem: a F. keresi, 
már elment. Nahát kap tőlem egy pofont, az én nevemben pedig 
adhat egy másikat, szóltam – ide bolondit. – Merre szokott menni, 
kérdezi? Hogy adjá itt a tudatlant, mondom G., -nek, hiszen 
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mindennap együtt jönnek, és a F-különben is megmondta, hogy nem 
megy haza csak este, nem mondhatta neki, hogy 4-re jöjjön érte. – 
Hát nem látod be, szól G-ke, hogy az egész csak trükk volt? Hogy a F. 
küldte be, hogy nézze meg, mit csinálsz vajon? 
Másnap komoly voltam, és inkább síráshoz lett volna kedvem. Eleinte 
a helyéről diktál. Később aztán csak odajön mellém. Fáj a torka, 
diftériája lesz. Igaz, hogy már egyszer volt, igy nem kaphatja meg 
mégegyszer, szól B. felé. Majd oda-odahajtja a fejét a vállamra. Nem 
tehetek róla, de valahányszor ezt teszi érzem mennyire szeretem, és 
milyen jól esik az ő szeretete, mennyire vágyodom a szeretete után 
és nem szabad elfogadnom, hiszen nem szeret, hiszen a bolondját 
járatja velem, gondoltam, és a szemem könnybe lábadt. – Egy darabig 
küzdöttem magammal. Valami baja van? kérdi F: csak a fejemet 
ingattam, mert nem akartam elárulni, hogy sírok. – Nem válaszol, mi 
baja van, beteg, szól F. De ekkor már egy pár könnycsepp lehullott. 
Jól van ez, kellett magának, majd odajön a zsebkendőjével és 
megtörli a szememet. – Közbe meg-megsimogatja a fejemet. – 
 
Figyelmes gyengéd volt hozzám. Hédikém: Angyalkám: becézett. – 
Magdi feljött, mondja, hogy két hét mulva egy nagyobb kirándulást 
terveznek. F. is benne volt. Kézenfogott mind kettőnket és igy 
kisértük ki Magdit – Milyen helyes, aranyos ma ez a F, szól M. – 
Később lementünk a Hagyába sonkát venni. Maga nem vesz sonkát, 
kérdezem. Nem, minek, nem leszünk otthon. Hová mennek? Én 
elutazom Csabára, leánynézőbe. Kihez? A Lilihez! Hát az meg ki? Egy 
ismerősöm! Gazdag? Nem mondhatnám. – Szóval az ünnepekben 
nem lesz itthon, kétszer is megkérdeztem. Érezhette, hogy váratlanul 
érint. Szerettem volna kihívni az ünnepekbe. Nem, nem leszek itthon, 
elutazom, felelte. És még hozzá leánynézőbe? – gondoltam! Vagy 
csak húzás lenne az egész? És nem is vettem komolyra. Reggel 
beszélték, hogy nem kell M. bácsihoz menni. – Majd az enyémet 
elhozzátok, szóltam. Maga nem jön, kérdi meglepetten F. Nem, 
uszodába készülök, feleltem. Ne menjen, jöjjön el maga is. Nem 
lehet, különben majd meglátom, szóltam –, ha a holnapi napot 
megkapjuk, akkor elmegyek. – Közbe én 2 ora felé átvittem az Évihez 
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a csomagot, hogy ne mászkáljak olyan nagy teherrel. Mire F. kijelenti, 
hogy nem is érdemes visszajönnöm. – Mi közbe a tojásokat 
csomagoljuk azt mondja: sírjon egy kicsit, nem lenne jó szinésznő 
magából, nagyon kellett erőltetnie, nagyon nehezen ment a sírás. – 
Mikor É-től visszajöttem átöleli a derekamat és ezt írja egy papirra, 
gyorsírással: „ nem találtad feltűnőnek a tegnapi viselkedésedet? Mit, 
mikor, világosabb magyarázatot kérek. – Kérdésre nem lehet 
kérdéssel válaszolni. – Miért kínozzuk egymást – írom – különben 
sem értem a maga egész viselkedését? – Csak az nem érti, aki nem 
akarja. Különben mások is feltűnőnek találták a viselkedésedet, 
nemcsak 
 
én, ez … áll a moziba mondottakkal. – Ja, ha maga nem lát túl az 
orránál – írom vissza – különben mit gondol a maga viselkedését nem 
találták feltűnőnek? Ezt a cédulát ezzel a szöveggel letépte és eltette 
a zsebébe. Megfejthetetlen talány a maga egész lénye, írom. Erre 
valami olyat írt vissza: fehér. – 
Közbe kihirdették, hogy a reformátusoknak pénteken nem kell 
bejönni. – Akkor elmegyünk a M. bácsihoz, szólok felé. – Én nem 
megyek, feleli erre. – 
Később telefonál M. bácsi, jobb lenne, ha holnap délelőtt mennék az 
árúért. – Jó feleli B. Majd kiváltjuk a Tiedet, szól felém és te F. majd 
leviszed a H-hoz, te ugyis arra mész haza. Mind a ketten 
meglepődtünk , ez olyan hirtelen jött. A F.? szólok: de ő Vácon lakik. 
Az igaz, de majd megy a későbbi vonattal haza, szól B.’ – Jó, rendben 
van, ha van kedve a F-nek, jöjjön, bár igaz, hogy most nálunk minden 
a fejetetején áll, szóltam el véletlenül magamat. – Hát akkor majd 
kijön az állomáshoz és leadom ott a csomagot, mondja F. Jó, feleltem. 
– De nem tudom mi volt velem, mégis úgy beszéltem, hogy G. majd 
elhozza az enyémet és majd ünnep után megkapom. U. is annyira 
tartok, hogy Apu otthon lesz, hogy főleg ezért nem mertem hívni, 
ismerve őt, hogy milyen érzékeny természetű. – 
De éreztem, hogy itt hibát követtem el. – Közbe P. kijön és kérdezi ki 
mikor akar bejönni, pénteken vagy szombaton. F. kijelenti, hogy 
pénetekn, holott ha velem akart volna lenni, csak egy szavába került 
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volna, hogy szombaton jön be. – Aztán később arról volt szó, hogy 
szombaton mindenkinek be kell jönni. – F. elköszön, kellemes 
ünnepeket kiván, kezet fog, de még kezet sem csókol. Csak néztünk 
egymásra, mintha nem ezt vártuk volna. De olyan hirtelen jött az 
egész, hogy nem is gondoltam rá, hogy 
 
ma találkozunk utoljára, és az ajándékot sem hozta be, de úgy látszik 
őt is váratlanul érte. – Mikor a kabétjáért ment ingatta a fejét, mint 
aki nem ért valamit. – Mit nem értesz, szól az egyik kolléga?! Én 
gyorsan belékaroltam és kikisértem. Azért ne haragudjon F. Miért 
haragudjak? Ott leszek akkor holnap az állomáson. – Ebbe 
állapodtunk meg. 
Hazaérve, már gyönyörű rend volt a lakásban. Hát ettől már nem kell 
félnem. Ha tudtam volna előre. megpróbálom hazahívni, de ismerve a 
természetét, nem sok bizalmam volt hozzá, hogy eljön. 
Másnap az udvart is szépen kitakaritottuk, Anyuka is segitett, hogy 
szép legyen minden. – A Manci is direkt bement a hivatalba a likörért. 
Minden rendben, készen várta, még ráadásul Apu is elment itthonról. 
Annyi szeretettel készitettem el a csomagját, - hiszen számolnom 
kellett azzal is, hátha nem jön el, és holnap már nem megyünk be – 
Fehér selyempapirba a fésű: alatta a naptár. A naptárba egy szentkép 
„Jézus mennybe menetele” a másik oldalra írtam: kellemes 
ünnepeket ….’ a naptár első oldalára pedig ezt írtam: „a pillanatok 
értékét csak a jövő tudja.” – Igyekeztem szép lenni, délelőtt a 
hajamat is megmostam. – Minden készen, szépen volt, és várta őt. 
Kiérve az állomásra, már jön is a vonat. – Ott áll a megbeszélt 3-ik 
kocsiba. Mikor befut a vonat az állomásra, gyorsan leugrik. – Szálljon 
le F, aztán majd beszélgetünk. Nem szállhat le, szól – a csomagot M. 
b. házhoz küldi’, nagy zavarok voltak vele kapcsolatban, majd 
beszélünk csak szálljon le gyorsan, kértem, nem lehet csomaggal 
vagyok, szól, nembaj hozza azt is, de gyorsan jöjjön már, majd elmegy 
a következő vonattal! Nem megyek csak takaritsanak. – Már rendben 
vagyunk, feleltem. – Ma nem csináltunk semmit, szól erre, egyébként 
holnap be kell menni, de én elkértem, mert utazom Csabára. – Na 
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jöjjön F, majd megbeszélünk mindent, szóltam, mert már a vonat 
indulá- 
 
sát jelezték. Nem megyek, szól. Hát jól van F, ha nem akar, nem jön, 
szóltam – én nem erőszakoskodom. – Majd kedden beszélünk még 
majd, mondja, és kezetfog, kellemes ünnepeket kiván, és én 
akaratlanul is a kezére néztem, mintha valamit vártam volna, és ekkor 
eszembe jutott a csomag, de az ő keze üres volt, és valami mintha 
rám parancsolt volna, hogy át ne adjam. Nem tudtam annyira 
megalázkodni, hogy ő, ha nincs számomra semmi adni valója, én 
adjak neki. Csak néztem rá, és én is kezetfogtam, és kivántam 
kellemes ünnepeket. – A vonatból még egyszer integetett, én is 
vissza. Aztán elindultunk. – 
Igaz, de hova, merült fel bennem. És úgy éreztem magam, mint akit 
lesúlytottak. Mit kezdjek? Haza nem mehetek, szégyenszemre, a F. 
nélkül. És ilyen felzaklatott állapotban, hiszen alig tudtam 
visszatartani a könnyeimet. – Pedig valamit muszály tennem, bár mit, 
csak nem megállni és gondolkodni, mert az szörnyű. A templomba 
értem. – Sokan voltak és nem tudtam imádkozni és eszembe jutottak 
az előbb történtek. Először, hogy nem jött el a hívásomra, de 
végeredményben ezzel számolhattam előre, de, hogy valóba elutazik 
oda, sőt már holnap megy, csak azért is, hogy ne kelljen még egy 
napot velem együtt lenni, inkább elkérte magát, és végül ami 
legjobban fájt, hogy nincs semmi adni valója a számomra. Tehát már 
itt tartunk, már annyira közömbös vagyok neki? – Nem, ezt nem lehet 
kibírni, csak nem gondolkodni, mert ebbe bele lehet örülni: de mit 
csináljak, hova menjek, a Nagymamához? Igen, ugyis szándékomba 
van ünnepeket kivánni, elmegyek és társalgok, hogy ne legyen időm 
gondolkodni. – Pehhemre összetalálkoztam ottan Apúval. Klárika 
kérdezte, mi van velünk? Én aztán megmondtam, hogy nem is lenne 
szabad hagyni eddig fejlődni a 
 
dolgokat. Mikor már annyira el vagyunk idegenedve egymástól, csak 
a válás segíthet. Mikor Apú meglátta, hogy ott vagyok Nagymamánál, 
elment, hogy valami dolga van. Ezalatt beszéltünk a dolgokról. Jó 
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félóra múlva visszajött. Nagyon feszélyezett volt a hangulat és igy 
most én indultam el. – Gyalog jöttem hazafelé, és a sötétség és a 
magány ismét eszembe juttatta a szörnyű jelent. Végigsírtam az utat, 
de most legalább nem láthatta senki, hiszen sötét volt. – 
III.27. 
Beérek a hivatalba. Röviddel utánam jön G.-is. Na F. levizsgázott, 
mondja. Alig vártam, hogy beszéljek vele. Kimentünk a folyosóra. –  
Mondtam F.-nek vigye el majd a csomagod és menjen el hozzátok. De 
ő örökké abba kötött bele, hogy nálatok takarítás van, nem megy. – 
Hát ez a baja a H, hogy ő olyan őszinte, hogy akaratlanul is kibökte 
ezt. De csak menjen el, nem értem miért idegenkedik annyira attól, 
hogy elmenjen hozzájuk. – Miért bolonditja ezt a gyereket. – Ő miért 
tesz engem lová, felelte erre. – Mivel? Hogy viselkedett tegnap előtt 
is, Te nem vetted észre? Hogyan, azért mert B-nek dolgozott. Nagyon 
jól tudja Ő. – 
Aztán később megszólalt a telefon. M. beszélt. Utána azt mondja, 
hogy nem azzal a vonattal megy haza, hiszen ugy sincs csomag. Igen 
és az a gyerek vár az állomáson, arra nem gondolsz, látod az a 
csunyaság tőled, mindig bolonditod ezt a gyereket, megigérsz valamit 
és nem tartod be. – Miért viselkedsz igy, mit gondolsz a H. nem érez, 
hiszen látni rajtatok, hogy szeretitek egymást, miért viselkedsz igy? – 
Ő miért bolondit engemet, miért tesz lová? – szól F. – De végül is 
megigérte, hogy ott lesz az állomáson. – Mág kérdezte F. Gizikétől, 
hogy nem tudja miért sírtam tegnap? Na hallod Ő’ 
 
sincs fából, nem egy érzéketlen fabáb. Meg volt rá az oka, ahogyan te 
viselkedsz, szólt. Ha tudtam volna, hogy ezt is igy ki kellett harcolni, 
hogy ott legyen az állomáson, jobb lett volna, ha nem jött volna. - 
Összetalálkoztam a B-vel. Na nem bánta még meg, hogy nemet 
mondott azzal kapcsolatba, hogy hozzám jön, hogy ellent tudott állni 
a csábításnak? Még lehet róla szó, feleltem. – De aztán többen jöttek 
és abbamaradt a téma. – Pedig talán jobb lenne most elmenni, vagy 
talán az lenne most a feltűnő. Szeretnék vele úgy szakitani, hogy 
minden feltűnést elkerüljek, hogy ne vegye észre rajtam, mennyire 
szenvedek. Bár adna a jó Isten annyi erőt, hogy az eszem, 
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felülkerekedne a szivemen. – Bár tudnék vig lenni, és természetesen, 
közömbösen viselkedni vele szembe. – De félek magamtól, hogy nem 
lesz hozzá elég erőm. Bár józanul mérlegelve a dolgokat be kell, hogy 
lássam, hogy sem pozíció, sem anyagi helyzet tekintetébe, sem 
természetre nem vagyunk egymáshoz valók. Ő hiába mondja, hogy 
jószive van, őnző a végtelenségig, csak azt veszi észre, ami neki fáj és 
igyekszik azt megtorolni, ha nem is készakarva bántották is. – 
Csak azt szeretném még megmondani neki: jó magának, de nekem 
még jobb, mert nekem nincs szivem, nem érzek, és igy nem fájhat 
semmi. – 
Csordultig a pohár. – Eddig is csak azért néztem el mindent, hogy 
fogoly volt. De ez nem hadifogoly betegség már. Ez a természete. És 
ki tudja nem-e, az emlitett ismerőse is ezért hagyta ott. – És 
valahányszor kibékülni akar mindig a …. 
 
val …. – Nem tehetek róla, nem tudok olyan jó és türelmes lenni 
hozzá, mint egy angyal. – Vagy szeretni fogja valaki vakon és süketen 
és akkor kibírja a hibáit’ a szeszélyeit és türni és szenvedni fog 
mellette’ annyira fogja szeretni, hogy az már nem is megy ember 
számba, hogy mindezt eltűri, vagy nagyon őszinte lesz hozzá, és azt 
mondja, hogy „……” –  
Vagy talán bennem van a hiba ő a normális és én a különc? /aki 
örökölte Apja különc természetét?/ - Vajjon csak én látnám ilyen 
megvilágitásban őt? De nem tudok annyira megalázkodni, hogy 
mindezt eltűrjem, hogy félre dobjak minden önérzetet büszkeséget 
és teljesen megalázva a szeretetéért kolduljak, amelyre ugyis 
megmondta, hogy a csók amit adott kikényszeritett valami volt, és 
hogy csókol ő hangulatból, mert az alkalom, a hangulat úgy hozza. – 
Az egyik új kolléga ezzel fogad. Nem usztak tegnap? Usztak, kivel? 
kérdezem – A partnerével. Partner nélkül voltam. Nem szoktam 
pertnerekkel járni, az uszoda mindenki számára nyitva van, az jár oda 
aki akar. – feleltem. – Ezt is neki köszönhetem. – És mindezekre 
ráadásul még egy „350 főnyi B/lista” jön ki 1-re. Ki tudja melyikünk 
lesz rajta? Ki tudja mi vár még mi reánk? Hogy a boldogság a 
szerencse nem utitársam, azt már tapasztalhattam. – Legjobb lenne 
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meghalni. Kijutni ebből a világból, amely minden szépet, minden 
nemeset lábbal tipor. – 
                                                                             „III.27. Husvét v.” 
Anyukának csak annyit mondtam, hogy az ünnepekre F. elutazott. 
Takarítás után kimentem a konyhára segiteni. Azt mondja A., tudod 
mire gondoltam: hogy az is lehet, hogy a F. leányhoz ment. Milyen 
egy anyai ösztön. Rögtön erre gondolt. – És bár ez eddig nem is 
bántott – hiszen nem hittem benne – egyszerre felrémlett bennem, 
hátha, csakugyan, talán komolyan leányhoz ment. Rögtön átjöttem és 
egész délelőtt sírtam. Csak most éreztem milyen nehéz 
 
róla lemondanom. – Be keserves is ez az élet! Hátha éppen a régi 
nőismerőséhez ment. – Igy gyötrődtem, és a lelkem tudtam volna 
kisírni. Milyen szerencsétlen is vagyok. – És én naív, mást vártam. 
Nem jön hozzánk, hiszen máshoz megy, ajándékot, figyelmet vártam, 
mikor ő háztűznézőbe megy. – És borzasztó belegondolni, kitudja Mü. 
szemben is nem éppen úgy viselkedik, mint velem szemben, ki tudja a 
moziba is hányszor ölelgette már. – Nagyon kell, hogy szeresse azt a 
leányt, akiért képes még a vasárnapját, az ünnepnapját is feláldozni. – 
És most nem számít, hogy az Apja beteg, ha én hívom, siet haza, mert 
a Papa beteg, most pedig még rosszabbul van, és képes 3 napra itt 
hagyni. – 
III.28. 
A mai nap már valamivel könnyebb volt. Annál is inkább mert 
közeledett a holnap. A könyv – amit tőle kaptam – olvastam. – Karcsi 
itt volt ebédre. Én alig ettem valamit. Legjobb lenne eltünni a föld 
szinéről. Elhatároztam, hogy erős leszek. – Végleg szakitani fogok 
vele, és pedig „szavak nélkül és meglehet értetni, ha egy sziv örökre 
be akar csukódni” határoztam el, hogy nem szólok, nem kérdezek, 
csak igyekszem közömbösen viselkedni. Éreztem, hogy nem lesz 
könnyű, de muszály megtennem, különben elvesztem én is. – Még 
igy, hogy mindezt végig gondolom is a szivem készül megrepedni, és 
vajjon a kivitele hogyan sikerül. – Hol, mikor, és miért szerettem meg 
ennyire? 
III.29. 
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Nagyon rossz kedvű, és nem is igyekszik titkolni. Talán nem járt 
sikerrel az utja – gondolom. – A vonaton az egyik ismerőse azt 
állitotta, hogy az unokaöccse, akit gennyes vagbéllel operáltak – 
meghalt. Egész oda van. 28 éves gyerek és 3 hét mulva lett volna az 
esküvő. – 
Odajön mellém. És simogat. Mint egy szobor, igyekeztem eltürni. 
Érezhette, mert abbahagyta. – Nem szóltam, mert ez is feltünő 
lehetne. – Na készen lettek a takaritással? Még csütörtökön. Ez 
anyuka müve volt?! Igen! Nagyon bántja a dolog az unokaöccsével 
kapcsolatban. – Addig míg nem tud biztosat, nem szabad elhinni. – 
Még Anyám mondta vasárnap, hogy menjek el meglátogatni. – A 
Bátyja jobban van? Hogyne, már tegnap kint volt nálunk az egész 
család. – 
 
Igy árulta el magát. Vagy szándékosan tette? Hát maga is otthon volt? 
Nem utazott el? Ugyan, volt is nekem kedvem! Annyi baj jött össze. 
Az Apám is beteg. – Nem is volt nálunk Húsvét, nem sütött az Anyám 
semmit. – 
Volt moziba az ünnepek alatt? Nem, otthon voltam. - /Ha tudná, hogy 
mit szenvedtem én ezalatt a 3 nap alatt? Jó, hogy nem utazott el, ezt 
közbejött akadályok idézték elő, hiszen a szándék meg volt benne. – 
Ez éppen annyi, mintha elment volna. – Nem engedhetek, 
bármennyire is fáj a szivem, mert ha még most is engedek, akkor 
örökre tűrnöm, szenvednem és megalázkodnom kell. -/ 
Maga egy arany gyerek? mondja többek közt és rám néz, vajjon 
milyen hatással van ez rám. – Én nyugodtan és közömbösen 
visszanéztem, diktáljon tovább, szóltam. – 
Maga megfogyott az ünnepek alatt, megnyúlt az arca! – mondja 
reggel. – Nem hiszem, ugyanannyi kg. vagyok, mint voltam. – Pálma is 
azt mondja, hogy lefogytam. – Na ugye nemcsak én látom így? szólt F. 
Még hétfő úgy gondoltam, ha ma eljönne, még jóvátehetné az 
egészet: először azzal, hogy eljön, másodszor azzal, hogy nem utazott 
el és hozott volna valami csekélységet, hogy legalább átadhatnám, 
amit számára készitettem. – és kész lettem volna mindent 



171 
 

megbocsátani. – De nem jött, De igy most már vége mindennek, már 
késő a bánat. – 
Annyit jajgat, sóhajtozik, még az ünnepek alatt sem tudta kipihenni 
magát. – 
Béla elhozta az inganyagot. Bevittem a táskáját, hogy beletegyem, de 
láttam, hogy valami még van benne, kiveszem, mert különben nem 
tudtam volna az anyagot elhelyezni. Szalvétapapirba diós-peigli. Ez 
Mü, gondoltam rögtön. Mindenesetre betettem a fiókjába, és egy 
szóval se tettem emlitést róla. – Ime a sors? Gizikével lementünk 
ebédidőt tartani. – Ez a tűzpróba, ha ezt kibírod, annál jobban fog 
tisztelni, becsülni, szól. 
 
Egyébként reggel kérdeztem: Hogy sikerült az utazás? Mi? Ugyan, hát 
nem utaztam. – 
Mielőtt lementem búcsúra nyújtja a kezét. – Viszontlátásra, Isten 
vele, szól és megsimogatja az arcomat. - 
Istenem csak ne fájna ilyen végtelenül a szivem. – Örülök, hogy nem 
tettem célzást semmire, hogy sikerült közömbösen viselkednem. – 
Azért viselkedik igy, nem tudja, mit tegyen, mondja Gizike, mert ilyen 
leánnyal, mint Te, még nem volt dolga. –  
Mikor mondom, hogy miért nem beszélte ki magát az ünnepek alatt, 
azt feleli: pedig tudja, hogy milyen töménytelen mennyiségű szeszt 
megittam. – 
III.31. 
Él az unokaöccse, volt első szava. Persze, összetévesztették valakivel. 
– Milyen szép sapkája van /piros/ Jön, segiti a kabátot, Megtalálta a 
tojást, amit a fiókjába tettem. – Köszönöm. Egyébként sajnálom, hogy 
pénteken azzal a vonattal kényszerült jönni, amelyiket megigérte. – 
Néha ilyen nehéz becsületesnek lenni és betartani azt amit 
megigértünk. – 
Hát azt meg kimondta? Az mellékes. – Egyébként nem lepett volna 
meg, ha nem jön, fel voltam készülve rá. Az, hogy nem mentem el, 
csak nem megyek olyan helyre, ahol kijelentik, hogy takaritanak. – Ha 
mentem volna is, csak ünnepek alatt, de vannak maguk éppen 
elegen, még én is ott legyek? Nem erről van szó! Hogyan hívjam meg 
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magát az ünnepek alatt, mikor kijelentette, hogy elutazik! Azt, hogy 
nem ment, köszönheti közbejött eseményeknek, de különben éppen 
annyi, mintha ment volna. – Ha az ember elhatároz valamit azt vigye 
keresztül tüzön-vizen. – 
Majd, hogy csend állott közénk, megszólal: meséljen valami szépet! 
Nincs semmi mondanivalóm, mit mondjak? Mondja azt, hogy szeret! 
Én csak azt tudom szeretni, aki engemet is szeret! Van benne valami 
igazság! feleli. 
 
Ebédidő alatt együtt sétáltunk a Dunaparton. – Szeret még? kérdezi. 
– Váratlanul ért és boldog reménységgel töltött el. – Maga talán 
szeret, hát világgá kiabálja! Ha szeret, akkor talán én is szeretni 
fogom, - de az eddigi viselkedése legalább is nem vall erre. – Szóval 
ha szeretem, akkor maga is talán, hát a hivatalba nem lehet másként 
viselkedni, de maga, - úgy veszem észre- nem is nagyon keresi az 
alkalmat, hogy hivatalon kívül találkozzunk. – Majd egyszer 
elmegyünk kirándulni, mondja később. És minthogy én hallgatok ujra 
kérdi, jó? Jó, majd egyszer, feleltem. – Hát igen, szól. – Nem is  
beképzelt, azt hiszi maga füttyent egyet, és én máris szaladok. – 
Mindent mondhat rólam, hogy mafla vagyok, stb., de azt hogy 
beképzelt vagyok, azt legkevésbé. – 
Maga pont úgy viselkedik velem szemben, mintha Isten tudja milyen 
kitanult, ravasz, kétszinű teremtés volnék, akivel szemben nem győz 
eléggé ravasz, óvatos lenni. – Nem is az eddigi viselkedése ellen van 
kifogásom, az ahogyan eddig ismerem, rendben van. – 
Mondtam, hogy moziba megyek ma, otthon. Ő is elmegy, megnézi a 
„test ördögét” – De lehet, hogy még a 3.30-al hazamegy. Segitett 
feladni a kabátomat: aztán bement P.hoz. Én azalatt elmentem. – 
Olyan érzésem volt, hogy jön utánam. Többször is hátranéztem, de 
nem láttam. – Már fent vagyok a vonaton, mikor az ablak előtt 
meglátom. – Felszálltunk a mellettünk lévő kocsira. Kiizzadva, 
gyötrődve áll velem szemben. – Hol a pulovere? – Törődik is maga 
velem, otthagytam. – Ha tudtam volna, hogy ezzel jön, 
figyelmeztethettem volna, de azt mondta moziba megy, miért nem 
ment el megnézni a „t…..”-, ? mert az csak életben érdekel. – Hány 
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órakor kezd a mozi? ½ 6-kor: persze ezt csak azért mondja, mert az 
nekem már késő! Ne lepődjön meg, ha egyszer majd ott talál a háta 
mögött! 
 
Látja, ha hívom, nem jön, ha nem hívom jön utánam. Az a baj, hogy 
maga sose hív, csak én hívom. 
Ugyan már. Ha van kedve, egyszer majd elmehetünk egy 5 órás 
előadásra, itthon. – Közbe állandóan fürkészett, féltő, gondterhelt 
arcal, és én csak nevettem, legszivesebben a nyakába borultam volna, 
hogy átöleljem, hogy soha el ne engedjen: tahát mégis csak szeret és 
félt. De borzasztó, hogy ennyire nem bizik bennem. – Miért kell 
annyit kinlódni, szenvedni? – Mi az ami megakadályozza úgy őt, mint 
engemet, hogy bevalljuk egymásnak, hogy szeretjük egymást, hogy 
nem bírunk élni egymás nélkül, igaz, hogy egymással sem. – Aztán 
Palotán leszállt Ő is a vonatról, hogy átmenjen egy vagonba, ahol 
ülőhely is van. – Ugye fél, hogy elkisérem? Dehogy félek, de szálljon 
már fel, mert lemarad. Igy váltunk el. – Másnap mutatja, hogy 
kiégette a kabátját, még a ruháját is majdnem. Ahogy elmentem 
cigarettára gyújtott és egy parász ráesett a kabátjára. – Gizike 
mondta, hogy alig, hogy elmentem kijött és keresett. Miért mentem 
el ilyen hamar, kérdezte, miért engedtek el. Siess, még eléred, 
mondta B. – Gyorsan összekapkodta a holmiját és futott. – 
Mint a vonaton mondta, azért izzad annyira, mert Ő került a Bazillika 
felé jött. Egyre gyanúsabb nekem. Talán látta, hogy hivatal után 
gyakran betérek oda, talán azt gondolta, hogy most is odamentem. – 
Hát igen rajtunk csak a jó Isten segithet, „minden reménységem 
nekem és neki is egyedül az Isten.” – 
Beszélgetés közben, még, bent  a hivatalban mondja: 
mindent a maga idejében, fokozatosan. Igy nem lesz se tul gyors, sem 
tul lassú, sem túl sok, sem kevés. 
    Nem hisz nekem, nem akarja elhinni, hogy ilyen vagyok, amilyen 
vagyok, valami mást vár, keres, kutat, nem tudja elhinni, nem tud 
belenyugodni, hogy 
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ilyen vagyok? Másnak szeretne, mást vár? Nem hisz míg valamire rá 
nem jön.    
IV.1. 
Hajnalban felébredtem, de nagyon bántott, hogy miért nem tartott 
fogva még jó darabig az álom. F-vel voltam együtt. Ahogyan egymás 
mellett ültünk, én először a baloldalán, de aztán átmentem a jobb 
oldalára és ráhajtottam a fejemet a vállára. Ő pedig magához ölelt és 
csókolt hosszan, mélyen. Szinte fuldokoltam már, ő is háromszor 
kellett, hogy lélegzetet vegyen, de csak azért, hogy egyre mélyebben, 
szenvedélyesebben csókoljon. És valami soha eddig nem érzett jó 
érzés fogott el, olyan kimondhatatlanul boldog voltam, de ahogyan 
végetért a csók fel is ébredtem, és a szám még mindig égett a csóktól. 
Próbáltam újból elaludni és visszaidézni a csókot, de nem ment. – 
Reggel azt mondja, hogy álmában suhogást hallott, és mondta ez a 
Hédi, de többet, nem mondott az álmáról. – 
Később azt mondta egyszer úgy lezárja vagy két csókkal a számat, 
hogy meg sem tudok mukkanni, de a karom szabadon marad, majd 
védekezem, feleltem!, na csak várjon, nem marad szabadon a karja 
sem, még az orrát is lenyomom. Bántott ez a megjegyzése, hogy 
megsimogatta a csipőmet és mondja: milyen kövér vagy, (pedig már 
enni sem merek. -) 
Elhívtak jegyzőkönyvet írni. Nagyon haragudott, hogy miért mentem. 
Nézze F, maga mondhatja P.nek, hogy nem mehetek, de én nem. 
Különben is ott ült P. neki semmi dolga, mért nem őt küldte: azért 
mert azt mondta, hogy ő betegállományba van, őt kimélni kell. -  
majd ha beteg leszek, engem is fognak kimélni? Te gyerek, szól F, 
beteg ne légy, mert én akkor nagyon elkeseredem. Elmegyek 
priznicet adni. Na jó, ha annyira sajnálsz, érdemes betegnek lennem. 
 
Csak azon csodálkozom, szól F., hogy lehet egy felnőtt leány ennyire 
gyerek. – 
Néha rám néz, és úgy elpirul, vajon mire gondol ilyenkor. – 
Olyan sovány már alig 76 kg. Mondja B. milyen helyes a H., Ő, egy 
arany gyerek. Egyetlen gyönyörűm, mondja, egyetlen virágszálam. – 
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Oda-odahajtja a fejét a vállamra, megfogjuk egymás kezét, és 
ilyenkor olyan boldogok vagyunk. – 
Ott ül jóformán egész nap mellettem, ő is csak mellettem érzi jól 
magát, szeret? Néha világosan látom, és érzem, hogy igen. – De nem 
tökéletes szeretet ez, valami hiányzik, vagyis még annyit sem tud 
nyújtani a szeretete által, mint más férfi. – Ha rágondolok, hogy neki 
áldozat, fáradtság, ha velem kell lennie, mégis csak arra kell 
gondolnom, hogy csak nem szeret. 
Tegnap kikaptam a cédulát a kezéből, amire az volt írva: Én arról nem 
tehetek, hogy maga nem lát az orránál tovább. – Mit gondol, hogy a 
maga viselkedése talán nem volt feltűnő? Na itt van’ adom vissza. 
Köszönöm, összegyűri és bedobja a papirkosárba. – Nekem ne adjon 
ilyen nagy kegyet. Ezentul majd nem kérek, hanem veszek! 
Olvassa a könyvet? Hogyne, de tudja ez nem olyan dolog, hogy ki 
lehet olvasni. – Ezt mindig előveheti az ember. Jó árért odaadom. – 
Nem adhatja, mert ajándék. – 
IV. 2. 
Kicsit később jött be, mint én. – Milyen szép nálunk, hogy érezni a 
tavaszt. Az a levegő, ami ott van. Mekkora bímbók a fákon, a barackfa 
is kezd virágozni, az az illat, a Pestieknek erről fogalmuk sincs. – 
Nálunk már teljes virágzásban van a barackfa, mondom. Á, maguk 
felé, az korai virágzás az nem az 
 
igazi. Hogy jön már ahhoz, hogy leócsárolja az én otthonomat, nem is 
látta, hogy nyilatkozhat? Honnan tudja, hogy nem ismerem? Mert 
nem volt nálunk és én nem is hívom, be ne merje tenni a lábát 
hozzánk: ki tilthatja meg, utóvégre a B – utca főutca az jár ott, aki 
akar. Majd meglepem olyankor mikor nem is gondolja. 
     Esett az eső és igy ebédidő alatt beültünk a vendéglőbe. Sört 
rendelt és beszélgettünk. – Azért nem egészen úgy van ahogyan a P. 
mondja, csak azért mondja, hogy maga konzervatív, hogy ő 
túlságosan modern. Az sem egészen úgy van, ahogyan a P mondja, ő 
csak beszél, és még sem tud másmilyen lenni. – Nem lehet tudni? 
Ismerem én a P-t és van annyira őszinte hozzám. Ilyen dolgokban egy 
leány sem őszinte. – Valószinű, hogy megjárta egyszer, azért beszél  
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így. – Olyan dolgokban nincs őszinteség. – Én még férfiakban sem 
bírom, ha félre lépnek’ és eldicsekszenek vele. – Ha már félre lépett 
valaki, akkor legalább hallgasson róla, ez annyira a magánügye 
mindenkinek, hogy erről nem szoktak beszélni,- mondta F. Azelőtt 
úgy eltudtam ítélni, ha valaki félre lépett, de most már másként 
gondolkodom. – Itt van Anyám példája, becsületben, tisztességben 
élte le életét, és mi jut osztályrészül neki? Ha valaki meg tudja tenni 
tegye, de ez is olyan dolog, hogy erre születni kell. Hiába akarok én 
más milyen lenni nem tudok feleltem. Az élet nagyon formálja, 
alakitja az embert, hol vagyok én is attól, aki voltam, de az élet nevel 
és megedzi az embert! Nem lehet senkit sem elitélni, mert nem lehet 
tudni mi idézte elő, mi kényszeritette arra, hogy félrelépjen. Igen, 
tudom nekem is volt egy ismerősöm és azt mondta, hát tehettem 
volna mást. Mi mást tehettem volna? Hát igen, csakhogy erre születni 
kell. – A legtöbben azért mennek férjhez, hogy biztositva legyenek 
öregségükre, hogy ne legyenek egyedül. Már pedig ahhoz nem 
biztositék a 
 
férjhez menés. Ki tudja hogy sikerül a házasság? Nem válnak-e el?  
Majd szó került a N. F.-ről is. milyen volt a F. magas? kérdi.- Igen, 
magas, sovány, igazi férfias termett, hűséges nagy barna szemekkel. – 
Meglátja megjön a F, eljön magáért. Gondolja? Kérdés szeret-e még? 
Hazafelé mondja: ha 43-ban megnősültem volna lenne 25 hold 
földem és a gondok. – Miért, két személynek 25 hold föld azért elég. 
Irt azóta? Nem, pedig vártam, hogy visszaküldje a leveleket és 
fényképeket. Rengeteg képe van rólam. És a levelek? 8 oldalas 
levelek is vannak köztük. Persze akkor még tele volt idealizmussal, 
nekem pedig csak a reális valóság jut már. – 
Azzal kezdte a vendéglőben, hogy nem viselem jól magamat. Aztán 
miért, majd a jövőbe igyekszem más lenni! Milyennek kell lennem? 
Olyannak mint nekem. De hát nem lehetek fiú. Olyan mint én fiúba, 
felelte. – Hát ezt nem értem. – 



178 
 

Mikor beértünk szól P-nek, hogy mikor rendez összejövetelt? P. 
benne van. Majd talán jövő hét szerdáján. Szép tőle, hogy együtt akar 
lenni-, de miért kell a P-hoz menni, én jobb szeretek vele kettesben 
lenni. Odahajtja fejét a mellemre. Túl nehéz ez nekem, szólok. Nem 
tudod megemészteni, mondja G. Igy is úgy is nehéz nekem, felelem. – 
Azt mondja, hogy én jó nyelves puszit tudnék adni. Nem tudom 
milyen az, én még soha nem adtam csókot senkinek. – Ugyan nézett 
rám hitetlenkedve. Egyébként a bátyám is mindig a nyelves puszit 
emliti. Jó dolog az, mikor a nyelv majd a manduláig leér, hogy az 
ember háta beleborzong. – Szép nyaka van, állapija meg. Reggel, 
hogy bejött odajön és elküldi a P-át, majd 
 
gyorsan futólag szájon csókol. Magdi küldi! Átadtam magának? Igen! 
Tegnap is megcsókolt futólag. –  
Reggel lejöttek velem kabátot venni. Olyan ez a H, mint egy gyerek, 
mondja B, hogy tud örülni. Ha neked olyan módú férjed lesz, hogy 
ajándékot tud venni, te nagyon boldoggá teszed. Igaz, ha olyan 
módban lesz, nem félek, akkor jó feleség leszek, de félek, hogy 
szegény lesz, és akkor én elégedetlen leszek és megkeseritem az 
életét. – 
Majd beszéljék meg a P-val mikor lesz az öszzejövetel, szól F.- Persze 
múltkor maga húzta az orrát. Ja., Persze. tudja F, sokszor 
csodálkozom magamon, és azt kell, hogy higyjem, hogy nincs a 
képemen bőr, hogy még azok után kibékülök. De nem szeretek 
haragot tartani, jobb igy békésen. – Maguk sokszor úgy meg tudják 
bántani az embert. Talán nem is szándékosan. Maguk nevetnek rajta, 
nem veszik komolyan, már rég elfelejtették, nekünk még mindig fáj.  
Igaza volt F-nek, Ő nagyon finom lelkű volt, azt mondta: a női lélek 
olyan érzékeny, hogy mi férfiak, márcsak azért sem tudjuk megérteni, 
mert férfiak vagyunk, mert annyira mások vagyunk, el sem tudjuk 
képzelni, fel sem tudjuk fogni, mi fájhat olyan nagyon, hiszen nem 
akartuk bántani, és főleg a figyelmetlenség az amit a legnehezebben 
tudunk megbocsátani. Hányszor hittem, hogy többé már nem 
békülök ki. Igen, mi két annyira különböző természet vagyunk, hogy 
nem érthetjük egymást, azért veszekszünk örökké. Dehogy azért 
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veszekszünk, szól közbe, ennek más oka van. /A napokban azt 
mondja: azok veszekszenek, akik szeretik egymást. -/ 
Maga megfeledkezik arról, hogy én milyen zaklatott lelkiállapotba 
vagyok. – Hát tehetek én róla? Én bünhődjek a maga multjáért!? Még 
mindig náthás, köhög. Csak egyszer látnám már, hogy tökéletesen 
egészséges, szólok. – Leszakadt a gombja, mit gondol, egyszer elfogy 
az én türelmem is. 
 
hagyja csak, majd az Anyám felvarrja. –De jó is a Mama, magának is 
addig lesz jó dolga, míg otthon van. Tudom én azt, ezért a pénzért hol 
kapnék még teljes ellátást, kosztot: azért nem is sietek el otthonról. ! 
Mindig mondtam, hogy akkor lesz legjobb dolgom, ha már egyedül 
leszek otthon, úgy kényeztetnek, a kedvembe járnak:/ 
  Mondja, hogy az egyik barátját Pestre helyezték, elmegy délután 
meglátogatni. – Élénken érdeklődött, hogy megnősültem-e? Valamire 
említettem, hogy az a bajom, hogy én hűséges természetű vagyok. – 
De ki kivánja, hogy hűséges legyen? /…../ 
Aztán elkezdi énekelni: „ elvennélek, ha szegény nem volnék,” de én 
akkor sem mennék magához, ha gazdag lenne, szólok bele – de ki 
beszél itt magáról? – szól – Pedig én is csak jelképesen beszélek. – 
Szegény Béla gyerek valahogy nincs rendben az otthoni …, pedig Ő 
nem kényes természetű, de most búnak eresztette a fejét. – 
IV.4. 
  Mint maga a tavasz, mondja, és mosolyogva néz rám. Megörülök 
/Piros magyaros ruha./ Odaül mellém. Praktikus ruha és a gomb 
nyiláson befúrja az ujját. – Szomorú, fáradt és letört. Mikor hozzám 
jön mondja, megyek fiatalodni. És össze-összeér a kezünk, a vállunk. – 
Magához szoritja az arcomat. Olyan jó érezni, hogy van, aki szeret. – 
    Élénken érdeklődött Éviék után. A fiú milyen vallású? Milyen 
templomban lesz az esküvő? Ugyan már ilyen …. dolgok nem 
játszhatnak szerepet. – 
Ott ahol szeretik egymást, minden lehetséges, semmi sem lehetetlen. 
– Melyik templomban, hol és mikor lesz az esküvő?! 
Gondolta ha nyer a To-tón megveszi a házat, amiben laknak. Olyan 
praktikus kis lakás és szép helyen is van. – 
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Mit kapok ha megkapja a pénzt? kérdezi /besorolási különbözet/ 
Amit kiván. Csókot? és rám néz. Azt kap anélkül is, ha szeret, csak 
egyelőre még nem vagyok meggyőződve arról, hogy szeret. – 
Különben már tegnap is potyázott, mert a M. nem is adott csókot 
magának. Innen is láthatja, hogy nem azért tettem, pedig 
potyázhattam volna tőle is egy csókot. – 
Brü’, és összerázkódik. Az utóbbi időben gyakran csinál igy:, és egész 
testében összerázkódik. Mit jelent ez nála?! 
Mondja, hogy tegnap volt a barátjánál, mert már tudja, honnan tudta 
meg az ismerőse, hogy itthon van. Ennek a leánya, vagy 
unokatestvére a szomszéd községbe tanítónő és ismerik egymást. 
Innen a hír. Mondja, hogy nagyon várt haza. Látja ez is mutatja, hogy 
szereti. És miért állitotta volna hogy írt, mikor nem írt. Hazudos volt? 
Nem. Hátha igaza van, miért nem hagyja kibeszélni magát. Nem volt 
neki, vagy magának valaki ellensége, aki esetleg visszatarthatta a 
leveleket? Nem, de különben sem érdekes az egész, ha akartam 
volna, írhattam volna, de minek a kölcsönös levelezgetés, 
magyarázkodás, nem érdekel az egész! 
Hogy kotorász a blúzomon, válaszolok: ez nem illik, mindjárt kap egy 
nyaklevest! Adja már, hadd adjam vissza, de csókkal. – 
Kikisérem M. mikor jön ő is. Magdi kérdi, nem lenne kedve ma este 
eljönni táncolni? Késő van az? felelte. Majd, hogy mi tovább 
mentünk, utánam szól, de H, maga haza megy és még szépen vissza is 
jöhet, hogy elmenjen oda! Normális? Még ő küld, hát igy szeret? Igy 
félt? És akkor 
 
azt mondja, hogy én soha sem hívom sehova! Mikor bemegyek 
kérdezi, elmegy? Még nem tudom, majd meglátom! 
Hogy is van az a nóta mondja és énekli, „amikor majd nem leszek, 
akkor tudod, hogy ki voltam, nálam kaphattad csak a szerelmet, el is 
tünt, mint szép stb.” 
Majd. „Hova lettél hová ábrándok világa, meg ősszel csak a bánat kél, 
meg Sopentől: Párizsban bál volt minden éjszakán, stb.. 
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A vonaton az egyik barátjával összetalálkoztunk. Olyan nagyon 
szomorú és levert volt, hogy a barátja sem állta meg szó nélkül. 
Kérdezte, mikor van a születésnapja, mert én emlitettem F-nek, hogy 
a születésnapomra megjön a F. /u.is a barátja mondja, hogy 
hallottuk-e, hogy áprilisban megjön az első hadifogoly vonat./ Talán 
ettől lett olyan szomorú? – Inkább nem emlitem többé. – 
Próbálja szorongatni a kezemet. Odasúgom: én nem vagyok kőből. 
Abbahagyta, de még szomorúbb lett. – Úgy fájt érte a szívem, úgy 
szerettem volna megvigasztalni, vajjon miattam ilyen szomorú? 
Néha elitélem magam, hogy ime mégis kibékültem. De ha a szivem 
erősebb az eszemnél, és ha az eszem után mennék, a szivem nem 
élné tul. – Mit csináljak, ha ennyire szeretem. Mi ez, ami mindig 
összeveszit és ujból egymáshoz sodor, ez már valami rajtunk kívül 
álló, akaratunktól független erő, valami felsőbb irányítás. – 
Csak ne lennénk mind a ketten olyan nyomorultul szegények, olyan 
kilátástalan és reménytelen a jövő. – Sokszor folytogat a sírás, mi lesz 
velünk? Szeretjük egymást, és nincs rá mód, lehetőség, hogy egymás 
mellett éljünk. Máskor el fog a kétség, nem jobb-e 
 
igy, hiszen talán nem is szeret eléggé, mert ha szeretne, akkor talán 
nem is lenne olyan lehetetlen. – 
„IV. 6.” 
Odadörgöli az arcát a kezemhez. „Juj, de szúr,” hátha még majd a 
bajuszomhoz dörzsölöm. Minden nő álarcot hord, mondja ebédidő 
alatt. – Nem bírja a besavanyodott embereket. – 
Összeveszett a Pálma a B-val, így valószinű az összejövetel elmarad. –  
Lujza szakított a vőlegényével, F. nagyon a pártján áll L.-nak. Nagyon 
helyes, természetes gyerek. – 
P.-át ölelgeti! Na jó majd én is ölelgetek mást. Ahhoz hozzá vagyok 
szokva, feleli gyorsan. – 
„IV.7.” 
Van egy képe rólam, mondja F. Én is rajta vagyok. – Lehetetlen, ezt 
nem hiszem. Pedig együtt vagyunk mind a ketten rajta. Majd hagyja, 
hogy kérleljem, és aztán megmutatja: egy levelezőlap /egy képen/ és 
rajta két majom. – Majd tovább mutatja a képet. Egy nagyon jól 
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sikerült kép róla. – És még egy van a könyvben – melyet nekem 
visszahozott – szintén nagyon jó kép. – És ideadja a könyvet /a 
képekkel együtt/ nekem. – Köszönöm, és rögtön elteszem. Örültem, 
hogy két ilyen jó képet kaptam tőle. – Kis idő mulva, hogy bement a 
másik szobába, előveszem a könyvet, hogy megnézzem a képeket – 
De annak már hűlt helye. – 
   Amit az ember egyszer valakinek ad, azt nem illik visszavenni, 
különösképen, ha azt meg is köszöntük. Ne haragudjon, de ez az 
egyetlen jó képem van, melyet Anyám egész idő alatt őrizgetett. – 
Később, hogy kiment a szobából, így szól: egyébként itt van, és a 
táskájára mutat. Én rá sem néztem a táskájára. Bár szerettem volna 
képet róla, de most a büszkeségem visszatartott. – 
Együtt utaztunk. Az uton mondja, hogy a M. a volt miniszter mellett 
volt. Nagyon ügyes gyerek. – A vonaton is összetalálkoztunk. – Ne 
várja, hogy én még egyszer hívom, toppan be M., azt mondta, hogy 
még el sem indult, és már itt ül. 
Egyébként M. neki áll és az ujságot olvassa. – Nagyon 
 
kellemetlenül éreztem magam – pláne mikor M. is elkezdi simogatni. 
Minek ezt végignéznem. Kijelentettem, hogy többé nem szállok 
vagonba. – 
IV.7. 
Reggel az uton összetalálkoztunk. – Tudja, hogy magát már messziről 
meg lehet ismerni? Először is a büszke tartásáról, aztán a 
nylonköppenyéről, stb. 
Észre vette a képet a ridikülömbe. Hát ez ki? Egy ismerősöm. …. Ja’ 
igy jár az, aki vár és számol, arra hamar ráunnak a leányok. – Meg 
vagyok én áldva magukkal. – És sóhajtozik mellettem. Melege van, 
rosszul érzi magát? – Ja azért ilyen pontos, preciz, mert a mérnök 
megszabályozta, szól. helyes gyerek, megállapítottuk Pannival, szól. - 
/Egyébként az Évi adta ide, hogy rakjam el a Tóni képét, mert a Karcsi 
haragszik: ha meglátja, így került hozzám./ 
Mondom, hogy tegnap moziba voltunk. Engem bezzeg nem hív. – 
Nem is! Én ahhoz vagyok hozzá szokva, hogy engem hívjanak. – 
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Emlitette az ismerősét, hogy nagyon helyes, okos gyerek volt. Hogy 
tudott az írni, stb. – 
   Most, hogy már olyan régen nem voltunk együtt, már nem kinoz 
annyira a vágyodás, hogy simogasson, ölelgessen, csókoljon. Minek is 
mennék el vele, most mikor már kezdek megnyugodni, hogy megint 
megzavarjon, felzaklasson! Mindkettőnk érdekében jobb, ha nem 
megyek. –  
Reggel kért egy forintot kölcsön, és mikor visszaadta, megcsókolt. – 
Majd meglátja, hogy májusban hazajön a Feri. Ne mondjon ilyet, mert 
a szivembe nyilal. – Ha esetleg megjönne, nehogy mondjon neki 
valamit, mert én úgy fogok viselkedni, mint egy idegen – mondom. – 
Azóta már 6 év telt el, hosszú idő és kitudja szeret-e még!? Azt 
megünnepeljük, ha megjön a F. Maga is ott lesz? Hát persze! Jön a F. 
és elviszi magát. És mi lesz magával? Majd kedvet kap tölünk és 
felkeresi azt a leányt-mondom. Azt már nem! És ha májusba nem jön 
a F., akkor már nem is jön, akkor mi lesz? Akkor majd meg 
 
kell, hogy ismerje az élet igazi arcát! 
Hány év van maguk közt? Hát valóságos bácsi magához viszonyitva!  
Utóbbi időban folyton belémcsip. Kap egy nyaklevest … 
figyelmeztetem, szólok. – Adja már H.-kém, higgye el, komolyan 
mondom, már alig várom, hogy legalább visszaadhatnám csókba, és 
könyörögve néz rám. – 
Milyen buták is vagyunk, hogy heccelődünk úgy egymással, Ő azzal a 
leánnyal, én a F-vel. – És igy kínozzuk egymást. –  
Van 400-Ft spórolt pénze. Szeretne egy ruhára valót venni, de ha el 
lesz keseredve, lehet, hogy leisza. – 
Azt álmodta a napokban, hogy én rengeteg pénzt nyertem. Még 
mondta, na vajon mit fogok kezdeni ezzel a rengeteg pénzzel? 
És beszél az ismerőséről és kérdez a F. után és vállamra hajtja a fejét 
és hozzám simul és ilyenkor úgy lehet őt szeretni. Vajjon szeret-e Ő is 
engemet? 
IV.8. 
Meglátja rövidesen megjön a F. Ugyan ne beszéljen ilyeneket! De én 
érzem, hogy megjön, és az én megérzésem nem szokott csalni, 
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biztosan érzem, hogy megjön. – Egészen oda van, és minden 
gondolata a F. körül forog. – Ne beszéljünk a F. egészen beleloval 
engemet is: higgye el nem jó felnyítni a már begyógyult sebeket. – 
Hagyjuk- 
Rendben nem én nem akartam fájdalmat okozni: csak olyan jól esett 
elbeszélgetni a multról, én is emlitettem az ismerősöm és maga is, 
gondoltam bizalom cserébe bizalom jár. – Én szeretem látni, ha te 
boldog vagy. – 
Azzal kezdte, még egy hónap, aztán menyasszony leszek, egy én 
mulva asszony, mondja B-nak. – De gy hónapnál tovább nem várunk’ 
mondja felém. – 
   B. magába mosolygott és célozgatott V. hogy tuja miről van szó. – 
Dehogy tudod B-la. Alaposan tévedsz, egészen másról van szó. Talán 
még sem téved olyan nagyon a B., valamennyire neki is igaza van, 
szólok közbe. Hogyne életbelép a Biztosító Társulat, szólal meg F. – 
Majd meglátja, hogy igazam van, megjön a F. Ugyan hagyjuk már! 
hogyan azt akarja talán mondani, hogy 
 
nem is érdekli, csak mikor róla beszél, úgy ragyog a szeme, mint a 
gyémánt. 
Majd ha megjött a F, és már minden rendben, egyszer még majd 
fogok találkozni magával, és akkor majd mondok Neked valamit. – 
Miért csak akkor, előbb nem lehet? Nem. Miért Titok? Titok, még 
hozzá súlyos! És ha nem jön? Akkor soha sem tudod meg! 
És ha köztünk minden tisztázódna te is visszamennél ahhoz a 
leányhoz. Nem! és ha Ő jönne hozzád? Akkor sem érdekel! Már pedig 
nektek kéne jó példával elöljárni, szóltam, - Hiszen úgy venné ki 
magát a dolog: „ hogy ha más nincs, hát ő is jó.”- Ez gondolkodóba 
ejt, Ő is gondolkodhat így rólam?! 
A M. hívta telefonon. Igazán nem szép tőled, hogy mindig csak a M. 
hív és Te őt soha. Minek hívjam? Mert az illem igy kivánja. Te mond: a 
M. tetszik neked. Tetszik? Minden leány tetszik Ő is helyes, ügyes, 
jópofa gyerek. De mit kezdjek vele? Olyan picike! Az ismerősöd is kicsi 
volt! De nem olyan pici, mint Mü. Az hozzád hasonlitott, csak 
erőszakos természetű volt, képes volt hisztizni velem. –  
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Hogyan hívták? Nem akarta megmondani. De a szemére vetettem, 
hogy én még a vezeték nevét is megmondtam és ő ennyi bizalmat ad 
cserébe? Erre megmondta: Ilonka, ő Ilinek hívta, otthon Pityónak. 
Majd később: Tetszik máma nekem. Olyan jól áll ez a kis pirosság az 
arcán. Helyes ez a ruhája. – Jól áll. Vetekszik a barna pulóverrel, de 
azért ez még szebb! – Látja F-nek egyformán tetszettem mindenben, 
azaz másom sem volt, mint a barna köppenyem és a barna ruhám, 
mégis szebbnek tartott abba is, mint mást bármibe. –  
Nézze ami arany, az arany marad mindig! – felelte. 
Azt mondta tegnap, hogy egy év múlva férjhez megy. Előre 
meghatározott program szerint. – Az lehet, csak nem biztos, hogy a F-
hez. – Egy év mulva, már én is vigan leszek, szól. – 
Különben is megmondtam, hogy én a F. nem számithatok, mert más 
vár rám. – Nem szabad annyira 
 
ideálistának lenni, felelte! De annyira önzőnek sem, feleltem. – 
IV.9. 
Szóval pár hét és megjön a F., kezdi megint. – Nézze F, én meg sem 
érdemelném, nekem nem is szabad várni a F., és a fülébe súgom: én 
megtagadtam egyszer már a F-it, és eszembe jutott I., mikor képes 
lettem volna hozzámenni, és jobban szerettem őt, mint F, legalább is 
úgy éreztem. – Meg fogja maga még háromszor is tagadni, szólalt 
meg F. – De minez nem számít. – 
Ha esetleg hazajönne a F, azért Te ……. nem is tudom, hogyan 
folytassam …. szeretnél továbbra is? Még jobban! Ugye mi azért jó 
barátok maradunk? Hogyne! Kezet rá! – És kezet fogtunk. – Örökre? 
Örökre! Holtomiglan, holtodiglan? Igen! Olyan jól esett, hogy ezt 
megtettem. Ő elment a folyósóra és mikor visszajön azt mondja: 
Emlékszel még milyen súlyos kérdéseket tettél fel az előbb? 
Rajzolgatja a nevünk monogramját Különböző változatokba. Úgy 
belemélyedt, pedig tudom, hogy közbe a szive fáj. Milyen csacsi 
gyerek, hogyan sanyargatja magát. – Egy szépen sikerült rajzott aztán 
nekem adott. El is teszem, majd megmutatom neki, szólt. Kiváncsi 
vagyok mit szól hozzá!? Csak néz rám csodálkozva. Igen, hátha itthon 
van az illető, ahhoz mit szólna? Megtudom én azt 1-2 napon belül! 
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Majd megtudok én mindent. Pár héten belül nagyon komoly dolgok 
lesznek itt! Ugyan, talán B/lista? Az még a kisebbik baj, felelte. – Még 
két adatra van szükségem, Miért eddig mennyi adatot gyűjtött? Vagy 
huszat! És mir vonatkozik? Rád, és felém mutat. – És minek ennyi 
adat? Ja, aki egyszer már megütötte a bokáját az vigyáz! 
Ha megjön a F., hova megyünk el megünnepelni? Maga is jön? Miért 
ne?! Csak ne igyekezzen beleártani magát más dolgába. – 
Ne félj F-kém, nem hagyunk el Tégedet sem. Majd tégedet is 
boldoggá teszünk! Nem szól rá semmit. – 
 
Mondja, hogy hallgatta tegnap a „Fauszt”-t. U.is úgy volt, hogy 
elmegyünk az operába, de nem kaptunk jegyet, így csak Jolánka 
néniéknél voltunk. 
Érdekes, hogy a mult visszajár, szólok. – Egyszer már valaki 
viselkedett igy. Miközben én az operában voltam, ő otthon rádión 
keresztül hallgatta. – 
Csak likört ittak? Nem, pezsgőt is! És elhitte. – Sőt, hogy megkináltam 
bonbonnal, csokoládéval, azt mondja: milyen jó nekem, potyázok. 
Nyugodtan teheti, ettől maga nem lesz még több, sem kevesebb. J. 
néniéktől kaptuk és Ő azt hitte attól van akivel tegnap együtt 
szórakoztam, pezsgőztem. Ennyire … tud lenni?! 
Később lementünka H. Összetalálkoztunk M-vel. Hallom, hogy azt 
üzente nekem, hogy gyáva vagyok, szól Me. /Pista mondta, hogy 
gyáva, nem mer az …. pénze után … Pedig ha az ember nem mer, még 
nem jelenti azt, hogy nem is tud! szólal meg Feri! 
Na még egy pár hét és meglátjuk a drusszámat! Majd a karjára borul! 
Mi baj? Semmi, nem tudom: azt sem tudom már, hogy fiú vagyok-e, 
vagy leány!? 
A villamoson megint kezdi, hogy rövidesen itt lesz a F., azt ő érzi. – Ne 
bolondozzon már. Folyton tréfál. – Nem tréfa ez. – 
Majd rövidesen nagyon fog csodálkozni, meglepetés éri. – Maga 
viccel, mit adja itt a fontoskodot. – Nézze , én nem birom a 
besavanyodott embereket, és az embernek meg kell őrízni a vig 
kedélyét, külömben hogy birtam volna ki eddig, de most nem 
tréfálok, mert nagyon komoly dologról van szó! 
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Igy húzzuk egymást. És annyit van forgalomba a F, hogy szinte 
kezdem már beleélni magamat, hogy hátha hazajön. Úr Isten ugyan 
mi lenne? – nem is merek belegondolni. Szeretem nagyon a F, de 
azért a régi F. is kisért, és még mindig nem közömbös nekem. – 
Viszont nem visz rá a szivem magára hagyni ezt a F. Csak legalább ne 
várna annyit és bevallaná amit mondani akar, míg nem késő. – 
 
Mikor emlitettem a Lilit, azt mondja ki az? Ki? hát akihez készült 
husvétkor. – Lili? hát az egy nem létező személy. – Ha tudná, hogy 
megkínzott vele. – Ezért húztam én is azzal a képpel. – 
IV.10. 
Nyilvántartást kell felfektetni a fiúkról szól F. Igen, ezt már mondták, 
hogy kartotékot kell felvenni. – Pistának sikerült a vizsgája. Ez a 
legszebb végzettség: „hites könyvvizsgáló”, olyan szép, ha egy férfi 
tanul. – Még 30 éves korban sem késő. Meg kell szenvedni érte’, nem 
kis dolog ez, szól P. 15 évi gyakorlat, vagy főiskolai végzettség és 5 évi 
gyakorlat, stb. F. érdeklődött utána. – Igen, szól P. még a szivet is 
igénybe veszi a sok izgulás. Még jó hogy más téren nem volt 
érdekelve a szive! Hiszem akkor már nem lehet tanulni, ha szerelmes: 
legfeljebb, ha megnősül. –  
Hányan tanulnak még aztán is, szól P., akkor legalább nyugodtan tud 
tanulni. Az igaz, szólok, és milyen jó érzés, hogy míg a feleség takarit, 
főz, azalatt a férj sem unatkozik, nem csavarog el, hanem tanul. – 
Akkor már lehet, mert már már nem kell mérgelődnie, már nem 
mérgesiti a felesége, szól F. – ha már nincs oka mérgelődni, 
nyugodtan tud tanulni, - és mosolyog felém. – 
Egyébként most könyvvitelt tanul a bátyjától és szerez neki délutáni 
állást. – Ősszel pedig beiratkozik az egyetemre. Adja Isten, hogy 
sikerüljön. 
Nekem mindig imponáltak az okos emberek mondom: tanár, orvos, 
mérnök, hites könyvvizsgáló, stb. az eseteim. – De jó lenne, ha 
hatással lehetnék rá és igyekezne valaki lenni. – 
A vonaton mutatott egy cédulát, valami volt ráírva: az egyik adat, 
mondja: mert már csak egy hiányzik! Elmondta, hogy mit fog csinálni 
holnap, aztán egy-kettőre itt a hétfő, de örülök neki, de nem azért, 
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hogy dolgozni kell, hanem, hogy újra bejövök, de úgy mondta, hogy 
azt lehetett érteni, hogy 
 
azért örül, és annak örül, hogy ujra találkozunk. – 
Annak dacára, hogy régen nem voltunk együtt egyedül sehol sem, 
mégis úgy érzem, hogy egyre méllyül köztünk a kapcsolat, egyre 
jobban szeretem. – 
IV.12. 
        Szombat, vasárnap moziba voltak. – Lementünk Gyula napot  
köszönteni. Tenyerébe hajtott fejjel ül a helyén. Mi baj van? Szinte …  
.. – Na jó, igy is jó, felelte. – Rám féltékeny. Bejön egy jó húsban lévő  
nő. Látod Te is ilyen leszel, ha nem vigyázol. Mit bánom én, hogy  
milyen leszek, aki szeretni fog, az úgy is fog szeretni, soványan, vagy  
kövéren mindegy. Közbe át-átölelget, ahogyan mellettem ül. 
 Egyszercsak már nem bírtam tovább és sírni kezdtem. Mi baj van,  
gyerek csak nem vagy beteg? Ne sírj, mert én is mindjárt sírva  
fakadok. Gizike is jött és vigasztaltak. Aztán kicsit később újjult erővel  
feltört bennem a sírás. Hiába kérdezték mi bajom, talán magam sem  
tudtam, hogy mi a baj. Annyi szomorúság, bánat van bennem, hogy  
már tovább nem bírtam ki. Fáj az élet, hiszen olyan mostoha hozzám. 
Tudom már miért sírtál mondja F. Csak nem azért sír, amit az előbb 
mondtam arra az asszonyra vonatkozólag? Csak nem veszi komolyan  
amit mondok? Majd később, hát akkor mi a bajod? Semmi. Semmiért 
nem szoktak sírni. Egyet mondok: akár van okod a sírásra, akár nincs,  
nem érdemes sírni. – Majd, hogy ismét felapadtak a könnyeim  
mondja: tudom már miért sírtál? És kezdi énekelni: „Vannak el nem  
csókolt csókok és befelé hulló könnyek, vannak büszke dacos ajkak,  
amik soha nem beszélnek, de a könnytől gyürött párnák reggel  
mindent elbeszélnek. –  
És közbe újra könnyeztem és a nap folyamán még többször is. – 
Müty. kereste telefonon, de nem volt bent. Béla diktált és Ő nem  
tudván mit csinálni, /: bár előzöleg azt mondta, hogy mit törődik ő 
vele:/ megszólal, ja azám: és felhívja Mü. 
Korábban mentem el, mert Ilonka nénit temették. Rémes volt látni az 
Apát, a férjet, a gyerekeket. Mi is velük együtt sírtunk. Legalább  
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kisírhattam magamat, egyben a saját bánatomat is. Másnap mondja  
F, mi van veled, nem alud- 
 
 
tál? A szemem alatt még mindig nagyon fekete volt a sok sírástól. – 
Legjobb lenne nem élni. – gondoltam. Olyan keserű ez az élet, semmi  
jó, vigasztaló nincs benne. 
Én a javát akarom, szól F, csak maga gyakran félreérti. – 
Klárit kérdezem mi hír a férjéről. Gondoltam érdeklődök a F. után. De  
nem tudom a lágerszámot, igy nehéz megtudni mi van vele. – Na  
majd kimegyünk az állomásra, szól F. Maga is? Igen, én is! /feleli/  
Vársz valakit? /kérdi Kl../ Nem: ugyan ne mondjon ilyet, igy Feri - ,  
nem várok, csak szeretném tudni, mi van vele, szólok. – Nem érdekel  
a beteg – szól F. – csak meglátogatom. – 
Magának melyik nap bír jelentőséggel. Nekem pl. 1946.11.-e, és  
neked? Valami nem stimmel, 1946 ismétli. Nem vele kapcsolatos  
szólok. – Maga mikor jött haza, hanyadikán: Gondolkodik – várjunk  
csak: 11-én, július 11-én, ismétli. – 
Közbe M. felhívta ő éppen nem volt bent és én beszéltem vele.  
Hallom, hogy milyen csinos, fiatal főnököd van! 
Ugyan, olyan kövér, mint egy disznó. Még a F. legalább meg van az 
alakja, a magassága a súlyához, mondja hirtelen, váratlanul. –  
Mondom, hogy a húgomnak a közeljövőben lesz az esküvője.  
Megelőz téged? És Te mikor készülsz férjhez menni, igy én? Igazad  
van, felelem. Te aki olyan jól keresel, csak nem fogsz egy férfit  
eltartani, szólok. Még ha megérdemelné’ feleli – szivesen tenném! –  
Később mondtam F-nek hívja vissza. – Nem érdekel, feleli, de azért 
visszahívta, és minden egyes alkalommal bemondja: üdvözli a  
főnökét. – 
IV. 14. 
          Pálmához mentünk Bélával. Miért nem szóltatok, hogy mentek,  
így F. én is mentem volna. Még jöhet. De vár az Anyám, máma nem 
mehetek. – Mit kell azt előre bejelenteni, jön és kész. – Talán kikap, 
hogy nem megy haza pontosan. – Pista bejött hozzám és F. gyorsan a  
hátam mögé állt, átölelt, odadörgölte az arcát arcomhoz. – F. most Te 
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ne gyere ide, szól P. – Abba a percben, ahogyan megjelenik,  
valamelyik – ott terem a F. 
Elmenetelkor megcsókolt, jó mulatást kívánt és elment a barátjával  
/Lacival/, aki már várta. /Valami moziba./ - 
 
 
Na mi volt P-nál, hogy van stb.? Én igyekeztem felhívni, mi volt, hogy  
volt. Én is elmentem volna, kezdi, persze, ha nem félne a Mamától.  
De a Mama porolóval várja, ha nem megy haza. Nem birom az ilyen 
elkényeztetett elpuhult embereket! Mit fog csinálni, ha kiesik a  
mamája karjából? Akkor a Te karodba esne, feleli. – Addig míg a  
Mama meg a Bátyjád melletted lesz, soha nem lesz belőled ember,  
férfi, felelem. – Ne gúnyolódj, szól. Azért vagyok ilyen, azért nem  
kezdek semmibe, mert ha egyszer belekezdek, nem tudom abba- 
hagyni. – Ott nem lesz megállás. Ott csak két eset lesz lehetséges. 
Félek, hogy akkor Te nagyon megijednél, nem akarlak megijeszteni. 
De ki mondta, hogy velem kezdj. Nekem haggyál békét, engem  
hagyjál ki a játékból, szólok. – 
Ebédidőt tartottunk. F. felvetette, hogy menjünk el kirándulni  
Visegrádra, de csak mi 4-en. /a Béla a Feleségével/ Május 1- vagy 2.  
napján. B. is benne volt. – Mikor felálltunk a kőről, ahol ültünk,  
visszahúz, hogy segitsek felállni neki. Hogyne, még inkább én is az  
ölébe ülök, mondom és ezzel már bele is ültem az ölébe. – Ő pedig  
hirtelen felemelt, de olyan könnyedén tette, mintha nem is lennék 
olyan súlyos. Úr Isten, milyen erő lehet benne. gyorsan lecsúsztam a  
karjaiból. Na miért csúszott le? szól F. Nagyon jól esett igy a karjaiban  
lenni, de olyan hirtelen jött, annyira váratlanul, hogy egészen  
megdöbbentem tőle. – 
Arany gyerek vagy, mondja bent a hivatalban és megcsókolta az  
arcomat. Közbe egyre csak simogat. – Mit gondol, hogy én nem érzek, 
hogy én kőből vagyok, szólok rá, vigyázzon, mert egyszer én is lángra 
lobbanok. Azt szeretném már megérni. – Az lenne a jó. – feleli. 
IV.16. 
     Tegnap hazakisértem egy leányt. Mondtam, ha legközelebb  
kirándul gondoljon rám is. Jó majd ha 
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egyedül leszek meghívom! „Vigyázzon mert szaván fogom,” szóltam,  
mondja F, nekem. – 
Később: komolyan gondoltátok a tegnap beszélt kirándulást? Nézze F. 
én magukkal kapcsolatba semmit sem gondolok komolyan. Maguk  
semmit sem vesznek komolyan. – Ha jönnek, jönnek, de el vagyok  
készülve arra is, hogy nem jönnek. – 
Még jó, hogy ez a beszélgetés lezajlott köztünk, mert röviddel utána D.  
kijelenti, hogy úgy határoztak az öccsével, hogy két napra elmennek  
Dobogókőre, és mondta az öccse, hogy mi is tartsunk velük.Jó feleltem 
. Te is jössz ugye F, nagyon jó lesz, majd meglátod? szól B, F.hez. Nem,  
nem megyek. – Akkor majd elhívjuk a Pistát, szól B. / Mindegy, hogy kit 
hívunk, feleltem, a F. ha nem akar nem jön, mi azért mehetünk. – Még  
a F. érezte sértve magát. Elment borotválkozni. Mikor visszajön azt  
mondja: ebédidő alatt mondok neked valamit. Ha addig el nem felejti.  
Nem, ezt nem lehet elfelejteni, szól. – Aztán később megszólal: Furcsa  
vagy Te. Mindegy neked, hogy kivel mész és hova? bárki hív, rögtön 
hajlandó vagy menni. Én megmondtam, hogy az egyik nap megyek el.  
Menjünk el egy napra: ha a B. nem tud jönni, hívd a Pannit, v. Magdit. 
Én nem hívok blindre senkit, ha biztos lenne, az más lenne, akkor  
szólnék, de nálad soha sem lehet tudni az utolsó percig’ benned nem  
lehet bízni. Jó, akkor vedd úgy, mintha nem is szóltam volna semmit. – 
Kettőnk közül mindenesetre az egyik nagyon furcsán viselkedik, szólok, 
 - lehet, hogy én, de egyikünk mindenesetre nagyon furcsa. Jobb ha  
bele sem kezdünk semmibe, mert csak veszekszünk. – 
 
Szívja a cigarettákat egymás után. Te jó Isten, már majd az egész  
dobozzal elszívta! Ideges vagyok, és te nem azon igyekszel, hogy  
lecsillapíts, hanem még jobban idegesitesz. Kár, hogy nem duktam el 
a dobozod! Ugy jártál volna mint az öcsödi ismerősöm, a legközelebbi  
trafikban vettem volna másikat. Te mond, az a leány nem találta  
furcsának a Te viselkedésedet? Nem! 
Miért vagy úgy elkeseredve? Hiszen Te realista vagy? 
Téged nem érhet meglepetés, akkor miért bosszankodsz! ? 
Miért’ mikor lehetnének a dolgok másként is. Szerencsétlen korban  
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élünk! 
Mikor megjött a borbélytól keresi a tollszárat, ott van előtte és nem 
látja. Elkezdtem nevetni. Erre odajött hozzám, hirtelen megkapta az  
államat, egészen közel hajolt hozzám /olyan szivdobogást kaptam/ de 
hirtelen el is engedett. – Majd adok én neked nevetni, kinevetni  
engemet, vagy éppen azért csináltad’, hogy megcsókoljalak. So’sem 
lehet tudni, feleltem, de még mindig erősen kalapált a szivem. – De  
azért nem csókolt meg. – 
Meghozták a könyvet. „A sziv filozófiája” 28-Ft. Örültem neki, de  
anyagilag irtó rosszul állok. 100-Ft a különbözet eddig. – Miért kellett  
megvenni ezt a könyvet? szól F. – 
Dódi 4 órakor bejött hozzám és a F. könyve éppen nála volt. Elkértem,  
és beraktam a fiókjába. – Aztán jutott eszembe, hogy az összes  
aláhúzások benne vannak. – 
IV.17. 
     Mi az visszahozta a könyvet? Ja, legyen szives ideadni egy kicsit.  
Minek? – Csak egy kicsit adja ide, és előhúzza a radirt. De ki kapja a  
kezemből: Hagyja csak. Mit fog szólni a bátyja hozzá. Lega- 
 
lább látja, hogy figyelmesen vigi olvasta. – Szerettem volna kíírni a  
megjelölt részeket, azért húztam alá’, de most már nem kell, mert  
meg-van nekem is. 
Miért kellett magának megvenni? Mondtam, hogy jó árán én is eladom 
De ajándékot nem ajándékozhat el! Honnan gondolja, hogy nem az  
enyém a könyv? A maga könyvébe is van valami írva. Hátha úgy vettük 
ezt a könyvet, elől azzal a beírással?-szól. – 
Ebből a könyvből legalább megismerlek. Mert azt jelölted ki, ami a  
szivedhez legközelebb esik-, nem? Természetes. Azok a mondások  
amik alávannak húzva tetszettek a legjobban. –  
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Éppen annál a résznél nyitotta ki: „szavak nélkül is meg lehet értetni 
valakivel, hogyha egy szív örökre be akar zárulni. –„ 
Ő is mutat egy részt: Latinul írva. Leforditja:  
„Ha jól gyűlöltem szerettem, ha rosszul szerettem, gyűlöltem.” –  
Magdi jött hozzám! Hogy van a Miki, kérdezi F. de a féltékenység ott 
rezgett a hangjában. – 
Mondja, hogy benne volt az újságban, hogy Fágrénybe vannak már a 
hadifoglyok. Egy-két nap és itthon lesznek. – Ne félj Ferikém akkor 
sem hagylak el, szólok és átölelem. – Na, majd meglátjuk. – Akartam 
még hozzátenni, ha szeretsz, nem hagylak el, de ha nem szeretsz, 
elhagylak. – Én szeretem látni, ha más boldog. Ha más? Igen, ha más 
boldog! Milyen jó érzés ez, hogyha az emberen egy-egy pillanatban 
végig suhan a boldogság.. Csak egy pillanat az egész, aztán végzem 
ujra a dolgomat. De olyan jó érezni, hogy az ember, ha csak egy 
percre is, de boldognak érzi magát. – szól F. –  
Tetszett a kulikabátom. Én ilyen kopottan maga mellett, szól F.” Nem 
a ruha teszi az embert, nem a ruha a fontos, hanem, aki benne van, 
szóltam.” –  
 
Milyen melege van, szólok, valósággal izzad! Nem csoda, egyébként is 
meleg van, meg maga mellett. – Sajnálom magát F.’ Miért? Mert 
szenved! feleltem. – Nem szólt rá semmit. – 
Csak vigyázzon, hogy én is át ne melegedjek, mert Te akkor 
egyenesen elégsz! Szeretnék már ott tartani, mondja. – 
Jó neked, hogy otthon úgy elkényeztetnek, minden szeretet neked 
jut, én ezt sohasem élveztem egyedül. – Tudnék én is sokat mondani 
erről, szól sóhajtva! És miért nem mondod, miért nem beszélsz? 
Engem itt kifaggatsz, te pedig nem mondasz el semmit. Bocsánat én 
nem faggattalak. – Nem, csak éppen, hogy a bizalom cserébe nem 
adtál bizalmat. –  
Egy papírra ezt írja: „Ha valaki szeret, úgy szeressen, hogy minden ok 
meglegyen rá, hogy őt is szeressék.” Ez rám vonatkozik, ez inkább rá 
áll, gondoltam. –  
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Majd mikor elteszi a könyvet mondja, hogy majd ő is aláhuzza egy pár 
helyen zölddel, aztán visszaadja a könyvet még nekem. – 
Egyébként amit a papirra írt, különös figyelmembe ajánlja, szivleljem 
meg jól. Magam sem tudom, hogy jutott szembe, de nagyon találó, 
mondja. – Én, hogy a helyzet komolyságát elüssem, igy válaszoltam: 
és ha „valaki gyűlöl, úgy gyűlöljön, hogy minden ok meg legyen rá, 
hogy őt is gyűlöljék. – 
Ahogy mellettem ül, átfogja a derekamat, simogat, ölelget, majd 
hirtelen beleharap a kezembe, már másodszor, annyira, hogy fájt. De 
nem ezen gurultam dühbe, hanem arra gondoltam: mit játszik velem, 
mit akar tőlem, az előbb Mü.nek udvarolgat a telefonban, most 
pedig, alig hogy onnan visszajön, hozzám hajtja a fejét és hizeleg. – 
Pofonütöttem. Belém ugyan ne harapjon, harapjon a M-be, vagy 
abba, aki megengedi, szóltam, de alig bírtam uralkodni magamon, 
olyan düh fogott el, mit gondol bennem nincs önérzet.? –  
 
Különben jól meg voltunk egész nap. Ő kicsit féltékeny volt, hogy úgy 
kiöltöztem és virággal érkeztem. – Hova megyek? Még nem tudom, 
mindenesetre Újpestig bemegyek vonattal és onnan villamossal, 
szóltam. –  
Közbe egy óra lett és készülődtünk. – Várjon már én is megyek 
magával – szóltam. – Azt már nem! Ezzel sietve felöltözött, jó 
mulatást kívánt és elsietett, pedig látta, hogy már én is a kabátomat 
veszem. Még az egyik kollegám megjegyezte: „na hallod én a Te 
idődbe nem igy viselkedtem, ha egy ilyen csinos leány velem akart 
jönni.” – Ő pedig a nagy sietségbe egészen belemelegedett és rohant 
el. – Valami nem jó fát tett a tűzre, szinte menekült előlem. – Valami 
nem helyes uton jár. –  
Eleinte csak arra gondoltam, azért tiltakozott, mert azt hiszi, hogy 
randevura megyek, és nem akar máshoz kisérni. De az után B. 
megjegyzi: hogy elsietett a F. Biztosan Mü. várja! Valóban, könnyen 
meglehet jutott eszembe, és egy pillanatra arra gondoltam, most már 
csak azért is azzal a vonattal megyek, hogy lássam kivel van? – De 
aztán arra gondoltam, még tolakodásnak, féltékenységnek venné, 
még azt hihetné futok utána. Igy elmentem villamossal. Mit csinálsz 
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holnap? kérdi B. Még nem tudom! Óh de szomorú is az én sorsom. 
Hétköznap, ünnepnap, vasárnap, mindegy nekem. csak nem akar egy 
kis fény derülni az életemre. – Hogy megnéz mindenki, szólal meg 
mellettem B. Kicsit ki voltam festve, és a kék ruha, piros kuli volt 
rajtam. Nem is vagyok csúnya és még sincs senki, aki igazán szeretne, 
aki törődne velem, akinek mindene lennék. Egyedül a B. van 
mellettem, de hát ő mit akar tőlem? Hiszen ő nős! 
 
Reggel az uton összetalálkoztunk. Ugyancsak megijedt szombaton, 
hogy magával megyek. Úgy elszaladt, mint egy nyúl. Megmondtam, 
hogy nem jön velem! Csak ne legyen olyan beképzelt, hogy magával 
akartam menni. – De bent a hivatalba már észre lehetett venni, hogy 
bűnösnek érzi magát. – Arany gyerek ez a H, mondja Gizikének. 
Szombaton összetalálkozott két hölgy ismerősével és bementek a 
kocsmába inni. – Vasárnap nem volt otthon, Rákp felé járt. – 
Odaül mellém. El. kell, hogy kérjem magamat erről az osztályról, szól 
– már nem birom ki, az idegeimre megy. – Érted? Igen, feleltem. 
Dehogy érted, mondja nevetve, bár értenéd? – 
Dolgozzunk, szólok rá. Semmi kedvem dolgozni, inkább téged nézlek, 
az sokkal érdekesebb. – 
Béla mondja: ma lemegyünk ebéd idő alatt, olyan szép idő van. – Ti 
lemehettek, mondom – És Te, kérdi F? Majd én is lemegyek, ha ti 
visszajöttök. De hát lemegyünk együtt, szól F. megütközve. – Azt már 
nem. Majd amikor ti visszajöttök, akkor megyek én. – Minthogy 
csodálkozva néz rám mind kettő, Miért? folytatom: Tévedések 
elkerülése végett, nehogy egyesek azt higyjék, hogy futok utánuk, 
vagy, hogy ti utánam. – Ezt nem értem, szólal meg Béla. So’sem lehet 
tudni, hogy mi mire jó! Aki a végén nevet, az nevet legjobban. Feri 
hallgatott, valószinű megértette, hogy miről van szó. –  
Aztán később. Hiába akarsz összeveszni velem, ha én nem akarok. –  
Később ebédidő előtt ujra szól: menjünk ebédelni. – Csak menj! Én 
csak veled megyek, ha te nem jössz, én sem megyek. – Na ne tréfáj, 
gyere. Nem mentem. Később G.-vel elmentem, ebédidőt tartani. 
Röviddel utánunk Ő is megjött, mondja, hogy látott bennünket, Ő 
pedig bement a vendéglőbe inni. –  
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Szóval ejtve lettünk, mondja F, B-nak. – Olyan csacsi vagy, igy felém, - 
félreérted a dolgokat. Látom, már, hogy nem azt teszed, ami helyes. –  
Később, hogy P. odajött hozzám F. igy szól: Na P., most rajtad a sor. 
Mi már ejtve lettünk /és közben nagyon elpirult/ vigyázz, nehogy 
nálad is bekövetkezzen. Sajnálom nagyon. De muszály erősnek 
lennem. Hiszen nem dobhatom mindig félre a büszkeségemet, az 
önérzetemet. –  
    Mü. telefonált. F. letagadtatta magát. Üzensz valamit, vagy vissza- 
 
hivjon F., szólok. Köszönöm. Nem, nem üzenek semmit. Majd később 
visszahívom. Fel is hívta később F. Köszön, és egy darabig hallgatja 
Mü, aztán még mi előtt valamit felelt volna, kattant a telefon, és ő 
szétkapcsolta. – Már másodszor teszi azt, hogy szétkapcsolja a 
vonalat. – Dühös vagy? szólt B. hozzám. Ugyan nem érdekel az egész. 
Megette a csoda, neki köszönhetek mindent. Olyan ideges volt, hogy 
nem állhattam meg szó nélkül. Mi baja, miért oly ideges? Ezt is neked 
köszönhetem, szólt. Kért, hogy nézzek meg valamit a helység 
névtárba. Ha csak ez a kivánsága, szóltam – teljesithetem! Lenne még 
más is, ha teljesitené, szól. Ha nem kiván lehetetlent!? Csókoljon 
meg, majd, hogy nem szóltam semmit – folytatja: lehetetlen? Igen! – 
És én nekem sem szabad megcsókolnom. Nem! Miért? Nem szeretem 
az erőltetett dolgokat! Csak azért? Igen, különben hagyjuk az egészet, 
ne beszéljünk róla, kértem. – 
Fáj a lába. Úgy futottam maga után, most legalább már nem tudok 
futni utánad. Szóval sem te nem futsz senki után, sem te utánad ne 
fusson senki? Hát utól lehet téged érni? Nem’ mert mielőtt utolérnél, 
eltünök, feleltem. –  
Szóval nem jön velem ebédidő alatt le? Eddig sem nagyon futottam 
maga után, de ezután még annyira sem fogok! –  
      Mikor tizóraizott odarakja az összes süteményt a fiókomba és egy 
nagy darab húst kenyérrel, savanyúval. Mi lesz itt, raktár? szólok. 
Aztán egy süteményt elvettem, a többit pedig szépen visszatettem a 
fiókjába. – Van nekem is tizóraim, semmi szükség rá, hogy a másét 
egyem. De, hát akkor mitől erősödsz, ha nem eszel húst? Hál’ 
Istennek nem akarok sem erősebb, sem gyengébb lenni, éppen elég 
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amennyi gyengeséggel és erősséggel rendelkezem, feleltem. – Hivott 
süteményt enni, de nem mentem. Tudom, hogy kemény vagyok, de 
nagyon dúl bennem a sértett önérzet. Szeretem őt, de igy ez nem 
mehet tovább! Nagyon elegem van. Mit ér nekem az ő udvarlása, 
hiszen sohasem visz sehova. Hét, mint hét, eszébe sem jut, hogy 
elmenjünk valahova. – Soha meg sem csókol. Mit akar tőlem? Vagy 
elhigyjem, ezek után is, hogy szeret? Szinte úgy érzem, gúnyt űz 
velem. – Azzal kezdte a napot. „Te Úr Isten, megint 4-ig itt bent ülni, 
és igy egész héten.” Addig örüljön, míg itt ülhet. Ki 
 
tudja mikor tesznek B./listára. Annyit mindig megkeresek, amennyit 
itt, szól. – Ő nem arra gondol, amire én: hála Istennek, hogy együtt 
lehetünk. Én örülök a hivatalnak már csak azért is, hogy találkozom 
vele, hogy együtt lehetünk. 
Milyen sápadt vagy mondja G., F. miért nem adsz egy kis pirosságot a 
H.nek. Ő elkapott és magához szoritott. De érezhette mennyire 
idegenkedem tőle, mert rögtön el is engedett. – Olyan melege volt, 
valósággal izadt. – Sajnálom, mert látni rajta, hogy szenved, de végül 
is sok, amit velem tesz. Én is szenvedek, kinlódok és már nem bírok 
jobban megalázkodni. – Eddig is mindig ujra-és ujra megsajnáltam, és 
mivel fizette vissza: bent a hivatlba is mit gondolhatnak. Állandóan 
ott ül mellettem, azt hiszik tök szerelmes belém’ és ugyanakkor 
mással telefonálgat: és olyan kijelentéseket tesz: hogy „velem ugyan 
nem jön”. – Még azt hiszik, hogy én futok utána, hogy ráerőszakolom 
magamat. – 
Pálma mondja, hogy találkozott valakivel a liftben és kérdezte, kik 
vannak az osztályunkon? A B, aki balról ül és ki az a másik, akit soha 
sem látni az iróasztala mellett, aki mindig a H. mellett ül? 
Szeretem őt erről már nem tehetek, de szörnyű természet, jobb 
előbb szakitani, mint később. Nekem ebből elég volt. Legalább is 
gyökeresen kellene, hogy megváltozzon. Nemcsak, hogy azt nem 
helyeslem, hogy hivatal előtt kocsmába jár, de még a barátja sem 
tetszik, aki csábitja, akiért annyira odavan. Amellett szörnyen igényes, 
kényes. Úgy sem tudnék soha sem a kedvére tenni. És még ő adja az 
érzékenyt, ugyanakkor őhogyan sérteget? Mit gondol kivel áll  
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szemben azért, hogy Mü. beszélhet és mondhat amit akar, azt hiszi 
velem is lehet játszani, hogy nincs az arcomon bőr. Nem tudom 
milyen leányokkal volt eddig dolga, de ezt a viselkedést egy urilány 
sem tűrné. Hagyjam magamat állandóan kritizálni, megalázni és 
ugyan miért? Ki ő nekem, mit akar tőlem? 
     Nem vagyunk egymáshoz kötve. Azt csinál, amit akar, odamegy, 
ahová akar, szóltam neki. – 
 
Itt bent nekem teszi a szépet és hivatalon kívül pedig másnak. Hiszen 
úgy sem tudom elhinni, hogy állandóan otthon ül, hogy nem jár 
sehova. Jár, csak nem velem. –  
És az nap, hogy az a bántó kijelentése történt még  előtte azt mondta, 
/mikor figyelmeztetett, hogy jönnek haza a hadifoglyok/  átöleltem: 
„ne féljen F, azért magát nem hagyom el.” – És akkor még az nap azt 
a bántó’ gúnyos kijelentést kaptam: velem ugyan nem jön. – Hát 
érdemes őszintének lenni, sajnálni, részvéttel lenni, hiszen ő már rég 
el is felejtette azt amit mondtam, sőt azt is amit Ő mondott, mikor 
bennem még mindig égett és fáj. –  
Valamire mondja, csak úgy tréfából, mindjárt sírva fakadok, és erre 
én is kegyetlen kijelentéssel éltem: „legalább eggyel több okom lesz a 
kiábrándulásra.” –  
IV. 20. 
        Másnap már nem bírtuk tovább, kibékültünk. Célozgattam, hogy 
vannak nők, akikbe nincs önérzet, és van azért, olyan is, akiknek még 
van a képükön bőr, stb. Addig, addig, míg elnevettük magunkat. 
Aztán elmentünk együtt hárman ebédidőt tartani. – Ők velem. 
Legalább egyik a másik mellett tanúskodhat, hogy én nem hívtam 
egyiküket sem, szóltam. – Olyan helyesek voltak, kevés hely hijján 
felajánlották, hogy az ölükbe üljek. Nem akartam egyiküket sem 
megsérteni. Összetették a lábukat egymás mellé és igy ültem az 
ölükbe. Ekkor vetődött fel a gondolat, hogy el kéne menni vasárnap 
kirándulni /F. tipje volt./ B. kijelentette, hogy neki 1-e előtt nincs 
pénze, nem tud jönni. Hát akkor elmegyünk ketten, ajánlotta F. Jó, ha 
nem szemtelenkedik elmegyek, de előbb majd még megbeszélem 
Anyukával. – szóltam. – Ne féljen’ attól a csóktól, amit tőlem kap, 
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nem fog meghalni, felelte. – A szájam fölé hajolt, de éppen csak hogy 
érintette, nem csókolt meg. – Majd a fülemet kezdte csókolni, és 
gyengéden harapdálni. – 
Akkor vasárnap jösz? szólt még fent? Minthogy nem feleltem rá, 
folytatja, mert ha nem, akkor mással 
 
megyek. Miattam ne szakitsa félbe a programját, feleltem. Nem, csak 
abba az esetbe megyek, ha nem akarsz jönni! Szóval csak az idő lehet 
akadály, kérdezte? Igen, feleltem. 
Majd meglátod milyen szép arra, mennyi virág van, csak jó időnk 
legyen. – Kért, hogy erről a kirándulásról nehogy szóljak senkinek 
sem. – 
IV. 21. 
        Szerettem volna moziba menni, de G. nem jön, mondtam neki. 
Miért nem szóltam tegnap, akkor most eljönne velem, felelte, de 
azért nem ment el a barátjával /a Lacival/ sem, mert más programja 
van. – Talán ki kap otthon, ha nem megy haza, heccelődtem. 
Elmegyek én egyedül is, ha éppen moziba akarok menni. – Dehogy 
megy el, mondja F. Fogadjunk, igy én. De aztán annyira fájt a lábam a 
cipőben, hogy nem birtam volna ki estig, inkább hazamentem. A 
vonatnál ő felszállt a vagonba és pedig előre. Annyira 
elgondolkodtam, töprengtem – most megint én maradtam 
szégyenben, megint egy újabb visszautasitás arra, hogy én 
célozgattam, hogy nincs kivel mennem moziba, meg az, hogy azért 
mindig a vagonba száll, ahol Mü. van, már pedig ha komolyan 
tetszenék neki meghozhatná azt az áldozatot, hogy velem egy kocsiba 
száll. – Elég az hozzá, hogy kezdett hosszúnak tünni az út: hogy lehet 
az, hogy még nem vagyok Rp-án? Kinézek az ablakon. Mi ez, hiszen ez 
ismeretlen környék. És a vonat csak nem akar megállni. Nagy sokára 
aztán befutottunk: Dunakeszi-Alagra- Még szerencse volt, hogy 15 
perc mulva kaptam vonatot, mert aztán csak este 9-kor lett volna. –  
   Mü. ma megint kétszer is felhívta. Milyen nagy kellendőséged van, 
szól B. Már az idegeimre megy, igy F. – Reggel mondja, hogy egy 
perccel előbb jött Ő is. Vártalak! Úgy tettem, mintha nem hallottam 
volna. Megismétli: Tégedet vártalak. – 
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IV. 23. 
      Béla nap volt. És mi is alaposan megünnepeltük. 3 pohár bort 
ittam egy decis pohárral, de szédelegtem tőle. – Feri csókolgatott, 
egyszer a mozsdóba is utánam jött és meg akart csókolni, de az altiszt 
belépett és igy abba maradt. –  
Szinte váratlan boldogsággal töltött el, hogy F. igy csókolgat. – Nem is 
egyszer szájon csókolt. Ő neki is megárthatott kicsit a bor, mert 
jókedvű volt és beszédes. –  
Hallom, amint B. mondja F.-nek: ne csókold meg a H., ugyis tudjuk mi 
lakik a szivedbe. – Azt nem tudja senki sem, feleli a F, azt egyedül 
csak a H. tudhatná?! 
Jött Misike és a Gréti is gratulálni. Úgy beszéltek rólunk, mint, akit 
már egymásnak szántak, és, mintha ez nem is lenne titok, hogy 
szeretjük egymást. –  
Hogy egyedül maradtunk a szobában, újra szájon csókolt, aztán kért, 
hogy én is csókoljam meg. Én eleinte vonakodtam, aztán hirtelen 
arcon csókoltam. – Ugyan menj már, ez is csók volt? Csókolj meg 
rendesen. Én meg sem moccantam, csak lesütöttem a szememet és 
éreztem, hogy egyre jobban pirulok. – Látod milyen vagy?  
Jó hátha nem akarsz, ne csókolj meg, nem szeretem a kierőszakolt 
dolgokat. Aztán tenyerébe hajtotta a fejét és búslakodott. – Én 
nagyon sajnáltam, de azt sem tudtam, hogyan kezdjek hozzá, ha 
megcsókolom. – Aztán később csak elkapott és hosszan megcsókolt. 
Minthogy viszonozni nem tudtam a csókját, odamentem hozzá és 
megsimogattam. Nagyon jól esett neki. Mert rögtön utána kezet 
csókolt. Ahogyan ott álltam mellette a lábamat kezdte simogatni, 
felfelé. És elmondta vagy 10szer legalább, hogy majd Ő 
megérdeklődi, mikor megy a vonat, csak azon imdákozzunk, hogy 
szép idő legyen. – Majd meglátom milyen jó lesz. – Mondta, hogy 
készül a fürdőruhája és hétfőn már ő is jön velünk uszni. – Mü. 
telefonált, 
 
de csak úgy félvállról beszélt vele. 
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Az uton együtt mentünk és mondta: hogy azért, hogy én másfelé 
nézek, tudja, hogy engemet csak egy érdekel, másra mosolyogok és 
közbe őt figyelem, hogyan reagál rá. – Tisztán lát ő, és tudja, hogy ki 
érdekel engem? Mü. telefonálta, hogy menjünk x titkárhoz be akarja 
mutatni valakinek. Érdekel engemet más, mikor egy ilyen arany 
gyerekkel lehetek, mondja F. 
   Azt beszélte valaki, hogy a vonaton utazik egy magas, bajuszos 
jóképű férfi, aki olyan szerelmes egy leányba, mint az ágyúgolyó. Nem 
is mint egy, hanem kettő, feleltem, mondja F. –  
Állitólag ezt Mü. mondta, és a szerelmi alany alatt őt magát értette. –  
Mikor hazafelé készültem azt mondja: jövök én is? Velem ugyan nem 
jelentettem ki’ és elfutottam. Ő futott utánam. Gyere villamossal, 
propanálja. Nem, akkor szervusz, és elindul, és én is. Majd ott termett 
mellettem: Akkor én sem megyek: kért, hogy menjünk a következő 
vonattal, menjünk el a Margit-szigetre. De én nem egyeztem bele. A 
vonaton is kért, hogy ne szálljak le, menjünk el – Alagig – de láttam, 
hogy mennyire szerelmes hangulatban van, ezt feleltem: 
mindkettőnkre nézve jobb, ha most elválunk, és nem megyünk 
sehova. Aztán még azt beszélte, hogy majd mindent pontosan 
megérdeklődik, hogy megy a vonat és majd meglátom milyen jó lesz? 
Utoljára még felvetette a gondolatot, hogy ő is leszáll Rp-án és 
elmegyünk a H-hez. Jobb ha most nem jön sehova, menjen most csak 
szépen haza, mondtam: jó, ha én igy kivánom, hát úgy lesz, felelte. – 
Aztán, hogy leszálltam 
 
kezetcsókolt. Nem akartam, hogy még jobban felhevüljön. Hiszen 
már igy is annyira odavolt. Bent a hivatalba ahogyan simogatta a 
lábamat még a combomat is érte a keze. – Szinte arra gondoltam 
nem lesz vele tanácsos elmenni kirándulni, ha annyira oda van, hogy 
nem tud uralkodni magán. –  
   Lehetőleg könnyen öltözzön, hogy ne legyen melege, mondja. kis 
kabátot, meg balont viszek, ha meleg van először levetem a balont, 
aztán a kabátot. És ha melegebb lesz akkor mindent, a ruhádat is! 
Annyira meleg nem tud lenni, hogy azt is levegyem, feleltem.  
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Hogy lehet, hogy P. behívatott. Szomolányi bent volt. Nem akad neki 
egy férj? kérdezi viccesen P-tól, de éle volt a dolognak. /Ő I. barátja, 
de én soha sem szimpatizáltam vele/ - Nagyon válogat, ott van pl. a 
szegedi Béla, már legalább 5ször megkérte a kezét és itt a hivatalban 
hányan veszik körül’ stb. – 
    Milyen szép Mütyürkéje van szól M. a virágomra.  
F-nek is van, ugy Gizike. Van ám, feleltem, de nekem az egyáltalában 
nem tetszik, azt én nem helyeslem. – Mikor kezet mostam jött elém a 
törülközővel és törölte a kezemet, egyenként minden ujjamat. –  
M. beszéltünk arról, legalább is én mondtam, hogy szeretném ha a F. 
tanulna, egyetemre járna. Igen és azalatt míg én tanulok, ő meg 
mással jár, majd éppen várni fog? felelte. –  
Azt mondja, ha tudta volna, hogy tegnap elvitt a vonat, ő is leszállt 
volna Alagon és gyalog hazakisért volna - /gyorsvonat volt!/ 
IV. 24. 
     Nagyon komolyan viselkedik. Talán, hogy ellensúlyozza a tegnapi 
viselkedését és bátorságot meritsek az elmenetelhez. – 
 
Mondom neki ne nyalja úgy le a haját, ne fésülködjön olyan laposan, 
mint valami gonosztevő. Remélem maga nem rovott multú? Eddig 
még nem, de nincs kizárva, hogy az leszek, ha téged egyszer 
megfolytalak. – 
Jó lesz ha viszek magammal a kirándulásra spárgát. Minek az? hogy 
lekösselek. Nem szeretem a kierőszakolt dolgokat, és te sem 
szereted. Meg különben is a férfiak erősebbek, és a gyengébb felet 
nem illik bántani, csak egyenlő erőkkel szabad a versenyt felvenni. 
Ugyan csak nem veszed komolyan? Ilyesmi miatt nem kell aggódnod. 
Ettől nem kell félned. Csak néha van az úgy, hogy elönti az embert a 
hév. Majd meglátjuk mint lesz, hogy lesz, kár is ilyesmiről beszélni, azt 
mindig a helyzet hozza magával, hogy mi mivé alakul. – 
Ismerem én magát annyira, hogy megbízom magába. Ha nem 
ismerném, és nem biznék magába, el sem mennék! Ne félj nem kell 
semmitől sem tartanod. –  
IV. 25. 
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     Vácon találkoztunk. Azt hittem, hogy nem láttam kihajolni /egy 
kocsival odébb voltam, mint megbeszéltük/, hogy felültetett. Te itt H, 
velem? csipjél meg, hogy elhigyjem, hogy itt vagy? Hogy valóság, 
hogy nem álmodom? Az után is mondta még egy párszor, csakugyan 
Te vagy? Eljöttél, csipjél meg, hogy elhigyjem, hogy itt vagy velem. –  
Felszálltunk a kompra. Harangszóval indultunk, ő mutatta és 
magyarázta hova megyünk, milyen szép minden. Elutaztam volna igy 
vele az egész életemet. Felfelé vezetett az ut. Ő átkarolt és segitatt. 
Közbe-közbe megpihentünk. Az első hosszabb pihenőt egy 
vendéglőnél tartottuk. Szembe ült velem és nézett’ figyelt. – 
Beszélgettünk. Nézd milyen helyes kis ház van itt. 
 
Egy emeletes kis villa, csupa egy szobából. Eljövünk ide legközelebb 
két napra. – Hogyne, még mit nem? Te az egyik szobában, én a 
másikban. Kulcs van minden szobához? Képes lennél bezárni az ajtót? 
Hát persze! De én félek egyedül, inkább egy szobába legyünk. – Látja, 
azt mondja, hogy ismer’, ha ismerne nem is mondana ilyeneket. – 
Ugyan, hát nem gondoltam én komolyan. – Ne félj, ha más céljaim 
lennének, nem veled jöttem volna. – Nagyon jól tudom én, hogy kivel 
mit lehet és hogyan kell viselkedni. Aztán beszélt még arról, hogy 
nekem nagy hibám az, hogy igényes vagyok, hogy úgy irtózom a 
háztartási munkától, hogy lejebb kéne, hogy agyjam az igényeimet, és 
nem lenne szabad, hogy örökké az lebegjen előttem, hogy gazdagon 
férjhez menni. Én csak azért vágyódom, nem is annyira a gazdagság, 
mint egy jobb mód után, mert tudom milyen ügyetlen vagyok, nem 
értek semmihez, és segitség nélkül nem tudok meglenni. –  
És ha gazdagabb lennék mégis alkalmam nyilna rá, hogy segitség 
legyen mellettem. – Mondhatom neked, hogy egy kivétalével mind 
szegény volt. Az az egy is a F. volt? Ugye? Nem, a F. nem volt gazdag. 
Tán 15 hold földje volt, igaz, hogy szépen járt: látod nekem pedig 
nincs csak amit a bátyámtól kaptam, és még sem vagyok elkeseredve. 
Nem is azért mondtam, csak, hogy mondod, hogy gazdag volt, csak 
legfeljebb annyiból volt jobb módú, hogy szépen járt. És tudod te mit 
jelent az, ha az ember jóformán sohasem jut egy új darabhoz, mindig 
csak örököl, én hetekig buskomor voltam olyankor. És azért félek, 
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hogyha szegény lennék és nem lenne meg ami kell, örökre el lennék 
keseredve, és boldogtalanná ten- 
 
ném azt is, aki szeret. – Persze csak akkor éreznéd jól magadat, ha 
szakácsné, szobaleány lenne, és te csak a készre mennél haza. – 
Nagyon fogsz csalódni az életbe, mert mire vársz?  
Az Évi férjhez megy, a D. már ugyis nem számit otthonra, többet van 
másutt, mint otthon, a Z. G. is előbb-utóbb megnősül, maradsz még 
te, meg a Joli. – Hiszen csak nem lehet életcélod, hogy örökké az 
írógépet verd. – Komolyabban kell gondolkodni. – Nézd az ember sok 
mindent beszél és ha a szükség úgy kivánja, mégis megcsinálja az 
ember. – És nem a ruha teszi az embert. Nem is azért emlitettem, 
csak, hogy szóbahoztad a F. Hiszen nekem abba az időbe nem volt, 
csak egy ruhám. És a F mégis szeretett. Ha szeretünk valakit, az 
mindig és mindenbe tetszik, észre sem vesszük, hogy milyen ruha van 
rajta. – 
Aztán indultunk tovább. – Fel a hegyre. Mikor alkalmas helyet 
találtunk letelepedtünk. Ő kiteritette a takarót és mi rá-dőltünk. Ő 
végig dőlt és huzott magához engemet is. Eleinte idegenkedtem, de 
végül is oly nagy a bizalmam benne ilyen téren, hogy a karjába 
dőltem. – És ő átölelt és csókolt hosszan, melegen. És olyan 
kimondhatatlanul jól esett. – Adj már te is egy csókot ez nem helyes, 
hogy mindig csak én adjak és te soha sem. Én elhúzódtam és 
mondtam: nem azért nem adok mert nem szeretlek, hanem azt sem 
tudom hogyan kell, én még soha sem csókólództam senkivel. – 
Elkapott és csókolt hosszan szeretettel és közbe simogatta végig az 
egész testemet. – És ahogyan a karjaiba tartott, olyan boldogsággal 
töltött el az érzés, hogy van aki szeret, hogy hangosan is kellett, hogy 
kifejezésemre juttassam: 
 
Istenem milyen jó érzés is, milyen jó hogy van valaki, aki szereti az 
embert! És csókolt simogatott. Ugye jó, kérdezi ő is. És 
megpróbáltam én is visszaadni. – És ő nyelves puszit adott. – Még 
soha nem kaptam és nem esett rosszul. – Mikor abbahagyta és 
ráborultam a szőnyegre azt kérdeztem tőle: „ugye nem hagysz el  
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soha sem? Ez nem tőlem függ! Hangzott a felelt. – Ekkor én sirva 
fakadtam. – Ő pedig folytatta: Előbb fogsz te elhagyni engemet, mint 
én tégedet. Én ehhez már hozzá vagyok szokva, mondja nagyon 
szomorúan, de igyekszem belenyugodni. – Ekkor szól hozzá és 
észrevette, hogy csupa könny a szemem. Átölelt szorosan. És 
ahogyan fejem a karján nyugodott, csupa könny lett az inge. – Ne sírj 
Hédikém, mert én is rögtön sírva fakadok. – Meg fogod látni, hogy el 
fogsz hagyni, mert Te mást szeretsz. Emlékezz rá, majd figyelmeztetni 
foglak erre még. – Ne sírj már, inkább egyél. Éhes vagy? rögtön 
együnk és letörölte a könnyeimet, hogy felálljak enni adni. – Igen 
éhes vagyok, de nem ételre. Jól vagyok lakva, de nem egészen. – Mit 
adjak enni? Ne csacsiskodj, nem arra értem. Máskor majd azért előbb 
jól lakom, aztán jövök el veled kirándulni. – Nálam azért a 
kirándulások nem igy végződtek. – Ha nem Te lennél itt, nem igy 
lenne. Pl. a P-vel már másként viselkednék. – Más tapasztalatú nő 
más viselkedést kiván, nem éri be ennyivel. – Nagyon jól tudom kivel, 
mit lehet. Te milyen tapasztalatú vagy? Közép finom. – 
   És csókolt ahol ért a nyakamat, a nyakam alatt, az arcomat, 
szememet, hajamat, fülemet. És nézett hosszan szerelmesen a 
szemembe, és a verejték kiverte annyira izzadt, ahogyan a haját 
simogattam még az is csupa egy víz volt. – És átkarolta a derekamat 
és szorított magához, simogatott mindenütt, ahol ért. Mikor eltoltam 
a kezét mondta: ne félj, 
 
tudom én hogyan viselkedjem, ha más céljaim lennének, akkor nem 
veled jöttem volna kirándulni. – Máskor azért majd kirándulás előtt 
jól lakom. Aztán kimerülten hátradől. Azt hiszitek ti, hogy olyan 
könnyű nekünk. Nem hiszitek, hogy mennyire szenvedünk, azt 
hiszitek olyan könnyű nekünk a csókolodzás? – 
Legközelebb, ha kijövünk, majd lerajzollak! Te tudsz rajzolni? Valami 
keveset értek hozzá, felelte. – 
Az idő annyira előre járt, hogy indulnunk kellett. – Megemlitem még, 
hogy mikor az éhségről beszéltünk, mondta, hogy igyunk egy kis bort. 
Megtöltette még a vendéglőbe a termoszt! Kicsavarja, és tiszta víz 



209 
 

volt benne. – Nagy csalódás érte, azért keveselte hát, amit a 
vendéglős számitott, hiszen tiszta vizet adott. – 
Visszafelé menet egyszer – kétszer behívott egy nagy ív alá, hogy ….. 
a környéktől és megcsókolt. Majd még a komp indulásáig betértünk 
egy vendéglőbe, és onnan hajó vitt a vonathoz. Az állomáson még jó 
darabig várakoztunk és beszélgettünk. – Többek között emlitem, 
hogy Husvétkor azt hittem, hogy véglegesen szakitok vele. Az, hogy 
nem jött elhozzánk nem bántott annyira, még az sem , hogy 
leánynézőbe ment, csak a harmadik dolog bántott nagyon! Mi az? 
Figyelmetlenség! Mivel kapcsolatos?  Kérdezgetett, faggatott, 
találgatott. De hiába kért, megmondtam, hogy ezt az egyet nem 
árulom el. – Még a vonaton is emiatt faggatott. Szinte megbántam 
már, hogy szóltam. – Aztán még a végén azt is mondtam, hogy azért 
mert csókolni hagytam magamat, nehogy azt higgye, hogy most már 
én is olyan vagyok, mint a többi nő. De ki beszélt erről? Tettem én 
valami 
 
célzást erre vonatkozólag, nem kijelentettem mindjár az elején, hogy 
ha ilyen céljaim lettek volna, nem veled jöttem volna kirándulni.” – Ez 
igaz, de nem szeretném, ha utógondolataid támadnának. – De mivel 
kapcsolatba mondod ezt. Nem érezted jól magadat? Dehogynem, 
mert én részemről jól éreztem magamat. Hogy jutnak ilyesmik 
eszedbe. Csak azért mert emlitetted, hogy két napra megyünk el 
kirándulni: ha annyira ismersz, ilyet nem is lett volna szabad 
mondanod. – 
Na jól van, most legalább tökéletesen elrontottad ezt a mai napot. – 
Jó befejezést adtál. És láttam, hogy komolyan haragszik. Sajnálom, ha 
megbántottalak, ez nem volt szándékomba, csak szeretek tiszta vizet 
önteni a pohárba és meg kellett, hogy ezt mondjam. – Azzal már be is 
értünk az állomásra és én egyedül utaztam tovább haza. F. emlitette, 
majd ha egyszer több pénze lesz, eljön velem hazáig, ott beülünk a 
„Horváthoz” és onnét megy haza a 11 órás vonattal. – 
Olyan boldog voltam én is ezen a kiránduláson, mint még életemben 
soha. Még soha nem éreztem ennyi szeretetet. – 
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  Még az első állomásunkon beszélgettünk arról is, hogy az, akit 
szeretünk, természetes hogy féltékenyek vagyunk rá. Ő nem 
féltékeny /jelenti ki/ ugyan ne mondjon ilyet, akkor miért haragszik 
sokszor olyan nagyon. Néha ez csak figyelmeztetés, hogy viselkedjen 
rendesen, mert ha komolyan megharagszom, akkor többé nem is 
szólna hozzám. Bennem minden ember iránt van szeretet, mondja – 
ember szeretet van bennem. Azt nem mondom, hogy még nem 
szerettem, volt egy kolléganőm, akivel még jobban jóba voltam, mint 
veled, de szerelmes nem voltam belé, úgyszintén az öcsödi 
ismerősöm is szeretem, de szerelmes nem voltam még soha, legalább 
is nem tudatosan. – Csak nem azt akarja mondani, hogy mindenkit 
 
egyformán szeret? Én bennem is van ember szeretet. Én is minden 
embert szeretek, aki csak nem rosszakarom, nem bántott, vagy nem 
ellenségem. De a szeretetnek is vannak fokozatai. – És az aki szeret, 
félt is, ez érthető és fáj, ha a másiknál nem talál viszonzásra a 
szeretete. – Ő neki nem fáj semmi, Ő nem féltékeny. Ugyan ne 
mondjon ilyet? Hát azt hiszi nem látni, ha bánata van, ha valami fáj, 
nagyon is látni rajtad. – Igy csak az beszélhet, ilyet csak az mondhat, 
akinek esze van, de szive nincs! És akit szeretünk azt szeretnénk, hogy 
egyedül csak bennünket szeressen, csak egyet tudjon szeretni. Ilyen 
nincs, felelte F. De van, én is sajnos azok közé tartozom. – Férfiakba is 
van ilyen természetű, mondja F. Ugyan? Akkor miért züllenének el, 
miért lennének öngyilkosok, ha tudnának többet is szeretni, nem csak 
azt az egyet? – 
   Felsóhajtottam, szeretném, ha ez a mai nap örökké tartana. – 
Semmi sem tart örökké Hédikém’ felel rá F.  
Mikor csókolt, megkérdeztem, mond miért csókolsz? azért mert 
szeretsz? És csak nézett rám ellágyulva szerelmesen, és egyre csókolt 
és szoritott magához, hogy majd a csontom törte össze. – 
És oly szivesen hagynám magamat csókolni tőle, csak lenne a 
vőlegényem, vagy valakim, de igy, összetalálkozunk ismerősökkel és 
mit gondolnak rólam, ha bemutat, mint kolléganőjét? Hiába vagyok 
neki talán mindene, és ő is nekem, mégis minek nevezzem, vagy ő 
engemet. – Mégis csak azt mondják, hogy senkim, és még ez a jobbik 
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eset, ha ezt mondják, és én utóvégre fiatal leány vagyok a hírnevemre 
is kell adni és vigyázni. – És ő erre nem gondolt? És miért kért meg, 
hogy nehogy szóljak 
 
róla valakinek. – Nem tetszik nekem ez a titkolódzás, mikor már 
titkolódzani kell, ott már valami nincs rendjén. – 
IV.26. 
    Veszekedéssel váltunk el az este. – És ő reggel nagyon kimérten 
fogadott és hűvösen bánt velem. – Van akinek akkor sem jó, amikor 
jó, és igy piszkálodott. Nézze hiába akar velem veszekedni, ha én nem 
vagyok hajlandó, szóltam. – Nem vagyok olyan hangulatba, hogy 
veszekedjek. – Aki szeret az megért és megbocsát, - szóltam. – 
Minthogy ő egyre húzta az orrát, otthagytam: jó ha magának ez 
tetszik, mondtam, és bementem a P-hoz. – Jött utánam. Megkinált 
süteménnyel és ekkor odajött mellém. – Látod milyen vagy, neked 
akkor sem jó, ha jó. Igazán nem akartalak megbántani és te tegnap 
mégis olyan méregbe gurultál. – Hogyne, hiszen te nem bírod ki 
sokáig, el kellett, hogy roncsd a napot. Pedig eszem ágába sem volt 
megbántani, csak szeretek tiszta vizet önteni a pohárba és nem 
bírtam volna aludni, ha azt meg nem mondom. Ez volt a szerencséd, 
hogy nem szándékosan történt, hogy nem készakarva rontottad el a 
napot. Az a szerencséd, hogy nem lehet rád haragudni. Pedig én nem 
is tudom miért szólok hozzád mikor elhatároztam, hogy nem szólok 
hozzád és haragudni fogok. – 
Te H. én többé nem megyek kirándulni, mert még a helység …. is 
elfelejtem, mondja F. – 
   Azzal kezdte a napot, hogy agyjam oda a ceruzáját. Nálam nincs: 
Pedig ott volt, így vigyázom rá. A 7 Ft-os ceruza, inkább megittuk 
volna. – Másnap aztán meglett a ceruzája, az ő fiókjában volt. – 
   Emlékszel még a fordulókra? szóltam, hogy befordultunk, emlékszel 
még a kapú-aljra?, mondja F. –  
   Ahogyan megyünk az úton, hátulról hirtelen rántást érzek a 
kezemen. Hátranézek, de ugyanakkor már 
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a F. is nyúl hátra a táskájával. A M. volt. Az után ilyen kijelentést tett 
Mü, - mikor mondja F, vigyázzon mert elgázolja a villamos, és képes 
lesz és még öngyilkos lesz és közbe ránt egyet a karomon – jobbnak 
látnám, ha meghalnék, nem sok értelme van az egész életnek” – stb. 
– F. pedig őt fogta és vezette mikor az átjárókon keresztül haladtunk. 
– A végénél aztán odaköszöntam nekik. F. utánam jött. Te nem szállsz 
fel? Nem’ , tudod jól, hogy nem szállok vagonba. Akkor sem lehet 
csak így félvállról elköszönni. Majd megszorította a kezemet és 
elköszönt. – 
IV.27. 
   Mondom, hogy legközelebb hívja el a Mü. is kirándulni. Hogyne, 
hogy még összevesszetek rajtam! Kis beképzelt. – Ma, vagy holnap, 
ha szép idő lesz, elmegyünk fagylaltozni, mondja. – 
Azt mondja F, ha majd neked lesz az esküvőd, hogy fogok én nevetni, 
vagy sírni? Azt még Te sem fogod megtudni. Minden feltünés-mentes 
lesz. Az után mondom, elfogadlak bátyámnak. Jó, én meg hugomnak, 
feleli. Akkor nincsen baj, szólok. Majd ha baj lesz, máshoz megyek, igy 
F. –  
IV.28. 
   Én nem kivánok semmit sem, szóltam. Jó neked, így, hogy Te fakir 
vagy! Te mit kivánsz? Tégedet. Uj kollégánkkal kicsit elbeszélgettem 
és ő már odavolt. Olyan melege lett, hogy ki kellett, hogy menjen pár 
percre. – Én másnak dolgoztam és akkor eszébe jutott, hogy felhívja a 
Mü. Mégis csak izgatja őt a Mü., csak tetszik neki, hogy oda van érte. 
– Mikor aztán jól kinevetgélték, kibeszélték egymást és én is társa 
lettem odasúgja nekem: szeretsz? Én a fejemmel nemet intettem. – 
Azt mondja, hogy május közepén majd ujra elmegyünk kirándulni. Én 
akkor be sem jövök, feleltem. Azért, hogy én nem szólok, magától 
nem jön rá, hogy nem illik az, amit a Mü. művel. – 
IV.29. 
   A kezemet nyugtatólag rátettem a karjára. De jó ha igy teszed a 
kezedet. Szeretném, ha egész életen át igy lenne. – 
 
Megcsókolt a mozsdóban. Lementünk ebédidő alatt és az ölembe 
hajtotta a fejét én pedig átöleltem és a fülébe súgtam: szeretsz? A  
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fejével úgy intett nemet, mint én multkor. – Erről eszembe jut, hogy 
már a kirándulásnál mondta, farizeusok vagyunk mind a ketten, mást 
mondunk, mint amit érzünk. – Erre visszasúgtam, hazudtad csak a 
szerelmet. – 
   Jó izűen nevetett. Csoda jó pofa vagy, mondja. –  
Közbe simogatott. Szeretnék ideharapni, és a combom végére 
mutatott és a hasamra. – 
Mondja, hogy vasárnap elmennek kirándulni a bátyjával. –  
Reggel várt vagy negyed órát, de tovább már nem győzött várni 
/villamossal mentem./ 
Érdekes dolgot tudtam meg Anyukától, azt mondja, hogy mikor én 
voltam utban /velem volt terhes/ Piroskanéni ajánlott egy 
bábasszonyt, akihez elment. Az uton onnét jövet elájult, összeesett. 
Akkor megfogadta, hogy többet ilyet nem csinál, és aztán csak attól 
félt már, hogy valami bajom ne legyen. Igy lett aztán 6 gyerek. – 
IV.31. 
   M.nek telefonált. Hivhatta valahova, mert azt mondta, hogy nem ér 
rá. Majd kis idő mulva: úszni megy. Méregbe gurultam, ki neki a M – 
miköze neki, ahhoz hova megy, mióta tartozik beszámolóval neki. 
Szóvá is tettem F-nek. miért kellett a M.nek megmondani hová 
megy? Miért ne mondanám meg, nem titok az. Nem, akkor nekem 
miért tiltotta meg, hogy bárkinek is szóljak. Az más! Miért lenne más, 
ha Te megmondhatod, hogy úszni mész, akkor én megmondhatom, 
hogy kirándulni voltam. Az egészen más! Nem értem? 
Megmagyarázzam? Igen! Azért mert nem illik kettesben idegen 
helyre kirándulni. – Nem illik?! Én nem találok benne semmi titkolni 
valót.  
 
Na hagyjuk, mert még összeveszünk, szól, és mindjárt félredobom az 
egész fürdőcókmokot és nem megyek el. – 
Aztán elindultunk, de bántott ez a megjegyzése, és még most is bánt. 
– 
Ráadásul olyan villamosra szálltunk mely nem állt meg a G.-hegynél. 
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Jó darabon kellett visszafelé gyalogolni. Ő nagyon dühös volt. Na ezt a 
villamost sem kapod meg. Fölötte bántott, hogy ennyire kicsinyes. 
Egész uton morgott, hogy tán jobb lenne, ha hazafelé mennék, stb. 
El is határoztam, hogy többet nem hívom. 
   Mikor én bementem az uszodába, szétnéztem, de nem láttam. És 
ahogyan bemegyek a nagy medencébe úszni, ott ül Ő. Már jó ideje 
figyelt, mondta később. A végén kiderült, hogy tud úszni. Csupa 
csont, ruhában sokkal erősebbnek látszik. Ő viszont azt mondja, hogy 
én milyen gömbölyű vagyok. Majd a villamoson, hogy a ….. … : most 
már láttalak igy is, meg úgy is, szép vagy. A vonaton, neki elég volt az 
uszásból, nem is tudja miért csináltatta a fürdőruhát. – Aztán mielőtt 
leszállok megkérdezi, mikor megyünk legközelebb? Én szerdán 
megyek, de ha nincs kedved neked nem kell jönni, azt mondtad, hogy 
neked elég volt. Igen, mára elég volt. Hivott, hogy menjek vele Alagig. 
Mindjárt reggel megkérdezem Magdit: hozta-e a fürdőruháját. 
Otthon felejtette, mondja. A F-t kérdezem, nem érdemes lejönni neki 
1 órára, el sem hozta a fürdőruháját. Ezek maguk. Többé nem is 
beszélem meg senkivel. Egyedül a Béla, akire számitani lehet, ő még 
nem csapott be, szólok. – De azért olyan előérzetem volt, hogy jön. –  
Aztán hogy beértünk a hivatalba, lesegitette a 
 
kabátomat, odajött és szájon csókolt. Később odahívott és 
megmutatta a fürdőruháját. – 
IV.1. 
   Kötelező kirándulás volt. Beérek a hivatalhoz.   Hozzák a jelenléti 
ívet. A F. neve már rajta. – De ő sehol. Talán már meglépett, 
gondolom. De aztán megjelent a kapúban. Olyan boldog érzés suhant 
át rajtam, hogy megláttam. – Ki tudja, gondoltam, tetszem-e még 
neki, hogy látott fürdőruhában is? Nem-e ábrándult ki belőlem. Hátha 
…. most már. De csak simogatott, ölelgetett, tehát még mindig 
szeret? Ahogyan ott állunk a tömegbe, észreveszem I-t, és F. is 
észrevette. Tudod, hogy eltekintve az ősz hajától, egészen fiatal az 
arca. Egy párszor félszemmel ide-idenéz. –  
Az uton aztán beadtam szépen a F.nek a dolgokat. – Ne tagad, ugyis 
tudom, hogy csak azért jöttél be, hogy velem együtt lehess. Igaz, hogy  
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már vannak akik azt mondják, hogy te csak kalandot keresel. Ki az, ki 
mondta, G, P,? Nem közelebbi! Anyuka? Nem, É, J, D., nézd már a sok 
között említetted. És te mit feleltél? Hogy engem sem ejtettek a 
fejemre, helyén van azért az eszem! Azt kellett volna felelned, hogy 
nemcsak, hogy keresek, de találok is. – Én a kékszakáll, a kalandor? 
Na jó’ ezért még kapsz. Az is baj, ha az ember őszinte, jobb lett volna, 
ha húztam volna az orromat és nem tudtad volna miért! 
Emliti többek közt, hogy az Ip. hogy lesz és hol. Mit érdekel az engem, 
az legfeljebb téged érdekel. Majd, hogy megint szóba hozta, hogy a 
Mü. – hova nyer beosztást, én is megkérdeztem: 
 
Te mond mi van köztetek: Miért tartozol te a Mü-nek számadással, 
beszámolni hová mész, már multkor is furcsállottam, hogy még az 
időpontot is megkérdezte, hogy este 6-kor hol voltál? Szerelmes a 
Mü. belém’ feleli erre hirtelen, és én Ő belé, nem i mint egy 
ágyúgolyó, hanem mint kettő. Különben is akkor ha bolondítottam 
11., hogy majd 6-kor megmondom, hogy megyek-e a 7 órás vonattal. 
Ez már komiszság, ugratni valakit. – Miért teszed ezt vele? – Ha 
tetszik, vagy érdekel nem szabad így viselkedned, sőt még akkor sem’ 
ha nem érdekel. – Miért nem vagy most is inkább vele? – Én nem 
akarok az utatokba állni. – Én szivesen félre állok. – Nagyon jó, szóval 
te félre állsz, elmész, nem akarsz zavarni, feleli. – „Elmegyek az 
életedből, s meglátod, hogy a szememből nem csordul egy könny 
sem.” – feleltem. – Hát légy Te csak egész nyugodt efelől, szól F. és 
simogat és csipked, úgyhogy fáj, - és már rászólok, hogy az a karom 
már egészen elhalt a csipkelődésétől. Nem baj, legalább addig 
emlékszel rám: a kalandorra, a kékszakállra, de egyszer még majd 
kapsz tőlem egy emléket, ami megmarad, ami eszedbe juttatja, hogy 
volt egyszer egy szegény kopott hadifogoly. – Mi az, hogy volt, ha azt 
akarod, hogy ne legyek azt könnyen és gyorsan elérheted, hamar 
megszabadulhatsz tőlem. – 
   Kiérve a parkba olyan tömeg volt, hogy semmi kedvünk nem volt 
furakodni, azért a kis élelemért. F-vel megindultunk a vonat felé. Be 
akart 
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ülni egy ottani vendéglőbe, de annyian voltak, hogy nem volt hozzá 
kedvem, mondom: nézzük meg a várótermet, és ekkor befut egy 
vonat, mely csak Gödig ment. Nem baj Rp-án leszállunk, mondom F-
nek, és gyorsan felszálltunk. Itthon még egy vendéglő sem volt nyitva. 
Mondtam F-nek jöjjön haza, de ő hallani sem akart róla, azok után, 
hogy ilyet mondtak, hogy „kalandor” pláne nem jön. – Sétálgattunk 3-
ig és közben I-ről kérdezősködött. Aztán beültünk a „Br-hoz”. Látja ez 
az, amit nem értek, miért idegenkedik annyira attól a gondolattól, 
hogy eljöjjön hozzánk. Nem kapjuk be, egyfelől ugyan nem tudom 
biztositani milyen fogadtatásban lesz része. – Nem is az a baj, majd 
egyszer megmondja, hogy miért nem jön. Talán attól fél, hogy 
kötelezettséggel jár, ha eljön, efelől is megnyugtathatom. Nem, nem 
ez, majd egyszer megmondja. – De miért kell annyira halasztani a 
mondani valót, soh’sem lehet tudni, mit hoz a holnap és nem lesz-e 
késő már, mikor beszélni akar. Megvárom mig kitisztul körülötted a 
levegő, aztán majd beszélek. – 
A Mü. felől megnyugtathatlak, annyi az egész, hogy együtt jövünk 
együtt megyünk a vonaton. De nem találod, hogy egy kicsit mégis 
nevetséges helyzetbe kerülök a hivatalba, mikor ti itt egymással 
telefonálgattok. Ugyan ne hagyd magadat, hát nem látod, hogy én 
sohasem szólok egy szót sem, csak heccelődnek. Az is mutatja, hogy 
én hidegebb természet vagyok, hogy más az én helyembe nem tudna 
nyugodtan ülni otthon, szaladna ám utána, 
 
én pedig olyan jól érzem magamat otthon, el sem …. . Ezért van, mert 
olyan sokáig voltál otthonról távol, vagy két évig nélkülözted az 
otthont, és még mindig nem tudtad beleélni magadat, hogy itthon 
vagy. – Majd 1-2 év múlva te is elkivánkozol kicsit szórakozni is, 
moziba, szinházba, stb. – 
Megcsókolt. Ez valahogyan nem helyes. Mindig csak én agyjak és te 
sohasem. Mit? Nem szól semmit, csak néz lefelé. Mire érted, a 
csókra? Nézd én nem adhatok, mert nem tudom biztosan szeretsz-e? 
Ugyan ez állhat az én részemről is. – Ha úgy érzed, hogy nem 
szeretlek, akkor miért fogadod el, nem esik jól? De igen, és felőlem 
biztosabb is lehetsz: De a férfiak nem mindig azért csókolódzanak 
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mert szeretnek. – Néha úgy érzem, hogy szeretsz, és néha úgy, hogy 
nem. – és én nagyon mélyen tudok érezni és szenvedni, minek 
fölösleges szenvedésnek kitenni magamat. – Nézd F. ha mi bárhogy is 
össze veszünk, hidd el nekem, hogy én soha nem akarok neked 
rosszat, hogy én akkor is mindig csak jót kivánok neked, a javadat 
akarom, mondom az uton, arra, hogy ő azt mondja: te beszélsz a lelki 
finomságról? Miért jobb lett volna elhallgatnom, hogy kalandor 
színben tűnsz fel? - Valami mintha hiányozna, valami mintha nem 
lenne tökéletes? – Tudom én már mi itt a baj: Bennem nyugodtan 
bizhatsz. Bármikor eljöhetsz velem kirándulni is, nem mint a multkor 
mondtad, hogy többé nem jössz. – Ismerem én annyira magamat, 
Látod ez is furcsa, hogy nem akarsz haza jönni, már pedig akivel eljár 
az ember moziba, kirándulni, mégiscsak az a rendje, módja, hogy 
bemutatkozzék a szülőknél. – Majd egyszer megmagyarázom azt is, 
de ehhez hangulat kell és idő. Majd ha több pénzem lesz, mindjárt 
hivatal után lejövünk ide és az utolsó vonattal hazamegyek innen. – 
Nem szeretek olyasmit csinálni amit titkolni kell, ami nem illik. Igaz az 
emberek sok mindenre rá mondják hogy nem illik. Holott nem volt 
semmi, sőt részem- 
 
ről jól is éreztem magamat, nem tudom a te részedről is így volt-e? 
Na látod most mért fosztottuk volna meg magunkat ettől, csak azért, 
mert az embernek azt mondják nem illik. Más lenne ha P. mennél el. 
Ugyan és feltételeznéd rólam? Látod, hogy nem ismersz! Nem is 
akarlak még jobban megismerni, elég ez is nekem, felelte. Mikor 
levette a kabátomat észrevette a csipésének a helyét, gyorsan 
megcsókolta: ugye már nem fáj? 
Tegnapelőtt hadifogsága szóba került. Ja, barátom, majd ha két évig 
leszel hadifogoly majd megtudod mi az, hogy az ember jóformán még 
meg sem mer nézni egy nőt sem rendesen. Nem is nézni kell, szól az 
egyik kollégám! 
Az uton egy volt közlegényével találkoztunk össze. Bemutat, mint 
kolléganőjét. Nem furcsa fényt vett rám, hogy járok vele, mint 
kolléganője, nincs semmi elnevezésem, vagy ha van, az egyáltalába 
nem kivánatos jelző. 
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Egyébként nagyon tisztelettudóan beszélt vele az az ember. Látod, 
hogy beszélt velem, szól F. Szerettek ugye? – Megmondtam nekik, 
hogyha én elmegyek olyan dolguk nem lesz sohasem. Ugy is történt. 
Mondták is, aki velem nem tud ki- 
 
jönni, az senkivel sem tud. 
Mikor jött a vonat felszállt és nem nézett egyetlen egyszer sem 
vissza, pedig én csaknem végig néztem és vártam, hogy visszanézzen. 
Vajjon érti-e mi bánt, mi nyugtalanít? 
Vajjon ha igazán szeretne, nem-e neki kéne még jobban vigyázni a 
hírnevemre, mint nekem? 
Megköszönte a kellemes órát, amit vele együtt töltöttem a 
vendéglőben és elköszönt. – 
Valószinű, hogy ezzel a könyvvel be is fejezem a naplóírást, hiszen 
igaz: ami szép volt az ember életében, azt úgy sem felejti el, az örökre 
bevésődik szívünkbe. És élni csak úgy lehet és szabad, hogy az ember 
soha sem nézzen hátra, csak mindig előre. – 
V.3. 
     Vagy egy negyedórát vártam rád! A pénztárcáját előveszi, és egy 
szál lepréselt gyöngyvirágot nyújt át nekem. – Szóval gondoltál rám? 
Hány szám alatt laktok, 28? Igen, de miért kérded? Majd fogsz kapni 
egy lapot. Mindössze 3 lap volt, és egyet rögtön lestoppoltam, 
mondja. -  Mindenkinek, meg volt a tarnere, csak nekem nem volt 
senki, folytatja. Legközelebb elmegyünk ide kirándulni! Soha többé 
nem megyek veled kettesben kirándulni, feleltem. Miért? Mert nem 
illik. Összetalálkozunk ismerősökkel és mit gondolnak rólam? Te sem 
gondolnál jót arról a leányról, akit igy kettesben látnál kirándulni, mi 
lenne a véleményed róla? Azt gondolnám – feleli - , hogy jó nekik! 
Majdnem összekaptunk. – D. öccse küldött jegyet számomra a Zene 
Akadémiára. Legalább kettőt kérek, mondtam. F. jösz te is? kérdezi P. 
Nem, mert részben nem érdekel, részbe pedig vonatom sincs, felelte. 
Majd nekem támad, hogy én milyen vagyok. Hogy bárhova hívnak, én 
rögtön benne vagyok. Ő nem jön, mert ő szerdán úszni megy. Nézd 
én nem tudok szerdán úszni menni, közbejött valami. Még idejekorán 
szólok. Érdekes, és ezt még szombaton nem tudtad? Nem! Csak 
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máma, hogy kaptad a jegyet, jutott szedbe? nem, már tegnap 
tudtam, stb. Addig addig beszéltem, míg már azt mondtam, értsd 
meg, hogy 
 
úszni nem mehetek, mert akkor meghalok. Igen máshova mehetek, 
de úszni nem, nem tehetek róla, „visz-major” –jött közbe. 
Ezen aztán jót nevetett és rájött, hogy mi az oka. – 
Különbe is úgy határoztam, hogyha oda nem megyek a 
hangversenyre, akkor moziba megyek. Látod oda én is elmegyek! 
szól. Jó, de nincs vonatod. Igazad van, menj csak el a Hangversenyre!  
Később Magdi jött hozzá, és hívja őt úszni. Magdi benne volt. Aztán 
megmondtam a F., hogy szégyellje magát. Legyen szives 
megmondani, melyik barátja ér rá, én meg majd azzal megyek. – 
Ebből aztán megértette, miért haragszom. – Utóvégre is nem 
vagyunk lekötelezve egymásnak, azt teszel, amit akarsz, szóltam, 
odamégy ahová akarsz és azzal, akivel akarsz, és én is. – Jó, de azt 
elfelejted, hogy te is kijelentetted, hogy ha én nem megyek, majd 
mész mással! Végül is még egy harmadik idea is felvetődött, hogy a 
Pálnénál szerdán összejövetel lesz. – 
Nagyon gyötör a kétség mit tegyek! Nem illik kettesbe járni?! De ki 
tudja mit hoz a jövő, meddig lehetünk együtt? Mért fosszuk meg 
magunkat minden örömtől, még most se legyünk együtt, mikor 
lehetnénk? De mire vezet ez? Már most is felizgul, ha csókolgat, és 
nekem sem mindegy. Nem-e tulságosan sokat engedtem meg már 
eddig is? – Mire vezet mindez, vajjon hogyan gondolkodik ő, e téren? 
Vagy miért is gondolkodjon komolyan, mikor így is csókolhat? 
V.4. 
  De szép vagy! Nem mintha máskor nem lennél szép. Majd, hogy 
Pistával heccelődtem, odajön és megszoritja a nyakamat. 
Megfolytalak, mit kacérkodsz itt mással! – 
   M. felhívta telefonon. A másik szobában beszélt vele, nem 
hallhattam, hogy mit. Én közbe vettem a kabátomat, intett, hogy 
várjam meg. De csak retekért mentem le, és igy nem várta meg. – 
Mikor jövök a boltból kifelé, ott szaladgál és keres az utcán/ 
Ugylátszik megjiedt, hogy elmegyek nélküle. – 
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Aztán bent maradtunk együtt, G-vel pedig felküldtem a retket. 
Utközbe M. jött velünk. Éppen felszállni készültek. Ő megfogja a 
kezemet és visszatart, akkor holnap, de csak abban az esetbe, ha 
megigéred, hogy a 10.20-sal hazajösz. Közbe meglátta az Évit, és 
gratulált neki. Milyen helyes most a F, mondja É, csak azért furcsa, 
hogy a vonaton mégis oda- 
 
száll, és nem veled együtt megy. A Karcsi erre képtelen lenne, ha csak 
egy percről is van szó, felszállna hozzám a vonatra. Később legfeljebb 
átmenne. Igen, ez régen bánt már engemet is. –  
Vagy talán szégyenlli, hogy más is megtudja, hogy udvarol nekem? Mi 
oka van, hogy úgy viselkedjen előttük, mintha semmi közünk sem 
lenne egymáshoz? – 
Itthon, már várt a lapja. Gyere velem az erdőbe /ürügy nóta/ aláírás 
V.F. /a kalandor./ Oldalt „Tiszta jégverés” Aztán több aláírás 
következett. 
V.50. 
   Pálmánál volt az összejövetel. Mi 10 órakor. A vonaton kint 
maradtunk a peronon. /Egészen zárt és sötét volt/ Csókolt édesen és 
hosszan. Alig birt elengedni. Én is átöleltem és még mélyebben ölelt, 
csókolt, majd mikor már a számat nem csókolta, végig csókolta az 
arcomat, nyakamat, ahol érte. Az első állomásig igy tartott ez végig. 
És én ahogyan fejemet a mellére hajtottam, megszólaltam. Mire 
vezet ez, ha megszeretjük egymást. Gondoltál már arra, mi lesz 
velünk? Ez nagy kérdés? és sóhajt. – De szeretni olyan jó, és olyan 
szép, ugye? Igen! És magamban még ezt gondoltam – „ez az egyetlen, 
amiért érdemes élni.”  
A második állomásnál felszállt egy vasutas, a lámpájával és pont itt a 
peronon állt végig, míg Rp-ig nem értünk. Csókolj meg bucsúzóul, 
mondja F. És mikor leszálltam, kezetcsókolt. –  
A villamoson /mikor a vonathoz mentünk/ kérdezi, mikor megyünk 
kirándulni? Amikor akarsz, és magyarázatul hozzátettem: Tudod 
gondolkodtam a dolgon. – Talán nem illik, hogy kettesben járogatunk. 
De ki tudja mit hoz a jövő? Meddig lehetünk együtt. Különben is 
ismerlek annyira, hogy megbízom benned, és nem szeretnék csalódni. 
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„Minden órának szakasszuk le virágát, élj az idővel!” mondtam. Igen, 
ez helyes! felelte – De kérlek a társaságot hagyd ki, bárhova 
megyünk, ne hívj senkit. Ha társasággal akarsz menni, akkor engem 
ne is hívjál. – Nehéz időben élünk, sóhajtottam. – 
Az uton mondja nekem, hogy el ne adjam a vásznamat, mert akkor 
többé, a hivatalos beszélgetésen kívül, nem szól hozzám. – Ő neki is 
kéne ruha, cipő, minden és mégsem adja el a 
 
képet. 8000-et igértek érte, de tudom, hogy többet ér, és most 
„elkótya-vetyéljem”, mert szükségem van pénzre? Magáé az a kép? –
kérdezem. Igen, az Anyám mondta, hogy ez lesz a nászajándék. – De 
én csak úgy nősülnék, ha a feleségemnek, ha szerényen is – de a 
megélhetést biztositani tudom, hogy ne kelljen hivatalba járni! 
Ugyan, régi elavult felfogás ez, hol van már ez a világ, és jobb is 
hivatalba járni, mint otthon gyerekekkel bajlódni. Pedig egy nőnek 
nem az a hivatása, hanem, hogy otthon maradjon, főzzön, gyerekeket 
neveljen. – Ha megnősülök, nem akarok kocsmába járni kosztolni, 
addig nem nősülök, míg nem leszek olyan helyzetben, hogy 
biztositani tudjam a megélhetést. – 
Nem is merek előre mondani semmit sem, szól F, okulva a mult 
tapasztalatain. – Majd egyszer mondok valamit. Látod én csaknem 
mindent elmondtam már neked, és Te nem beszélsz semmit sem. – 
Majd eljön ennek is az ideje, felelte. – 
   Mikor P-éknál voltunk és ültünk egymás mellett, kéz a kézbe, és 
ölebe hajtva a fejemet, megszólal. Egy évvel ezelőtt /a napja, hogy 
ismerjük egymást./ is ismertük egymást, csakhogy akkor még nem igy 
ültünk egymás mellett. Nem hittem volna akkor még, hogy valaha 
ennyire közel leszünk, feleltem. – De én tudtam, szól F., sőt tudom 
már 5 évre előre is, hogy lesz. – 
V.7. 
   Uszodába mentünk. olyan helyes volt a hullámban. Átkarolt és 
együtt ugráltunk. – Ugy örültem neki, hogy ő is élvezi. – Később esni 
kezdett és átmentünk a meleg vizbe: itt beszélgettünk. – Az a legjobb, 
ha mind a ketten egyszerre csókolnak, az, az igazi. De honnan lehet 
azt tudni, hogy a másik mikor kivánja? Ezt megérzi az ember, felelte.  
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Uszás után kint találkoztunk. Ő már régen várt és dühös volt, hogy 
olyan sokáig készülődtem. Na nekem ebből elég volt, most már 
végleg. Ha úszni akarok, ott van helyben a Duna, ha fürdeni akarok, 
otthon a fürdőszoba, mondja: hogyan mérgelődtek fent a férfiak, 
hogy ennyire felemelték a fürdő árát. Mi sem bírjuk és 
 
elhatároztuk, hogy többet nem jövünk ide. Többé nem is hívlak, mert 
utána mindig olyan mérges vagy. – Hogy lehet ennyi ideig készülődni, 
a  kacadrai 5-ös ikreket előbb megszülik, mint te elkészülsz. Igaz, alig 
10 percig készültem, megmondtam, hogy egy negyedórát 
zuhanyozok. – Különben sem érdekelsz, nekem ne fúj itt, többé nem 
hívlak, „örökharag”, és magázás! És ekkor rám nézett és annyi 
könyörgés volt a szemébe „szinte mintha mondták volna a szemei 
„nem bírom, nálad nélkül nem bírok élni!” A vonatnál 
összetalálkoztunk a Laci barátjával, aki végig velünk jött. Olyan dühös 
vagyok rá, mint ólálkodik örökké itt körülöttünk, mit kell neki 
mindenről tudni? 
A folyosóra /hivatalban/ utánam jön. Vegyük ki együtt a szabadságot. 
majd eljárunk kirándulni, strandolni egész napra. – majd hozat a 
barátjával kedvezményes igazolást a V.U.-ban. – 
P. behívott, és 2 süteményt ad. Én megcsókoltam arcon. Pista jön ki, 
nahát F. mint láttam, nem vagy féltékeny. Ő is kaphat, ezzel 
magamhoz akarom ölelni, de eltól magától. Nem várjon, majd 
könyöröghet, hogy én megcsókoljam. nem kell nekem „Judás-csók”. 
Csókkal akarsz elárulni engemet. – Igen, de azt elfelejted, mikor te 
csókolod a P-át és idejösz!  
Hogy fel volt fésülve a hajam /még a P.-nál mondta, hogy hagyjam 
igy/ odajön és a fülembe súgja: te enged le a hajadat! Miért? Egy kis 
folt van a nyakadon: /a csókjának a helye./ 
V.8. 
Úgysem lesz a mai kirándulásból semmi, /hívtam, de azt mondta, 
nem jühet/ nem mentek el, mert esni fog, jelenti ki. Holnap én is 
megyek, méghozzá autóval. Hova? Meghívtalak volna Tégedet is, de 
kijelentetted, 
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hogy velem többé nem jösz. Pedig a bátyám is kérdezte, hogy nem 
hozod a hölgyedet? Mondtam neki, csak nem képzeled, hogy eljön 
velem kirándulni. – Pedig elmentem volna, mert azóta már 
megváltoztattam a véleményemet, ha jól emlékszem ezzel 
kapcsolatban, már mondtam valamit. Én nem emlékszem! Nem? Hát 
mikor a P-tól eljöttünk a villamoson mit mondtam? nem tudom, mert 
akkor annyit ittam, nem emlékszem már rá, mond meg mit mondtál? 
Nem ismétlem! Most már különben sem lehet segíteni a dolgon, mert 
½ 7-kor indul az autó, mondja. – De ki akar menni, tulajdonképen 
még tisztességesen meg sem hivott, az hogy célozgatott, az nem volt 
hívás. menjen ahová akar és akivel akar, majd én is azt teszem, 
menjen a Mü. vagy bárkivel, mit bánom én: utóvégre szabadok 
vagyunk, azt tesszük ami jól esik, amit akarunk. Csak szórakozzon, 
majd én is szórakozom. Jól néznék ki, ha rád várnák, megunnám az 
életemet, soha nem vínnél sehova, ha hívlak, sem jösz szivesen, akkor 
menj akivel akarsz, és ahova akarsz. Mond meg a bátyádnak, hogy 
köszönöm a meghívását, de már nem tudok menni. – Kivánom, hogy 
essen az eső, tiszta jégverés legyen! mondom neki dühösen. Ha rossz 
idő lesz, következő vasárnapra meghívlak, mondja F. Köszönöm, de 
vasárnapra, már foglalt vagyok. – 
Mi délután elmentünk Hűvösvölgybe, és amit a F-nek kivántam, azt 
mind én kaptam meg, esőt és jeget. – 
Szóval az egész kirándulásunk elromlott. – 
Igaz, hogy ma sincs kirándulásra alkalmas idő!  
Reggel én már régen bent voltam a hivatalban, ő pedig az utolsó 
percbe futott be. Honnét jött? A váci útról. Hogyan? Leszállt a 
Rrendezőn? Később, dehogy szálltam le,itt voltam. Gizike mondja: 
találkozott vele és 
 
kérdezte honnan jön? Az Iparügyből, felelte. De nekem ezt, sem mást 
nem mondott, egyszerűen válasz nélkül hagyta a kérdésem. – 
1 óra felé bejött A.Z. /volt kollégám./ Hogy te milyen szerencsés 
ember vagy! Szivesen cserélnék veled. Csak lennék egy pár évvel 
fiatalabb kiállnék versenyezni. Ilyen szép kisleány mellett lehetsz. 
Kiütnélek a nyeregből, csak fiatalabb lennék, stb. 
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Szivesen elmentem volna kirándulni, de olyan furcsa helyzet lenne, ki 
vagyok én a Ferinek, és a rokonságával együtt kiránduljak? De 
ugylátszik már a bátyja tud rólam. – 
Igy aztán megint ott tartunk, hogy ő is és én is külön-külön járunk 
kirándulni. Vajjon ő nem féltékeny rám? Mert ha igen, akkor miért 
enged el, vagy miért nem tart velem, vagy tulságosan is biztos. – Érzi, 
hogy megfogott, hogy most már én is szeretem. Pedig Isten tudja mi 
lesz még velünk? Egyelőre teljesen kilátástalan a jövő. – 
V.10. 
Nagyon mélyen nézegetett, vizsgálódva, kutatva a szemembe. Én is, 
abba a hitbe, hogy kiolvasom a szeméből, ha valami változás történt. 
Jól érezték magukat a kiránduláson? Szóvátette, hogy nem 
kellemetlen-e nekik, hogy örökké a terhükre van. De a bátyja azt 
mondta ennyit még kibírnak, és ha terhükre lesz, majd szólnak. – 
Mutattam a foltokat a karomon. – Többé nem tesz ilyet, igérte meg. – 
A vonatig együtt mentünk, de ismét a vagonba szállt. – Mü. lázas, 
kórházba kell menni. – A vonatról integettek nekem. Ő és a L. barátja, 
középen a Mü. 
V.11. 
Hátra mentünk a cukrászhoz. Kijön az egyik férfi /szintén váci/ F. 
éppen akkor ölelte át a vállamat: Megállj F. megmondom a Mü. Mint 
a villámcsapás érintett. Hiába akarom elaltatni a gyanúmat, kell, hogy 
valami legyen köztük. 
 
Itt nekem teszi a szépet, aztán pedig a Mü.-nek. – 
Bejön P. Nagyon csinos az új ruhájába! Milyen édes ez a gyerek, 
mondja, és felemeli. 
Holnap akkor elmegyünk a moziba, mondja F. Te aztán a vonatnál ne 
megint úgy búcsúzzál el, mint tegnap. Hogy csak úgy félvállról 
odaköszönsz, semmibe sem véve. – Örüljön neki, hogy addig is 
egyáltalába elmegyek magával. – Szerettem volna megmondani: nem 
szégyenli magát, a vagonnál elbúcsúzni, hogy együtt lehessen Mü-vel, 
vagy egészen süketnek és vaknak hisz. – Azt hiszi, nem látok tul az 
orromnál, vagy talán szálljak fel én is, és nézzem hogyan incselkedik, 
simogatja a M?! 
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  Kisült, hogy csak kétszáz forintot ad haza. A többit elkölti, maga sem 
tudja mire. Hiszen a többi pénzen, amit már elköltöt – ami csak úgy 
elúszott a keze között – legalább 5 ruhát csináltathatott volna 
magának. Nagyon bánt, hogy ilyen könnyelmű és nem hogy valami 
komoly dologra költötte volna a pénzét.  
   Mikor szóváteszem azt feleli: minek nekem, ostrom előtt volt 
mindenem és mindenem eltünt, ezért spóroljak – Átöleli a P-át. Mit 
szólsz hozzá, szól P: „hozzá vagyok szokva” feleltem. Elneveti magát 
F. és elkapott, magához szoritott, hiába védekeztem. – 
   Reggel kiöntötte a joghurtot, de úgy szétspriccelte, hogy a ruhája is 
tele lett. – Én bementem a mozsdóba és letisztítottam a kabátját. 
Hálás volt érte, bár nem szólt, de láttam, hogy mennyire jól esik neki. 
Meg akart csókolni, de nem engedtem. –  
A vonatnál Mü. lent várta. Alaposan megnézett. Megvizsgálta a 
nejlon-köppenyem. Hívtak, szálljak fel. – Egy percre átvillant rajtam, 
jobb lenne ha velük maradnék, sok dologban már, mint F-M. tiszta 
képet nyernék. – 
V.12. 
   Mutatom F. az esküvői meghívott. Kétszer-háromszor megnézte és 
elmosolyodott, kicsit zavarba jött. 
Dódi telefonált, hogy vasárnap d.e. tud jegyet szerezni 
 
az operába. Kérdezem F. lenne-e kedve jönni? Nem ér rá vasárnap- 
Később pedig, hogy szóbahozta, azt mondja: nincs vonatja. – Holott 
ha jól emlékszem éppen ő emlitette, hogy 8 óra körül van vonatja. 
„Ja, ha valaki nem akar jönni annak áldozatszámba megy, ha bejön 
Pestre. –„ 
   Moziba voltunk. Simogatott, ölelgetett, de mintha nem elég 
természetes lett volna. – Valami baj van, valami nem stimmel, folyton 
erre gondolok. – 
   A Mü. kórházban van. Mondtam majd egy szombati napon 
meglátogatom. Jó, majd eljön Vácra, megmutatom a vásárt, onnan 
cukrászdába megyünk, utána hazajövünk elmegyünk a „Horváthoz”, 
és majd a 11 órás vonattal hazamegy. Ez tervnek szép, de vajon mi 
lesz belőle? 
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   Mozi után cukrászdában voltunk fagylaltozni. Mondja, hogy lehet, 
hogy a G. még nem ismeri. De úgy veszem észre nem is nagyon 
igyekszik, hogy megismerje a család tagjait. – 
   Elnézem a K. milyen készséges, mit cipel az Évinek, örökké a 
kedvébe jár, semmi nem esik nehezére, mindent megtesz boldogan 
és örömmel az Éviért. Majd éppen ő cipelne ugy1 fárasztaná magát 
értem. Elég he egy házasságben egyszer hoz értem olyan áldozatot, 
mint kirándulás, mozi, stb. Még csodálom, hogy az úszásban benne 
van. – 
V.14. 
   Mentünk úszni. Egész uton ingerült volt. Már nagyon unom, alig 
bírtam uralkodni magamon. Nem akarok már az É. esküvője előtt 
összeveszni, meg arra is gondoltam, hogy holnap lesz a 
születésnapom, hátha készült rá. – De már sokáig nem bírom. 
   Visszafelé jövet ismét jó hangulatban volt. És ölelgetett, simogatott. 
Közbe úgy verejtékezett, hogy komolyan 
 
megsajnáltam. – 
V.15. 
   Mondja meg a hugának, hogy kézcsókom küldöm és, hogy azt 
üzenem, hogy ne csak a templomig legyenek együtt’ hanem azon túl 
is. – Na és mi lenne, ha eljönne az esküvőre? Válasz nélkül hagyta. – 
Közben egyre simogatott. És még sem vagyok tisztába szeret-e? 
Hiszen lehet, hogy csak a nőt szereti bennem. mert különben meg 
kéne éreznie, mennyire nem helyesen viselkedik. – 
   Kaptam tőle egy nagyon édes kosár virágot: középen kéknefelejts, a 
szélén rózsaszin buzavirág és örökzöld. – 
   Kivánjuk neked, hogy jövőre már gyűrűvel ünnepeld a 
születésednapját, mondja G!: igen, szól F., hogy jövőre ezt a frizurát 
már valóban hordhasd és nem csak jelképesen. /Felfésült asszonyos 
frizura./ 
   Ő ma délután a barátjaival együtt elmegy Mü. meglátogatni, mert 
jövő héten már kijön a kórházból és utána 1 havi betegszabadságra 
otthon marad. – 



230 
 

Vasárnap a bátyjáék mennek ki hozzájuk. Hétfőn pedig ő megy el a 
barátjához. Majd meglátom, hogy van annak értelme, hogy odajár, 
mert nem „kisfiú” ez a barátja, sokat tehet az érdekébe, mondja. – 
   Mondom neki, hogy sok mindenen mentünk mi is keresztül. Hát 
még ők, feleli. Bizony tudna ő is olyan dolgokat mondani, ami el sem 
hinnék, annyira képtelen. Majd közelebb hajol hozzám és a fülembe 
súgja: a bátyám amellett hogy hivatalba járt még a tandijunkat is ő 
fizette. nem volt neki sem könnyű élete. 
A napokba 400.-Ft-ért egészen jóképű nyári férfi ruhát láttam. 
Szóltam neki és kértem, hogy legalább nézze meg. – De hallani sem 
akar róla, 
 
pedig most van pénze. – Bánt, hogy ennyire nem törődik a ruhával és 
képes izzadni és szenvedni a téli ruhájában, mert más lenne a helyzet, 
ha nem lenne rá mód és lehetőség, hogy vegyen, de mikor havonta 
400.-Ft-ot elszórakozik?! 
   éreztem, hogy alig bir elengedni. Magcsókolta a fülemet, annyian 
voltak a vonaton, hogy csak igy mert megcsókolni. Én olyan szomorú 
voltam mintha örökre búcsúznék tőle. Neki csak ennyi egy esküvő? 
Nem tudja beleélni magát a helyzetembe. – Itt van az Évi, akit annyira 
szeretek, és még csak el sem jön a templomba. Másrészről nem 
gondol arra, hogy mit érzek én, mikor az É esküvőjére megyek, holott 
köztünk már 1 éve húzodik ide-oda ez a nagy szerelem, mint ahogyan 
…, hogy na, és mégis az Évi az, aki esküvőre megy, holott csak 
december óta ismerik egymást! Látszik ki gondolkodik komolyan. 
Hiszen a K. sincs jobb anyagi helyzetben, mint a F. Viszont a 
„szerelem mindent legyőz, a szerelmet nem győzi le semmii.” Csak 
arra tudok gondolni, nem szeret, vagy legalább is nem eléggé. Bármi 
legyen az amit én szeretek, ami nekem kedves, azt ő észre sem veszi. 
Ha felhívom rá a figyelmet ezer kifogást talál, nem győzi 
hangsulyozni, hogy az részéről milyen áldozatot jelentene. –  
Most, hogy az É. esküvője van, sincs ezzel kapcsolatban egy szava 
sem hozzám, hogy mégis mi a szándéka, vagy legalább eljönne a 
templomba, hogy látnám, hogy velem együtt érez. Ott volt a Guszti 
Magdija, a Zoli Sárija, csak éppen ő nem volt ott. 
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Kotaszek Hedvig: Koszorúslányok 
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Szombaton hazajöttek Éviék a polgári esküvőről és a Karcsi össze-
vissza csókolja Anyukát, aztán kezetcsókol. 
 
Anyuka éppen a hokkedlit surolta, és mondja: „nem szabad! –piszkos 
a kezem.” – Ugyan Anyuka, hogy mondhat ilyet, A. keze sohasem 
piszkos, A. keze mindig tiszta. – 
   Benyúlok a fiókomba és egy könyvet találok ott. Gyorsan 
felragadom és szaladok a többihez. Nézzétek valaki meglepett! /De 
közbe arra gondoltam beugratom őket, valaki biztos megőrzésre 
tette be hozzám./ Kapkodják ki a kezemből, de nem akarom odaadni, 
mert mindjárt kisül, hogy nem az enyém, gondoltam. -/ 
 
Dódi fellapozza! És valóba az enyém, „a Karcsitól! Annyira 
meghatódtam, még ilyen mozgalmas napon: „polgári esküvő” is 
kiterjed másra is a figyelmessége. –  
V.16. 
   Megvolt az esküvő. Évi gyönyörű volt. Milyen fess, királynői termete 
volt a mennyasszonyi ruhában! Szegény úgy reszketett az oltárnál, 
attól féltünk rosszul lesz. – 
Babu vitte a sleppet Gyurikával. Angyalian édesek, jók voltak. És 
Anyuka!? Micsoda finom’ szép jelenség? Valamennyi lányán tul tesz. 
nem győztem eleget nézni. Hátha még szegény tudna egy kicsit is 
öltözködni, hiszen ezen az egy fekete ruháján kívül sincs több rendes 
ruhája. – Apú távollétével tüntetett. 
   Már kora reggel elment és csak éjfélkor jött meg. 
Ez egyrészről jó is volt, mert így legalább egy páran el mertek jönni, 
és nagyon jó hangulatban telt el az este. – 
   Esküvő előtt az Évi átadott egy doboz papirt, hogy ezeket rám bizza, 
majd tüzeljem el. !A Tomitól kapott levelek, versek főleg./ 
   Mindig úgy szerettem volna, ha mi ketten egyszerre 
 
tartanánk az esküvőnket, mondja É. – Akkor lennék csak igazán 
boldog, ha te is most esküdnél! – 
Este alig akart elmenni az É. itthonról. Magállt a hálószobában és sírt 
a többiekkel együtt. Én ezalatt kint voltam az ebédlőben a  
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Kotaszek Hedvig: Örökké-Everlasting 
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vendégekkel és egészen titokba mentek el. Valami mégis bevitt a 
hálószobába és mondja Dódi, hogy most mentek el. Szaladtam 
utánuk. A folyosó végén még elértem őket. Évi nagyon szomorú volt 
és sírással küzködött – ugyszintén a K. is. – Sokáig integettünk 
egymásnak, míg csak el nem tüntek. – 
Istenem milyen furcsa is az élet. Azóta már asszony. – Hogy elszaladt 
az idő, és mennyi minden történik. Csak én vagyok és állok még 
mindig itt egyedül. Nincs egy szerető lény, akinek mindene lennék. Mi 
a baj, ki itt a hibás? – Hisz egy magunk fajta leánynak csak az lehet az 
életcélja, hogy férjhez menjen. – És ahogyan látom a helyzetet, a F. 
egyáltalában nem komoly alany. – Vajjon mit tartogat számomra a 
sors? Azt súgja oda M. néni. Te okosabb légy, gazdagon menj féjhez! 
Ráérsz! Én is 30 éves voltam, mikor férjhezmentem. Igen! könnyű ezt 
mondani. De mi hozzánk senki sem jöhet, márcsak Apú miatt sem, és 
mi sem járunk sehova, honnan akasszak le hát egy nekem, azaz 
anyagi helyzetünk megjavitásához szükséges gazdag férfit? Hiszen 
akiket eddig szerettem, egyik sem volt gazdag, de úgy éreztem a 
szeretet drágább kincs mindennél, és már nem törődtem vele, hogy 
szegény. De elmult a szerelem is, - és nekem csak a bánat maradt. – 
Úgy érzem most is: én jobban szeretek 
 
mint engemet szeretnek, pedig F. is szegény. Eddig a szivemmel 
szerettem és  - a fejemmel csak elgondoltam mi a helyes – arra 
hallgattam, az irányitotta életemet, cselekedetemet, most majd 
megpróbálok az eszemre hallgatni. – Hiszen úgy érzem mindenkit 
tudok szeretni, aki hozzám jó. – 
Az biztos, hogy igy már nem mehet tovább! Kell, hogy egyszer vége 
szakadjon az „ábránd világnak!” Jobban, reálisabban kell néznem az 
életet. 
Abbahagyom rövidesen a „naplómat is”, mert minden amit leírok 
megsemmisül, mintha azzal, hogy papirra vetem, megszűnnék 
valósággá lenni. – 
Elvett tőlem a sors ismét valamit, ami nekem nagyon kedves volt, ami 
hozzátartozott az életemhez, mióta csak az eszemet tudom. – Ha az 
utóbbi időben kicsit el is távolodtunk egymástól az Évivel, azért 
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szerettük egymást nagyon mind a ketten, soha senkivel annyira nem 
értettük meg egymást, mint ő vele. – Vajjon hogy sikerül az ő 
házassága? Szerettem volna én is, ha vele együtt tarthattam volna az 
esküvőmet, hogy ugyanaz jusson ki részemre, ami neki, hogy 
egyformán viseljük el az új életfordulatot. –  
Mert különben hogy is tudhatom őt megérteni? hiszen ő most már 
asszony, én pedig még leány. –  
Mert ez, ahogyan F.el vagyunk’ nincs jól. – Valami nem stimmel. – 
Valamennyi szabadidőnket, vasárnapjainkat külön-külön töltjük. 
Nincsenek közös szórakozásaink, kedvteléseink. – És ő sem 
kivánkozna el sehova, sem utánam nem vágyik. A K. már alig bírta ki, , 
azért sürgette az esküvőt, mert félt, hogy az É. más viszi el. De ez is a 
helyes igy kell talán gon 
 
dolkozni mindenkinek aki szeret és félt, aki szerelmes. – 
V.18. 
   Feri nem jött be. Kificamitotta a lábát. B. mesélte, hogy egy nagy 
kosár virágot vettek nekem. De P.-ék azt mondták, hogy ez egy 
primadonnának való, és nem lehet ilyen kivételt tenni. Visszaküldték 
és helyette kapta a csokrot. B. kijelentette, hogy ha valaki 
megérdemli, úgy én vagyok az, és hogy mindenki adjon, amennyit 
akar, - a különbözetet ő fedezi. – 
A kis kosár virágot közösen vették és ő adta a tippet, hogy vegyenek 
nekem valamit. Azóta rá sem tudok nézni a kosárra. Amennyire 
szerettem eleinte, most úgy nem birom. Azóta sem öntöztem meg, 
ott hagyom száradni. – Igen, ebből is csak azt látom, hogy nem akarja 
azt a látszatot kelteni, hogy ő talán, több, vagy más, mint a többi. – 
Nem akar semmivel sem különb lenni, több lenni, mint más. Nincs 
számomra semmi, amit egyedül csak tőle kaphatnék. –  
Nem érzi, mert nem szeret-, hogy mennyivel jobban esett volna egy 
szál virág tőle, mint közösen egy kosár. – Nincs számomra egy szava 
sem, semmi mondani valója. – Megértem, hogy nem jelentek 
számára semmivel sem többet, mint bárki más. – 
4 óra felé P. behívott valamennyiünket. Ezentul csak a névnapokat 
tartsuk meg, és lehetőleg olyan ajándékot vegyünk, amely senkinek 
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sem jelent anyagi megeröltetést. – Még akkor is sértő lett volna ez a 
kijelentés, ha nem tudom, az előzményeit a dolognak. Hiszen nekem 
volt utoljára a születésnapom, csak rám vonatkozhatott. – És az a 
megelégedett mosoly, ahogyan P. mosolygott. Elérte célját. Az 
irigység nem hagyta nyugton. – 
V.19. 
   Összevesztünk P-val. Miközben a nyaralási kimutatást csinálja 
tanakszik, hogy mikor is vegye ki, és hova menjen. – 
Majd azt mondja nekem: Te vedd ki augusztus 1- a hó végéig. Már 
nem vehetem, mert meg van beszélve hova megyünk. Érdekes, hát 
azt mondtad: hogy neked mindegy, 
 
mikor veszed ki. Addig mindegy is volt, azért engedtem, hogy 
válasszál, mikor akarsz menni, és én ahhoz irányitom majd. 
Választottál. És most már én is megbeszéltem, hogy VII.23-tól megyek 
szabadságra, most már nem …. vissza, legfeljebb azt tehetem, hogy 
nem megyek el. – Szóval akkor még sem mindegy, hogy mikor mész? 
igy P. – Különben is én megmondtam, hogy elmegyek a hivatallal 
Balatonra nyaralni. – Dehogy mondtad, ezt tegnap emlitetted először, 
sőt azt mondtad, hogy legfeljebb arról lehet szó, hogy egy héttel 
hamarább veszed ki. – Akkor én nem emlékszem stb. Nézd P. téged 
lehetetlenség meggyőzni, menj amikor akarsz, osszál be engemet is, 
amikorra gondolod, amikorra tetszik, ahogyan neked jó! Csak ne 
nagylelkűsködj, mondja mérgesn. Hát mit csináljak veled? Hiszen, ha 
nem lesz meg a balatoni nyaraló juliusra, akkor sem biztos, hogy 
akkor mész! Persze, hogy nem, feleli. – Na látod, hát majd ahogyan 
neked jó lesz, amikor te akarsz menni, majd akkor mész, és én majd 
ahhoz alkalmazkodom. –  
Azt sem tudja még, hogy mikor megy, de én azért ne vegyem ki akkor 
a szabadságomat. Éppen írja az egyik kollégám nekem: „Utóvégre 
mikor lesz hajlandó a P. magát szabadságra engedni?” És P. 
mindenben úgy hallgat rá, minden úgy van, ahogyan ő akarja. A 
feljegyzést sem mutathatta meg, valószínű elmondta P-nak és ő 
lebeszélte róla. – 
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Feri ma sem jött be. Igy legalább meg lesz az ok rá, hogy ne kelljen 
velem járni, úszni, vagy bárhova együtt menni! 
V.20. 
   Ma bejött F. Még sántikál. Mikor meglátott úgy felragyogott az arca. 
– „Nem bírtam már tovább ki,” mondja: pedig az orvos azt mondta, 
hogy csak hét végivel jöjjek be. 
 
Hiányoztam? Rám néz, „nem”! Akkor miért jött be, akkor 
maradhatott volna még, feleltem. – Mi van Mü.? Voltak a kórházban? 
Hol? Hát otthon van már, ott voltak. – Várhatja, hogy én mégegyszer 
hívom haza, hozzánk. Oda elmegy! – Érdekes, hogy mindkettőjüknek 
egyszerre, és a lábával volt baja!? És  még érdekesebb feleli, hogy 
máma már ő is bejött. – 
Gizike mondja milyen hevesen dobogott a szive, mikor kérdezi tőlem, 
mi újság van? Semmi! Akkor nem is kérdezem, ha maga igy felel! 
   Majd ott ül egész idő alatt mellettem. – A bátyja meghívta P. 
vasárnapi ebédre és ő megfeledkezett róla. Borzasztó, hogy milyen 
feledékeny és még nagyobb baj, hogy egész komoly dolgokat is 
elfelejt, megfeledkezik róla. – Egyébként kapott a bátyjától egy 
szürke-ruhát. – Az öcsödi leányról álmodott egyik éjjel. Meglátta őt és 
félreforditotta a fejét. – Ezt talán még sem érdemlem meg, mondta 
erre. – Látja F,. mégis csak az való magához, annak legalább van 
földje, kicsit jobb módú. „Mit ér a házasság, gazdag esküvő …..stb.” – 
fellte. A zsebéhez nyúl és azt mondja ami itt van, sokkal szomorúbb, 
majd talán már holnap átadom. Vigyázzon mert szaván fogom, 
mondtam. 
V.21. 
   Egy kis cédulára ír nekem: A leírtak nem egészen felelnek meg a 
valóságnak. Majd egyszer, ha megfelelő hangulatban leszek, majd 
megmagyarázom. Mindenesetre érdekes a beállitás! Ezt vártam is. – 
Mi az, mit talált? Talán egy cédulát, megint nálam. Előhúzza, hogy 
meglobogtassa előttem: itt a dokumentum, a bizonyiték. Én kikaptam 
a kezéből. Adja vissza mert megölöm! Dehogy adtam vissza. De csak 
egy darabot sikerült eltépnem. Ez állt rajta: B. vette a nagykosarat, és 
cipelte, F. a kicsit. Közösen 
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vették. Szóval semmivel sem akar különb, más lenni, mint más.  
Egy sor írást, egy szál rózsát sem kaptam tőle, nincs egy szava sem 
hozzám. Kibicsaklott a lába, most legalább nem jön velem úszni sem, 
bár az egészben nem nagyon hiszek. – 
Nézze a lényeg ugyis itt maradt, mondja. Különben is udvaroltam 
volna magának hiszen a forditása itt van, azzal mutatja. Jó bizonyiték 
lesz még majd egyszer – Ohó most könnyen beszél, mert elszedtem, 
hogy nem is kell magának, és egy óvatlan pillanatban kikapja a 
kezemből. Egyszer majd bizonyitékul fog szolgálni, azzal 
kapcsolatban, amit mondott, - feleli. – Ezzel kapcsolatba még sok 
megbeszélni való van, majd egyszer elmondom, felelte. –  
Majd, majd, mindig ezzel jön, maga a „Majd Feri.” – már az idegeimre 
megy ez a „Majd”. Ha jót akarok kivánni magának, csak azt 
mondhatom: kivánom, hogy so’sem bánja meg ezt a viselkedését, 
ahogyan velem szemben viselkedett! – mondta. – 
Jövőhéten én is megyek úszni, szól. Ilyen lábbal? Akkor is megyek. Ha 
jó idő lesz elmegyünk, jó! Hogyne, ha jó idő lesz elmegyünk, ha rossz 
idő lesz, elmegyek. – 
Ne gúnyólodj! Maga nem azt nézi, hogy velem jöhet, hanem, hogy 
milyen idő lesz. – Persze az eszébe sem jut, „mit számít az idő, ha 
velem van, akkor napsütés van ugyis,” ezt kellene felelnie, mondom. 
–  
Jó, jó, csak gúnyólódjék. Hivják szombatra, hogy jöjjön a fotball-
mérkőzésre. Még nem tudja jön-e, majd holnap megmondja. – 
   Nem azt nézi, hogy velem lehet, ez eszébe sem jut! Ha jön is 
legfeljebb azért, hogy a vonaton csókólodzhasson, mert arra én is jó 
vagyok neki. – 
Hozott egy tortát. Elözőleg hívott, de mondtam, nincs pénzem. Ugy 
vette most ki magát, mintha én sajnálnám a pénzt, és ő kifizette 
helyettem. Nem is ettem 
 
meg. Erre betette a fiókjába a táskámból. Majd ismét visszarakta. 
Már csak azért sem ettem meg, mert tegnap a lángost Ő is 
becsomagolta a táskájába és meg sem kóstolta. – 
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Az irással kapcsolatban azt mondja, majd az után beszélgetünk róla. 
De bizony egy szót sem szólt róla. 
Ha elgondolom, hogy mennyivel másként indultak a dolgok eleinte, 
hogy milyen jó volt meglepni egymást, hogy izgultunk, hogy 
igyekezett örömet szerezni. Gizike mondja, talán eszébe sem jut, 
hogyan lephetne meg! Akkor eleinte miért tette, hogyan tudott olyan 
figyelmes lenni? – Mindegy neki, hogy ünnep vagy születésnap van-e? 
– Persze, ha egyszer közömbös vagyok neki, nem juthat eszébe, hogy 
örömet szerezzen. – Ráillik ez a kifejezés „Ünneprontó Majd Ferenc.” 
– Sikerült elrontani a Karácsonyt, Husvétot, Születésnapot, és 
mindent. – 
   Mutatja a Klári a kezét, hogy milyen piros, ahol megfogta, gyorsan 
megcsókolja. És engem még meglep ez? Hiszen mindegy neki, csak nő 
legyen. – Majd odajön és engemet ölel. Mit gondol maga ki vagyok 
én? Minek tart engemet, még az egyik ki sem hűlt, már a másikat 
ölelgeti? De téged többet ölellek, feleli erre. – 
Azt mondja azt olvasta, hogy azok a nők, akiknek a felső ajkuk 
keskeny, bosszúálló természetűek. Nincs szándékomba ilyesmi, csak 
azt szeretném, hogy valaki szeressen, hogy megmutassam mit tesz az, 
ha valaki szeret, mi mindenre képes, anélkül, hogy eszébejutna, hogy 
áldozatot hoz. – Túlságosan bízik bennem, vagy mást szeret, de 
valami itt nem stimmel. – 
Pálma nagyon kedves, hívott, hogy menjek hozzá. Nem tudott egy 
este elaludni és rám gondolt, milyen jó lenne, ha most ott lennék, 
átbeszélgetnénk az éjjelt. – 
 
Nem tehetek róla, hogy nem tudok felmelegedni iránta. –  
V.22. 
   F-vel az állomáson találkoztam. Már várt. Legyek szives 
megmondani, hogy nem tud bemenni. Az egész arca fel van dagadva, 
valószinű az orrától. Most megy vissza Vácra a kórházba. Kár volt 
ezért bejönni, akár melyik barátjával beüzenhetett volna. Igen, kár 
volt bejönnöm felelte olyan hangsúllyal, hogy kiéreztem belőle 
/ezután a fogadtatás után./ Sejtettem, hogy nem jön el a mérkőzésre. 
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Ha úgy is határozott, hogy eljön, ha minden menne is, hát akkor a 
sors szól közbe!  
Dódi hivott, hogy autóval elvisznek Fótra 3 a kisleányt megnézni. Úgy 
volt, hogy vele megyek. – 
A folyosón összetalálkoztam Á.Zs. milyen elegáns!  
Magának megsúgom H., hogy kaptam 6000Ft jutalmat, mint korm. 
biztos. Tudja, hogy nincs még egy ilyen, bájos, szép kisleány, mint 
maga, akit már vagy 8 éve szeretek és tetszik nekem. – Mikor ér úgy 
egyszer délután rá? Majd elmegyünk cukrászdába. Nem szoktam 
családos emberekkel járni! feleltem. – Ugyan már, hát maga 
komolyan tetszik nekem, csak mit akar ott maga körül az a fiú, az úgy 
ellenőrzi magát, úgy vigyát magának minden lépésére. Komoly? Na 
majd egyszer beszél róla, feleli. Nem szégyelli magát, 20 éves leánya 
van. 
Az után hazafelé, Bélával mentem és valaki köszönt. Be. tan volt. 
Barátságosan üdvözölt. Első kérdése volt. Mi van I., hogy van? Azóta 
sem tudok róla, feleltem. Mikor elválltunk, kezetcsókolt, és ez 
valahogyan 
 
olyan jólesett. Annyi tiszteletet éreztem ki belőle. Vajjon van-e 
fogalma róla, hogy mit szenvedtem, és hogy nem volt könnyű 
túlélnem a dolgokat. – Miért is olyan nagyon szomorú az élet? 
   Délután Babú szabad. Jön az Évike! Komolyan!? Komolyan, ott 
jönnek a sorban, láttam őket! És csakugyan, ők voltak. Nagy volt az 
öröm, de még nagyobb a sírás. Egymásra borulva sírtunk, kint a 
konyhában. Első két nap mondja É. állandóan sírt ő is, csak a Karcsit 
sajnálta, mert mindent megtett a kedvéért, és egészen kétségbe 
esett, hogy nem tudja megvigasztalni. Három napig hozzá sem ért! 
Még most sem élnek egészen házaséletet, a K. annyira vigyáz, nem 
akar, fájdalmat okozni, ha csak felszisszen is, rögtön abba hagyja és 
kétségbeesik, hogy fájdalmat okozott. – Ha nem lenne annyira jó a K, 
ki sem bírtam volna. –  
   Mikor vígasztalta és kérdezte mi a baja, mondta, hogy hiányoznak 
az otthoniak! Kis csacsikám, nézd vagyük csak józanul a dolgokat: a G. 
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állandóan a Magdinál volt, a Z, a Sárikával a Dódi a F.vel, a Maca, …., 
vagy a S. nézte, a H. a F-vel /ha tudnák?/ - 
Olyan borzasztó volt, hogy egy hétig nem látott bennünket, mintha 
örökre elszakadt volna. – Most már megnyugszik, hogy közöttünk 
van. –  
Többek között mondja É., hogy éjjelre nem szokta becsavarni a haját, 
mert nagyon nyomná a Karcsi 
 
karját a feje. Úgy a szivembe nyilalt: Milyen jó is odahajtani a fejünket 
egy szerető karra. – Istenem, hol vagyok én ettől, annak dacára, hogy 
jóval régebb idő óta ismerjük egymást F-vel, de távol vagyok ettől, én 
még mindig nem szerethetek és engemet sem szeretnek. – Milyen 
mostoha is tud lenni az élet! Legjobb lenne meghalni. – De hát szeret-
e engemet egyáltalában a F? De … is vagyok. Mire épitem ezt? Aki 
szeret az úgy viselkedik, mint a K. A szerelem mindent legyőz, a 
szerelmet nem győzi le semmi! 
   És hogy ért a K. mindenhez, hogy segit mindenben az Évinek, milyen 
nemes gondolkodású, finom lelkű. Annyira ki voltak sirva a szemeim, 
annyira neki keseredtem, hogy az előadásra sem mentem el. Igy 
aztán sehol sem voltam, csak a bánat maradt nekem. – 
F. hívja az egész társaságot, először Jancsit, aztán Pálmát, Gizit. Holott 
ő mondta, „Egyet …, csak kettesben járjunk, ha társaságot akarok, 
akkor őt ne is hívjam.” – 
Ebédidő alatt lent voltunk a Dunaparton és két dobost húz elő a 
zsebéből. Egyiket átadja nekem. Miközben ettem, tiszta könny lett a 
szemem. Kérdezte mi lel? De annyira fáj a szívem, annyira fáj az egész 
élet, hogy szavakkal felelni sem tudnék rá. –  
És főleg ebből is-, hogy a megbeszélt programunkra egy társaságot 
hív össze, ez is csak azt mutatja, hogy szakitani akar, hogy közeledünk 
a vég felé. 
Reggel mutattam az esküvői képet. Láttam, hogy nagyon tetszik neki. 
– És ahogyan a leányok is, nézik, könnybe merült a szemem. Odajön, 
átöleli a vállamat. Ne 
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szomorkodjak, nem érdemes! /Oh be tudná mi fáj és milyen nagyon 
fáj a szivem./ 
   Minthogy ebédidő alatt kellett, hogy szóban magyarázatot adjak, 
hogy annyira elcsüggedtem, szóba hozta: borzasztó lehet annak, aki 
vidékre megy férjhez, és egy évben csak egyszer mehet haza. Hátha 
még messzebbre megy és még azt sem tudja, hogy egyáltalában 
hazakerül-e, és, hogy nem kap-e valami betegséget, amibe belehal, 
mielőtt hazajutna, felelte. – 
Igen észreveszem, hogy az utóbbi időben ideges vagy, mondja az 
uton: kis dolgokból olyan nagyot csinálsz. Legjobb lenne egy hosszabb 
időre kikapcsolódni ebből a mostani helyzetből, mondom. – Eljön 
annak is az ideje, majd ha elmész szabadságra, felelte. – 
A vonatnál aztán megint csak elváltunk szépen. –  
   Mikor az ebédidőről visszajöttünk két keze közé fogja a fejemet és 
magához húzza, megrázza. Ne zavarja meg még jobban a fejemet, 
ugyis eléggé meg van zavarva, feleltem. – Nincs itt semmi baj, felelte. 
Csak ideges vagy, de megértem. – 
V.25. 
   Vonatszerencsétlenség történt Rp-án. Már nyugtalanul várt a 
hivatalban. Ugy megijedt, mert azt hitte a mi vonatunk, mert az 
övékké késett, és azt hitte az már beért előbb. – Mikor telefonáltam, 
hátranyúlt a karjával és szorosan átfogott, a fejét a hátamhoz 
támasztva. – Érzem, hogy szeret, és az eszem mégis azt diktálja, hogy 
lehetetlen. Tegnap írtam egy levelet neki és most, hogy érzem 
megint, hogy szeret, nincs erőm átadni. Várok még – gondoltam. – 
 
   Látja a táskámban a fürdőfelszerelést. Uszni mész? Igen. De azért 
pénteken is jösz, vagy arra fel mész ma, hogy akkor nem jösz? Nem 
tudom, majd meglátom. De hát megígérted, mi lel? Te mondtad, 
hogy csak kettesbe menjünk, ha társaságot akarok ne is hívjalak. 
Igazad van, és ne haragudj. Ha te nem jösz, én sem megyek. Nézd 
nekem mindegy hogyan viselkedsz, nálam nem számit, hogy nem 
tartod be amit igérsz, de lagalább mással szemben igyekezzél 
betartani amit igérsz. Az orra is megdagadt. F. ne légy beteg, mert 
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nem látogathatlak meg, és én azt nem szeretném. Nem szeretsz te 
engemet sem így, sem úgy, felelte. Te talán szeretsz? Nem lehet 
kérdésre kérdéssel felelni. 
   Ahogyan ott ülünk egymás mellett, egyszerre csak bejön az egyik 
leány. Hozzád jöttem, szól felém. Egy nagyon csinos fiatalember vár 
rád. – Rögtön a Gy. gondoltam, és csakugyan ő volt. – 
Hogy kerül ide? Mi járatban van erre? Még maga kérdezi, szép 
ahogyan velem szemben viselkedett, miért tette ezt? Hát mit képzel 
maga, minden évben egyszer eszébe jutok, ahogyan a szeszélye 
diktálja: egy hónapig felém sem néz, és akkor egyszerre randevura 
hív. Nézze én bevallottam magának mennyire szeretem és maga 
olyan hidegen, flegmán viselkedett velem szemben, pedig már 
többször jártam maguk felé és itt a hivatal felé is, de azok után nem 
akartam felkeresni. Most mégis miért jött? Azért mert még mindig 
szeretem és május van, tavasz’ és én olyan szerelmes vagyok! 
 Ne felejtse el, hogy ősz is lesz. – 
   Mikor kijöttem rögtön megragadja a két kezemet, nincs-e rajta 
gyűrű? tudja alig mertem kérdezni a leánynevét, attól féltem, hogy 
már asszony! – Kérdezte az otthoniakat és én is viszont. Az Édesanyja 
a télen meghalt operálás alatt és még a temetésére sem tudott 
 
elmenni, mert ugyanakkor őt is operálták vagbéllel. – 
A vállalata meg van még és szépen megy, csak most az előneve alatt 
B. működik. A telefonkönyvbe benne van a számuk. – Mondta még, 
hogy menjünk el együtt nyaralni. Kérdezte van-e komoly udvarlom, 
mert akkor nincs értelme, hogy együtt járjunk, mondjam csak meg 
őszintén. – Ki a komoly maguk közül férfiak közül? Olyan nincs, 
feleltem! Már másnap akart velem találkozni. Programom van. 
Randevú? Igen! Hát mondja le! – hogyne azt képzeli, mert most maga 
megjelent, most én már szélhámos leszek, és amit előzőleg másnak 
igértem, most nem tartom be. – E héten különben is már minden nap 
foglalt vagyok. Akkor majd telefonon felhív. – Ennyibe maradtunk. 
Lehet, hogy most vissza akarja adni a kölcsönt, de hát egyáltalába 
miért keresett fel akkor? 
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   Arra mindenesetre jó volt, hogy a F. gondolkodóba ejtse. – Nem is 
mert egy szót sem szólni csak időnként rám-rámnézett vizsgálodva, 
aztán elpirult és keserűen nevetett. Jó van, rendben van. Azt csinál 
amit akar, ez volt minden’ és én sem szóltam semmit. Aztán 
ajánlkozott, hogy …, B. is jön velem. Köszönöm ilyen áldozatot én 
nem kivánok. – Szombaton Mü felhívta telefonon, pont nem volt bent 
és én beszéltem Mü. Azt mondja nem mesélte F. , hogy leesett a 
vonatról. Valószinű Öcsödre megy nyaralni, azt hittem nem hallom jól 
és mégegyszer megkérdeztem. – Közbe jött F. és átvette. Jösz haza, 
kérdezi F.? Nem, csak a Nyugati felé megyek és onnan villamossal. Az 
uton: van az úgy, hogy az ember szépen elgondol valamit és kivülről 
jön valami váratlan dolog és meg- 
 
zavarja az egészet. Igen, feleltem, hasonlót már én is tapasztaltam: 
ugyhinné az ember, mintha minden menne már a rendes 
kerékvágásba és akkor hirtelen jön valami nem várt esemény és az 
egészet felborítja. Közben M. összetalálkoztunk. Ugy volt, hogy 
valami üzen haza, azért vártuk meg, de jött velünk végig, sőt azt 
mondja, mi lenne, ha vissza sem menne? – Valószinű, hogy elment a 
F-vel, és előbb elbúcsúztam tőlük. Hát csak gondolja, hogy randevura 
mentem. – 
Egy barátjának írtam egy levelet, melyben ezt írja: A nősülés terén 
hasonlóképen állok, mint te. Nem mintha ellenszenvvel viseltetnék 
eme „Szentség” iránt, de ehhez bizonyos anyagi bázis szükséges, 
amely jelenleg nem áll rendelkezésemre.” 
   Éviéknél voltunk. Nagyon édesen laknak. A környék nem szép, de a 
lakás nagyon kedves, barátságos. Hálát adnék a jó Istennek, ha ilyen 
lakásom is lehetne. És ez a K. milyen aranyos, jó gyerek, hogy segit 
mindenben az Évinek. – Csak ilyen boldogok legyenek végig. – 
   Az Évi hálát adhat az Istennek, hogy megszabadult itthonról, mert 
mostanában pokol itthon az élet. Az a minden percben kirobbanni 
készülő, ideges hangulat, mely itt uralkodik, ez a pénztelenség, ez az 
örökös sírás, zaj, elégedetlenség az ember idegeit felőrli. – 
Menekülnék én is, csak lenne hova? – 
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   Mostanában úgy el vagyok keseredve, semmi sem sikerül, mintha 
minden és mindenki összefogna ellenem. Sokáig nem bírom már F. 
játékát sem. – Ugy érzem sokszor magam, annyira elhagyva, 
szerencsétlenül, mintha az Isten levette volna a kezét rólam, mint aki 
kihullott Isten tenyeréből. – 
 
V.29. 
Borotválkozástól jött. Én éppen írtam a levelet’. Olyan ideges cagyok 
mondja. – Azért nevet és dalol? Valamit kell csinálni, nem? Erősen 
nézett arra, amit írok. Talán sejtette, hogy neki készül! A vonathoz 
érve mondja: én felszállok itt a végére, maga pedig elöl, hogy 
hamarébb hazaérjen. Ilyen kijelentés után megint a szivembe nyilalt. 
Szinte kerget magától! Mikor kezetfogtunk azt mondja: Na nem adja 
ide a levelet? Nem, és ijedten nézhettem rá, mert úgy éreztem, ha 
odaadnám, örökre elszakadnánk egymástól. – 
Gizike kérdezte kinek írja a H. a levelet, neked? Igen! Odaadta? Nem! 
Engem már nem érhet meglepetés, mondta, hozzá vagyok szokva, 
engem az életben már annyi minden ért! 
Mondta, hogy két unokatestvérének most lesz az esküvője és mondta 
a mamája, hogy most már rajta a sor. Arra várhattok, felelte, 
legfeljebb, ha terhetekre vagyok elmegyek hazulról. – 
Nem tudom mi tévő legyek, átadjam-e egyáltalában a levelet? Olyan 
gyenge vagyok, nem tudok lemondani arról a kis szeretetről, amit 
nyújtani tud, hogy inkább nem adom át a levelet. –  
A hivatallal Dobogókőre mentünk kirándulni. P. kérdezi Te miért nem 
jösz? „Engemet a kutya sem hívott, én csak akkor vagyok jó, ha más 
nincs!”Pedig nincs igaza. Mert G. megkérdezte tőle, hogy jön-e? És ő 
kereken visszautasította. Én nem is kiséreltem meg, hogy hívjam, 
mert biztosra vettem, hogy nem jön. – 
   Mi van a M? szól igy F. – és jóizűen nevet hozzá, hogy lehet, hogy 
máma még nem kérdezted. H.? megint csak magadat ugrattad! 
VI.2. 
Kiderült, hogy még szombaton hozzájutott a levélhez, azaz, amiről 
átírtam, másnap pedig az eredeti példányt elszedte. De nem is 
bánom hogy igy történt, mert talán soha sem adtam volna oda. – 
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Igaza van a saját szempontjából, feleli, de ha ismerné az 
előzményeket, az inditó okot’ nekem is igazat adna. Bennem van a 
hiba, az „ö leánnyal” kapcsolatban is ő volt az, aki nem látta értelmét 
az egésznek, hogy tovább folytatódjon. Ő volt az aki megszakitott 
minden továbbit, hiszen egyedüli hibája legfeljebb a leánynak csak az 
volt, hogy nem írt. De 
 
lehetséges, hogy írt, csak pehes véletlen folytán nem kapta meg a 
leveleit. – Bennem van a hiba. Majd válaszolok a leveledre, mennyi 
időt adsz? Amennyit akarsz, ha nem válaszolsz, azon sem lepődök 
meg, szóltam. Vannak dolgok, amikről most még nem beszélhetek, de 
majd érdekes dolgokat fogsz hallani. –  
Közbe F-t felhívta a M. az egyik napon, és F., hogy engemet húzzon, 
nagyon kedvesen, igy angyalkám, igen Angyalkám, stb. beszélt vele és 
jóizűen nevetett hozzá. – Élvezve, hogy nekem fáj. De alighogy leteszi 
a kagylót újra cseng. Ezuttal engemet kérnek. A Gy. volt. Most aztán 
én is igyekeztem kedves lenni, hogyne, még randevut is 
megbeszéltünk, - és ő csak hallgatta, de egy szót sem szólt. – Aztán el 
is mentem a randevura, bár semmi kedvem nem volt hozzá, 
mondtam is F-nek, de Ő egy szóval sem mondta, hogy ne menjek. – 
Mit csináljak, ő nem hiv, nem visz soha sehova, valamit csak kell 
tenni, és őreá egyáltalában nem is lehet számitani, egy szóval sem 
mondja mit akar tőlem, teljesen szabadon hagy, csinálhatok tőle, 
jöhetek-mehetek ahova akarok. – Elmentem már csak dacból is. Pedig 
csak egy szavába került volna, hogy ne menjek, vagy mondta volna 
arra, hogy kijelentettem: semmi kedvem sincs menni, jöjjek el vele, 
menjünk el sétálni, vagy moziba, v. bárhova, de ilyesmi eszébe sem 
jutott. Mint másnap aztán mondta, az 5.20 vonattal ment haza: - és 
látott engemet. – Még sietett, hogy elérje a vonatot és mégsem azzal 
ment? Igen, kérdeztem magát, hogy jön-e haza, de kijelentette, hogy 
nem, márpedig ha nem akar valaki elmenni valahova, egyszerűen 
nem megy el oda, mondta. 
Nem is éreztem jól magam. Pedig talán rendes gyerek a Gy. és szeret, 
de én akkor is örökké a F. gondoltam. – Kétszer-háromszor 
megcsókolt és én borzasztóan szégyeltem magam, hát kell ez nekem,  
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bár látnám, hogy kicsit jobban féltene és szeretne, miért engedte, 
hogy eljöjjek? Mondta is a Gy. , hogy ő úgy érzi, hogy egyáltalában 
nem szeretem őt. – Csak az elkeseredés vitt el, hogy találkozzam vele. 
– Már ½ 8-kor el is váltunk. – 
Különbe is nagyon csúnyának találom ezt az egész vi- 
 
selkedést, ezt a froclizást, és soha eszembe sem jutott volna, hogy 
találkozzam Gy-val, ha ő nem viselkedne ilyen hányavetin, ha nem 
telefonálgatnának M-vel! – Ő élvezi, hogy húzhat a M, és pedig nem, 
hogy élvezem, hogy húzzam, a Gy-val, de kényszeritve vagyok rá, 
márcsak büszkeségből is meg kell tennem, hogy tartalékoljam a Gy. 
Ő erről igy nyilatkozik: Életbe lépett a „Biztosító” /Én az „talina’, ő a 
„Pfőnix”, majd meglátjuk kibírja tovább?! 
Pénteken úszni készültünk, de egész nap szakadt az eső. Propanálta, 
hogy menjünk el helyette moziba. – Én benne voltam. De nála, se 
kabát, sem ernyő, az eső pedis egyre szakadt, igy ajánlottam, hogy ne 
menjünk sehova, hanem haza.  
Mintha a sors sem akarná, hogy elmenjünk, szól F, kifelé, az időt 
nézve. Igen, de sokat gondoltam és bánkodtam már én is emiatt. 
Mikor már stimmelnénk is valamibe, ha minden menne, ha más nem, 
hát a sors közbeszól. Nagyon elkeseredtem, és el voltam készülve, 
hogy nem megyünk sehova. – 
De aztán, hogy a villamosról leszálltunk ő volt rajta, hogy menjünk 
moziba. Olyan jó volt egymáshoz simulva ülni, fogni egymás kezét. 
Ahogyan átölelve tartott a kezemmel megsimogattam az ajkát. És ő 
elkapta a kezemet és a tenyerembe csókolt és közbe olyan forró volt, 
csak úgy tüzelt. Olyan tökéletes összhangot éreztem. Ilyenkor úgy 
érzem ha a karjaiba tart, hogy minden stimmel, nincs itt semmi baj, 
hogy tökéletes az összhang, hogy szeret ő is nagyon. – Vajjon Ő is így 
érez? 
Másnap mondja milyen melege volt a moziban. Én nekem jól esett. 
Én nagyon bírom a meleget. – Nekem nem volt tul melegem, de maga 
forró volt. Ja, annak technikai oka van – felelte: jó neked gyerek. – 
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Mondja: hogy mikor leszállt a vonatról fut utána a B.L. Mindjárt 
gondoltam, hogy ezzel jösz, láttam valakit Rp-án leszállni. Nem szólt 
rá semmit! Kis idő mulva: a Fodottba voltatok? Nem! Csak nem a G.-
be? Képzeld még csak nem is arra. Aztán elment a kedve a további 
kérdezősködéstől: majd leszoktatom róla, másnap aztán már nem is 
jött velem. Én már régen furcsálom a barátja viselkedését. Mit 
ellenőrzi állandóan magát, mi magának a gyámja? Meséli multkor is, 
hogy … vele. Mondja a mamája, hogy jön? Ő meghagyta, hogy 
mondja azt hogy elment… 2-erre tőlük! A L. utána ment, és hagyta, 
hogy hiába tegye meg az utat. Már ő is unja, ezt a szinte „tolakodó 
viselkedést.” – 
Tegnap kaptunk 10 kg lekvárt és F. segitett hazafelé vinni. Többen 
szóvátették, hogy mi lenne, ha egyedül vinné, de ő két fület csinált rá. 
Ekkora önzetlenséget hogyan is várhatnék tőle? Elég szép volt tőle, 
hogy elkisért egészen a kocsi elejéig, ott aztán szépem elbúcsúzott, 
tőlem. Milyen végtelenül önző mindenben. csak addig jó neki 
minden, míg neki kedvez, mihelyt valami nem stimel, nem az ő 
érdekét szolgálja: már haragszik. Milyen nagy szivesség, áldozat is 
lenne tőle, ha egyszer felszállna arra a kocsira, amelyikkel én megyek, 
és legfeljebb Rp-án átszállna. Igy aztán csak megvagyunk: nekem ez a 
kedvezőbb, ha az elejére szállok, neki, ha a végére! Mintha olyan 
sokat számitana az, hogy pár méterrel idébb vagy odébb megy. De 
nem’, még ebben is ennyire önző. Még ebben is a saját érdekét nézi. 
– 
   Már egészen belebolondulok ebbe a mi ügyünkbe. Hogy milyen 
kedves, szeretetreméltó tud néha lenni, hogy röviddel utána 
lehűtsön. Az a ragyogó arc, azok a fénylő szemek, hogy ragyogtak 
felém ma reggel is, 
 
szinte érezni véltem, hogy mennyire szeret. És akkor hívott hátra 
süteményt enni. Nem akarok hízni, sem ujabb adósságot. Én nem 
mentem, de mondtam, hogy ő azért csak menjen. – Hoz nekem egy 
süteményt és én nem fogadtam el, mert az egésznek olyan látszata 
lenne, hogy félek pénzt kiadni, csupán csak azért nem mentem: de ha 
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az ő számlájára megy, akkor megeszem. – Ezen aztán megharagudott 
és jó formán 1 óráig hozzám sem szólt.  
Készült előbújni a nap a felhők közül és mindketten néztük. Ki-süt 
még Neked is a nap, szólok. Nekem már kisütött, de már újra be is 
borult, felelte. –  
És én olyan drágának tartok minden percet, melyet vele együtt töltök 
és ő ezt a drága időt igy hagyja tovatünni haraggal, sőt át is ment a 
másik szobába, és ott az egyik kolleganőmhöz ült, és ott maradt csak 
nem végig. Többet veszekszünk, mint jóba vagyunk. –  
   A válasz a levelemre egyre késik. Bár ez is felelet, ha egyáltalában 
nem válaszol. –  
   Szeretem őt nagyon, de be kell, hogy lássam, nagyon nehéz 
természet és több szomorúság van mellette, mint örömöm. 
Tegnap délután Éviéknél voltam. Elnézem milyen jó, milyen 
készséges, türelmes, megértő a Karcsi. – Éppen mondja É. is: a 
legfontosabb, hogy türelmes, megértő legyen a férj. – A házaséletet 
sem erőszakolja. Azt mondja nem akarja, hogy durvának tartsa az É., 
hogy kiábránduljon belőle, majd megjön az is magától. –  
Bár úgy gondolom ezen a téren F. is gyöngéd lenne, de minden egyéb 
vonalon kevéssé megértő, türelmes. A K. minden jó úgy, ahogyan az 
Évi csinálja. Ő már csak az étkezés terén is milyen igényes. csak az 
kell, ami jó, ha nem jó 
 
valami, ha nem izlik, inkább éhezik, de meg nem eszi. – Pedig É. 
emnnyivel ügyesebb, mint én, és még bizony neki is sok minden nem 
sikerül, hát vajon mi lenne akkor velem? – 
A K. nem kiméli magát, csak az É.-t. Ő felkel 6-kor, hogy a tejért 
menjen. Ő elkésziti az É. tizóraiját, összevágja a fát, bevásárol, 
multkor is mire az Évi … megpucolta a kilincseket, felmosta a konyhát. 
– Ő az Éviért mindenre képes, mert igazán szereti. –  
Neki semmi sem fontos, nála semmi sem a saját személye, csak az Évi 
mindene. – Évi is nagyon helyes asszony. – Sokkal helyesebb igy 
asszonynak, mint leánynak. Milyen vigkedélyű, milyen gyors, 
szeleburdi, egyenesen elragadó. Ahogyan odaértem rögtön kötényt 
kötött elébem cseresznyét pucolni, stb. A süteményt teljesen  
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átengedte nekem, holott ezt itthon soha sem tette volna. – Igazán 
otthon éreztem magamat, olyan barátságos, kedves légkör uralkodik 
náluk. – És milyen szerencsés, hogy egy ilyen teljesen felszerelt lakást 
kapott! Éppen mondja, hogy nagyon hiányzunk neki, de már nem 
tudna otthon megszokni, olyan jó ez a békesség, hogy soha sem 
hallani veszekedést. – 
Nagyon vágyom én is már egy külön önálló otthon után, és főleg, 
hogy szeressen valaki, hogy egyetlene, és mindene legyek valakinek. 
És főleg talán azért is vágyódom el, mert itthon olyan nagyon háborús 
élet folyik. Most ujra meginditja Anyuka a vállást. De vajjon sikerül-e? 
nem jó ennyire hagyni elfajulni a dolgokat. Már rég el kellett volna 
válni. 
   Tegnap mielőtt Éviékhez mentem, betértem nagymamához! 
Szegény, hogy össze van esve! Magához húzta a kezemet és 
simogatta és könnyezett: édes kis hűséges H.kém, te csak el-eljösz 
hozzám. És nekem is csupa könny lett a szemem. Igen 
 
van, aki még igy gondolkodik, van, aki szeret. – Mit tehet róla a N., 
hogy ilyen komisz fia van, mit az Apánk. Nem csoda, ha a többi 
gyereket elidegeniti tőlük. De én, akit szeretek, azt mindig szeretem, 
ha tücsköt békát is kiáltanak rá. – Én nem hiszem, amit Apú mond, én 
azt hiszem, amit én látok, és hallok. – Szegény nagymamának 
legfeljebb az a vétke, hogy tulságosan gyenge volt, és még most is az 
a gyerekeivel szemben, és, hogy az Apjuk vére üt ki rajtuk. – 
Integetett még sokáig a N. a kapúból és engem elfogott egy szomorú 
érzés, szegény ki tudja, még meddig él!? Itt van betegesen, öregen, és 
elég csapás neki is a fiai viselkedése. – Az utóbbi időben egyre 
gyengébb és sokat szédeleg. – És bármilyen kegyetlen és fájó, de 
bizony igaz, hogy az ember azt akit különben szeretett, sem tudja már 
úgy szeretni – ha egy hozzá közelállója, rokona olyan komisz, 
kegyetlen – mint A. És akaratlanul is elidegenedik az ember 
egymástól. Igy van ez nálunk is. – Apú miatt senki sem jön hozzánk, és 
mert ő megbántotta szeretteinket, tudat alatt, anélkül, hogy 
akarnánk -, reánk is neheztelnek. –  
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F. emlitette, hogy neki is mennyire hiányzik a bátyja. Milyen rossz 
volt, mikor először volt náluk és kikisérte őt, és nem jött vele. 
Féltékeny a sógornőjére, nem mintha nem szeretné, csak szinte 
neheztel rá, hogy elvette a bátyját tőle. Hogy sírt a bátyja mikor ő 
hazajött fogságból. Mikor házassága után először volt otthon 
megsimogatta a pamlagot, melyen aludt, s melyen most ő alszik – 
milyen jókat aludtam itt, mondva. – Szép, hogy igy szeretik egymást. 
– Azért mondta el mindezt, mert mondtam, hogy mikor az É. először 
jött haza én úgy sírtam, és úgy oda voltam, 
 
hogy semmihez sem volt kedvem, hogy képtelen lettem volna 
bárhova is elmenni, pedig megigértem. 
Emlitettem F-nek: hogy mit mondott P. egyszer vele, és B-val 
kapcsolatban, aztán, hogy multkor, hogy kicsit bent maradtam 
Jött be az a volt kollégám és kérdezte: egyedül vagyok? 
Végignézte a szobákat, és ekkor ijedtem csak meg és gyorsan az 
ajtóba álltam. Nem győzött eléggé csodálkozni, hogy maga nincs itt, 
hogyan lehet egy ilyen édes, szép kisangyalt egyedül hagyni, hogy 
merte magát itthagyni, még most sem tudom elhinni, hogy nincs itt? 
Azt képzeli, hogy a pénze megszédit? Aztán még elmondtam F-nek, 
hogy most mikor Gy. az egyik barátjához egy drogériába bevitt’ az 
éppen a róllókat húzta le az üzletre, de gyorsan kiugrottam, és hogy 
kérdezte, csak nem félek egy percre bent maradni a Gy-val? de én 
jobbnak láttam kijönni. csak nem fogok egy idegen helyen, bezárt 
üzlet mögött maradni még egy percig sem, nemhogy vele: de még 
veled sem. –  
   Nem tudom, hogy helyesen tettem-e, hogy elmondtam mindezt. De 
hát végeredménybe be kellene látnia, ha szeret jó lenne biztositania 
számára. Az ember mennyi veszélynek van kitéve: de ő nem 
féltékeny, valószinű, mert nem szeret. Ugyanakkor hallhatja ő is, és 
láthatja, hogy a viselkedése arra enged következtetni körülöttünk 
mindenkit, hogy szeret. és furcsa helyzetbe kerülök, hogy még sem 
vagyok neki senkije, és hagyja, hogy bárki udvaroljon, és kérdezze: 
„mi van már? Még nem nyilatkozott? Hogy állnak, mi van magukkal? 
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kérdezi Lola is a napokban? Most léptek életbe a „Biztosítok,” adta 
meg a feleletet F. 
   Most már rendezik a L.D.-ok ügyét is. Igy F. most majd a IX.f.o.-ba 
kerül. De, mint …, még mindig nem komoly az állása. Vajjon mi lesz 
velünk? 
 
Tisztázodott a virág-ügy is. Mondja, hogy mikor elmentek nekem 
virágot venni, ő mindjárt mondta a B-nak, hogy az feltűnő, és nem 
lehet megtenni, hogy egy nagy kosár virágot vegyenek nekem. Az 
igaz, hogy megérdemlem, de a többiekkel szemben ezt nem lehet 
tenni. Aztán mikor bevitték neki neki támadtak, mert azt hitték, hogy 
az ő műve volt. Ő mérgesen becsapta az ajtót és kijött, mondta, hogy 
neki az egészhez semmi köze. A kis kosárral kapcsolatban pedig az 
volt a helyzet: én emlitettem, hogy tetszett az a kis kosár kék 
nefelejts, és ő meg akarta venni. Ekkor a B. mondja, megengeded, 
hogy a felét fizessem, vagy egyedül akarod venni? Ha megengeded én 
kifizetem a felét. Ahogyan akarod, felelte F. – Igen, ez mind rendbe 
van. De ahhoz már nem volt elég bátorsága F-nek, hogy mondja: igen 
ezt én külön, egyedül akarom adni. – Hát szégyen az, hogy szeret. – 
Hogy vagyok valaki a számára! Hiszen láthatja, hogy mindenki igy 
gondolkodik róla, ha szégyeli, ha nem állja, ha titkolni akarja, miért 
viselkedik úgy, hogy erre következtessenek?! 
VI.8. 
   Reggel megvárt az utcán. Szomorúan vettük tudtul a lesúlytó hírt, 
hogy egyáltalába nem valószinű, hogy kinevezik. Nagyon neki 
keseredett és én vigasztaltam. Ez nagyon jól esett neki. 
Meséli, hogy a sógornője megnagyittatta az édesanyjuk képét és 
mikor a bátyja ebédután lefeküdt, pont szembe került vele. A 
meghatottságtól szólni sem tudott, csak megeredtek a könnyei. – 
Most látja csak, hogy milyen szép asszony volt a mamája, nem hiába 
mondta a papája, hogy olyan szép leány volt. 
Minden rendben volt addig, míg Gyula nem hívott a telefonhoz. Miért 
beszél velem olyan hánya-veti hangon, mondjam meg, ha többé nem 
akarok vele találkozni. Bocsánat, hogy zavartam, többé nem fog 
előfordulni. – A kölnit pe- 
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dig majd elküldi. 
Feri oda volt, hogy én úgy gondolkodom: hogy fogat-fogért stb. Maga 
tanított rá, hogyan kell viselkedni. Igen? , csakhogy én mindjárt 
fejszével adom vissza, ha megbántottak. – 
VI.10. 
   A barátjánál volt tegnap este /az aki kórházba volt/ és felolvasott 
neki egy novellát. – Mely egy katonáról szól, aki egy német városba 
nyer bekvártélyozást. Egy esős délután elgondolkodva ül az ablaknál 
és néz kifelé, mikor az udvaron meglátja a háziasszonya leányát: 
Hédinek hívták. Amint megy előre, megcsúszik a lába és elcsúszik. 
Mikor felkell, megkönnyebbült mosoly hagyja el ajkát és felpillant és 
szeme a katona szemével találkozik. Rövid idő mulva megjelenik a 
leány és egy tálon valamit hoz be a fiúnak. Hirtelen örömében ez azt 
sem tudja mit csináljon, hogyan köszönje meg. Majd elkapja a leányt 
és megcsókolja. A leány ezt természetesnek veszi. Aztán leülnek és 
beszélgetnek. A leány elmondja, hogy már mások is voltak igy 
bekvártélyozva hozzájuk és kisül, hogy már mással is csókolódzott, 
stb. – Majd eloltják a villanyt. Hajnal felé a leány otthagyja a fiút. Ő 
haragszik, hogy miért kopog olyan hangosan a leány lépése, miért 
nyikorog annyira a lépcső. Majd összecsomagol, hogy elutazzon. 
Valami emléket szeretne hagyni, körülnéz és tekintete a falon egy 
képre téved. Leveszi a képet – mely egy tengerparton álló nőt 
ábrázol’ amint a szél meg-meglobogtatja ruháját, haját és néz a 
távolba – és a hátlapjára írja a dátumot, majd visszateszi a helyére és 
elindul. Útközben még arra gondol, vajjon eszébe jut-e egyáltalában a 
leánynak, hogy levegye a képet és megforditsa, vagy eszébe sem fog 
jutni soha? – 
   Nagyon kedvesen, kissé zavartan mesélte el mindezt. Ha érdekelnek 
az ilyen novellák, majd hoz egy párat nekem. –  
   Olyan ideges volt egész éjjel nem birt aludni. Csak úgy gyűrte a 
párnát, és dobolt egész idő alatt az ujjával. 
 
Márcsak 74 kg. Hova fogy? Miért fogy? 
VI.11. 
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   Az egyik kollégám azt mondja: ma nem fáradt ki!? Az Üllői-út és a 
Lágymányosi út bizony elég messze van egymástól. Feri rögtön 
kapcsolt. Én pedig mondtam: ugyan’ most már beszélhetek, Isten 
tudja mi mindenre gondol F. – Én szép sorjába előadtam mindent mi 
volt tegnap: csak éppen ezt a részét a napnak nem emlitettem. 
Ugyanis a kölnit, melyet már kifizettem még mindig nem kaptam 
meg. Legjobb lesz, ha elmegyek Gy-nak a barátjához, gondoltam. 
Ugyis történt. Éppen ma volt itt a Gyula’ és adták oda neki mondták! 
De hívja fel a Gyulát, vagy menjek fel hozzá az irodába, és mindjárt 
megkapom, mondták. Nem felesleges, valószínű hogy akkor már 
holnap elhozza a Gyula. Ez történt mindössze, de annyira lényegtelen, 
és főleg szégyenlem, hogy ilyen szélhámos a Gyula, hogy 
feleslegesnek tartottam megemliteni. 
   Délután moziban voltunk, és egész idő alatt húzott a gy-val F. – 
Nézze nem érdemli meg, hogy elmondjam, mert vagy hisz és bizik 
bennem, vagy nem. De majd előadás előtt elmondom. De erre nem 
került sor, mert már kezdődött is a darab, mozi után pedig a Laci 
barátja csatlakozott hozzánk, azért nem tudtam elmondani. – Később 
pedig feleslegesnek tartottam magyarázkodni, érdekesebb is igy, 
hogy nincs tisztába a dolgokkal és soha sem baj, ha egy kicsit 
féltékeny, és ha van valami, amit még sem tud. Egy darabig igy 
halogattam, végül is megmondtam. Még pedig akkor, mikor pár 
nappal később Gy-val beszéltem telefonon és megkérdeztem mi a 
helyzet? Hogyne nála van a dolog, és már nagyon vár. Csak menjek 
érte. Dehogy megyek. – Ne bolondozzak. Ennyire nem bizik saját 
magába? Hogyne, hál’ Istennek egy 
 
szer minden elmulik, és olyan rég volt, hogy már beszélni sem 
érdemes róla, igy én. Hát jó ezek után még ha most is szerelmes 
lennék magába, sem mondanám meg. –  
   A köniért eljöhetek, mert nincs senki, akit elküldjön vele. Mondtam 
már, hogy nem megyek! Ha mindenáron emléket akar tőlem, hát 
tartsa meg emlékül! Azt tudja, hogy ez egyáltalába nem volt egy 
finom kijelentés magától. Magától pedig egyáltalába nem finom  
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viselkedés ez! Aztán úgy határoztunk, hogy vagy felküldök érte én 
valakit, vagy ő elküldeti. 
   Közbe kint Pista és Béla hallgatták az egész beszédet, és húzták vele 
F. – 
   F. emliti, hogy el kéne menni a vásárba. És, hogy kb. egy hét múlva 
meg lesz a válasz a levelemre. – 
   Később, hogy emlitettem, hogy akkor elmegyünk-e a vásárba? azt 
felelte: nincs pénzem! Hát kell oda pénz. Legfeljebb egy pohár sört ha 
iszunk. – 
   Másnap reggel ezzel kezdi: Nem mehetünk a városba, szombaton 
van az unokaöcsém esküvője. – Egy szót sem szóltam rá. Különben is 
hivd el az „Üvegest” /így hívja Gyulát/ annak legalább van pénze! – 
   Nagyon meglepett ez a kijelentése, ezt igazán nem vártam tőle. – 
Igyekeztem uralkodni magamon és azt feleltem: Milyen jó, hogy adta 
ezt a tippet. Tényleg őt fogom elhívni. – 
   Igen H. mondja beszéd közben te …., csak az idegeimet nem 
kiméled. Te sem az enyémet. – Hát ha majd nem bírjuk tovább, majd 
keresünk valami megoldást, feleli F. – 
   Irja nekem forditott írással: Édes H…-ém! Szeretlek én: jöjj vissza 
hozzám. Jó lenne becézni, csókolni újra a szád, nélküled haragos ősz 
van és nincs többé nyár. Csupa könny a szobám, miért nem vagy 
nálam, igen költeni mindig is jól tudott. – Ez valóság, írja egy 
 
cédulára és mutatja felém. – A bátyjától kapott egy öltöny ruhát. – 
VI.22. 
   Nyilik az ajtó és Cica belép. – Mit gondolsz ki van itthon? A F.? Igen! 
Mikor jött, hogy van? Két-három napja, hogy kaptam tőle levelet, 
melyben írja: Hál’ Istennek végre én is hazakerültem – Egészséges, jól 
van. Majd meglátogatja Cicáékat. – Irjunk neki közösen mondja Cica! 
Nem tudnám azt az érzést elmondani, mely elfogott erre a hirre. 
Örülök neki, boldog vagyok, hogy végre itthon van, de mi ez ami 
belevegyül ebbe az örömbe, mintha megijedtem volna? Valami 
szorongás-féle fog el. – F. kit annyiszor idéztem’ kihez annyiszor 
menekültem képzeletben, ha bánatom volt, ha csalódás ért, ha nem 
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volt senki mellettem, mindig reá gondoltam. – Ha valami szépre, 
rendkivülire vágyodtam, eszembe jutott a régi idő, melyben akkor ő 
volt a főszereplő. 6 éve, hogy nem láttuk egymást és kétséges volt, 
hogy vajjon fogunk-e még találkozni? Szeret-e, gondol-e még reám, 
vagy talán nem is szeretet? Talán csak a távolság az idő az, amely oly 
széppé szinesiti a multat. – Mi lesz most! F.nek nehogy emlitsd, 
szóltam Cicának. – És F. ott ült mellettem. – Még nincs elfeledve a 
mult, az emlékek még kisértenek, de már itt van F.II. /ahogyan magát 
ujabban nevezi/, telve édes leány sejtelmekkel. – Vajjon mi lesz 
most? Mi az erősebb, melyik fog győzni. – Jelen -, múlt? Mindkettő 
nagyon drága nekem. Nem akarom egyiket sem megbántani. – 
Cica pár sort gépelt F-nek. Nagyon örültünk a hírnek, és szeretettel 
várjuk Karcsival, Lacikával együtt. – Itt, pedig egy kedves ismerősünk 
neve következik írja Cica: És án odaírtam: Emlékszik még? Ha 
valamibe segitségére lehetek megtalál ….. címen. – 
Hogy vagytok K.-val? kérdezem Cicát. Jól, felelte. – A hír- 
 
re, hogy itthon van F. csak néztem Cicára, és ő rám. – vajjon milyen 
hatással van Cicára? És talán ő is ugyanezt kereste rajtam: Mert 
egymás tekintetét kutatva néztük egy darabig egymást. – 
Mikor Cicát elkísértem M-vel találkoztunk. Na ma jó hírt hozott Cica? 
szól M. – 
   Mindenesetre nagyon felzaklatott a hír. – Délután úszni készültünk 
menni, de rossz idő volt és F. propanálta, hogy inkább moziba 
menjünk. Mikor bent a moziba egymás mellett ültünk és ő átkarolta a 
vállamat, megeredtek a könnyeim. Istenem milyen jó is, hogy 
mellettem van, milyen finom lelkű és milyen megértő, hogy akkor, 
mikor az ő szive is fáj, és bizonytalanná válta helyzete velem 
szemben, - mégis tud gyengéd és oda-adó lenni, tehát továbbra is 
szeret. – Olyan végtelenül jól esett, hogy mellettem van. Nem tudom, 
hogy mi lesz, de F. is nagyon szeretem. – Ebben a percben nem 
tudnék választani. – Egyforma az arány. – És ő magához húzta a 
fejemet és simogatott, vigasztalt. –  
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Egyet tudok már, azt fogom választani, aki jobban szeret. – Mert a 
legjobb érzés a földön, ha van aki szeret. – Enélkül nem érdemes élni. 
– És, hogy F. szeretett-e? szeret-e? ez nagy kérdés. 
F.II. mondja neki mindegy hogy mit néz, sőt ha ötödször nézi, akkor is 
szivesen jön! hogy miért azt majd megírja.  
Reggel azt mondja F. : azt álmodtam, hogy a halál elsuhogott 
mellettem, nagy irammal lebegett el mellettem. 
Majd mielőtt szabadságra megy, mond nekem valamit, amitől leülök 
majd meglepetésembe. –  
   Majd, hogy moziból kijöttünk kérdezi: mi van a druszámmal? Miért 
kérdi? Mikor jött meg? Honnan veszi? Nincs itthon, nem akar róla 
beszélni, hát jó. –  
Később aztán megmondta, hogy tegnap a bátyja cukrászdába vitte és 
egy ujság került a kezébe, amely közli a hadifoglyok névsorát, ott 
olvasta a F. nevét és lakhelyét. – Maga tudta és nem szólt nekem, hát 
 
ezt nem vártam. Miért nem szólt? Mert kíváncsi voltam, hogy vajjon 
Te fogsz-e magadtól szólni? De ti csak suttogtatok és nem szóltál egy 
szót sem. Mikor odamentem az irógéphez lecserélted a megszólitást, 
ekkor már biztos voltam benne. – Csak várta, hogy majd szólok neki, 
legalább csak annyit mondtam volna, hogy megjött egy kollégája. 
Azért járkált föl, le, mert már nem bírt magával olyan dühös volt. –  
   Nem csak azért nem szóltam, más oka is volt annak, hogy nem 
akartam közölni veled. – Megmondtam előre, hogy igy lesz. éreztem, 
mondtam, hogy 1-2 hónap. Egész regényt tudnék írni az egészről.  
Azért mondtam, mindent a maga idejébe. Mindennek eljő az ideje. – 
De ha tudja előre a végét, akkor miért kezd bele? – Várom, hogy 
vajjon mivé fejlődnek a dolgok. – Kérdezte hanyadik fizetési osztályba 
van a F. Na majd az egyik tanú én leszek. – Nem, szaladt ki a számon. 
igez, hogy én szegény vagyok, jobb lenne egy gazdag tanú. –  
De, hogy Cica jött’ még előtte /azt a kijelentést tette, hogy az ő 
felesége nem fog állásba menni. Addig nem nősül, míg olyan módba 
nem lesz, hogy a feleségének ne kelljen állásba menni. – 
VI.23. 
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   Tegnap nagyon odavolt, mondja F, Nagyon megzavarta a tegnapi 
nap magát. – Csak azt csodálom, hogy te olvastad és nem szóltál 
nekem, - mégcsak azt sem mondtad, hogy cukrászdában voltál. Azért 
sem mondtam, mert akkor már nem tudtam volna megállni, hogy ezt 
is ne emlitsem.  
Még tegnap mondta nekem. Az amit te egyszer mondtál nekem, ma 
áll. Mert az az asszony, aki szeret valkit’ nem szalad a hírrel rögtön a 
barátnőjéhez, vagy pedig az is lehet, hogy kiváncsi volt, te hogyan 
 
fogadod a hírt, vagy hogy tudsz-e már róla? – 
   Majd később így szól. Egyébként a druszám sincs jobb bőrben, mint 
én voltam. Honnan tudja? Beszéltem valakivel aki ismeri. Azt 
csodálom, hogy az illető miért éppen, nekem mond elmindent. Nem 
csodálatos? Ki az? Azt már nem mondhatom meg. Én nagyon 
szomorún láttam a hirre és ő utánam jött: csak nem gondolod, hogy 
lenne szivem megszomoritani téged? Nincs semmi baj, jól van a F. – 
   Aztán odatartja elébem a lapot, amit írtam neki: ehhez tartsd 
magad „Csak vígan át az életen és nem búsulni semmin sem” . 
Elszedte a naptáromat. Április végén van egy jelzés „Nagy pénteken” 
mit jelent ez? – Te H. mi volt az amit Virág… is emlitettél, hogy 
annyira bánt. – Minthogy megigértem, hogy felelek rá, valamit kellett 
mondanom. Nem olyan dolog, hogy el lehetne mondani. Irja le és 
kezembe adja a ceruzát. Figyelem, megemlékezés, írtam. 
„Célozgatott”, találgatott. „Anyagi okok” felelte és egészen belepirult. 
Olyan zavarba jött. Tán jobb lett volna, ha hagyjuk az egészet! Aztán 
azt mondja: hogy mondjam meg, mi az? Nem mondhatom. Egy 
feltétellel megtudhat mindent, ha megígéri, hogy az amit tőle kap, 
nem adja vissza. – Végül is belement az alkuba. – 
   Még annyit jegyeztem meg, hogy szomorú ünnepem volt, és akkor, 
hogy olvastam a könyvet, amit tőle kaptam, egy …. akadt meg a 
szemem, és ehhez is akartam tartani magamat „Szemek nélkül is meg 
lehet értettni valakivel, ha egy sziv örökre be akar csukodni.” 
VI.24. 
   Könyörgött adjam oda, amibe megállapodtunk. – De mondtam, 
majd csak, ha hazafelé megyünk. – Fogadtunk, 6 süteményt 
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vesztettem. Bementünk P. szobájába /mert üres/ és hármasban 
elfogyasztottuk. – Béla kezetcsokolt, majd F. is, és utána elkapott és 
szájon csókolt. – Hogy van az, ha megcsókol, hogy 
 
olyan kellemes melegség járja át. Én mit érzek? Én olyan 
megnyugvás-félét. Olyan jó érzés tudni, hogy van valaki, aki szeret! 
   Mesélt egy regényt amit olvasott. Kérdezte olvastam-e már ilyen 
zsánerú könyveket? Nem, mert sem a nagyon nagy nyomort, sem a 
brutális, drasztikus dolgokat nem bírom még könyvben sem, feleltem. 
– Aztán beszélt arról, hogy egy férfi más természet, mint egy nő, 
annak élni kell. De az ilyesmi egyáltalában nem dicsekedni való. Azért 
nem bírja, mikor egyesek dicsekszenek vele, hogy milyen jó kis nőjük 
volt. – Ez olyan szükség szerű megoldás és erről jobb hallgatni. Persze 
nős embernél más a helyzet, annak ilyesmire nincs szüksége, ha 
mégis megteszi, akkor már inkább sajnálni való, mert erős lelki 
krizisen kell átesnie, hogy eddig jusson. A legtöbb férfi azért nősül, 
hogy rendes otthona legyen, hogy legyen aki kiszolgálja és hogy 
nyugodt élete legyen, azért csak nagyon … 
   Rendes ember ezer közül 1 ha akad, de azért még vannak ilyenek is, 
feleli F. 
   Ha maguknak kell a csók és minden velejáró, mert ez életszükséglet, 
akkor mindegy az, hogy kitől  kapják, hiszen kielégiti. De nem 
teljesen. – Ez csak olyan szükségszerű megoldás, szeretem én például 
a Gizikét, Pálmát, Mütyürt, vagy bárkit, aki jó, de csak annak a csókját 
kivánjuk és elégit ki, akit igazán szeretünk. –  
Mit éreztél mikor csókoltalak, kérdezi F. – Nem akartam egészen …. 
és igy feleltem: az mindig attól függ, hogy ki csókol. Van akinek a 
csókjától összeborzadunk, rosszul esik, de ha attól kapjuk, akit 
szeretünk, attól jól esik, feleltem. Aztán azt írtam: Ha egy férfi szeret, 
kiván csókolni? És ha egyszer csókol az kielégiti 2-3 hónapra, elég az? 
Ez egyáltalába nem áll, mert abból soha sem elég. Azt mindig kivánja 
az ember, még álmában is. – Kielégiteni azonban a csók nem elégit ki. 
Ez olyan mint a zenében a bevezető akkordok. – 
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Csak felizgatnak, feltüzelnek, és csak bosszantják az embert, hogy 
tovább nem mehet. De hát becsület is van a világon, és tudja az 
ember meddig mehet. – 
Hazafelé menet átadtam neki a csomagot. – 
VI.25. 
   Összeveszett a bátyjával: hívták, hogy menjen el velük. Vacsorára 
voltak hivatalosak. Mind elegánsan felöltözve, ő pedig ilyen kopottan 
nem megy, és mind pénzes emberek. Tudhatja nagyon jól, hogy a 
bátyja ilyen esetben fedezi a kiadásokat, mondtam. Neki ebből már 
elég volt. Mindennek a pénz az oka és dühében belemarkol az egyik 
ügydarabba és akkorát csapott az asztalra, hogy mindenki odafigyelt. 
– F. mondja, hogy majd kapok tőle valamit, mert a feltételt nem 
tartottam be. 
   Összevesztem Pitával. A beszerzést most én intézem és 20 Ft-tal 
több pénz gyűlt össze. Erre Ő el-kezd veszekedni, hogy milyen 
együgyűek vagyunk mi nők, hogy akár a P. én is csak csinálom itt a 
nagy …. papírokat és még sem stimmel. Hogy milyen korlátolt 
együgyűek vagyunk, stb. – De mi köze neki az egész dologhoz, aki 
többet adott – úgy is fog szólni. –  
Elég az, hozzá, hogy összekaptunk. – Annyira felhúzott, hogy alig 
bírtam ki sirás nélkül. – 
Aztán jött a Me. és odaült mellém. A barátunk írt a ….. Dezsőnek és 
érdeklődik maga iránt is és Cica iránt is. Olyan jól esett, és annyira 
meghatott, hogy azért Me. nem feledkezik meg rólam és a javamat 
akarja, meg mi tagadás az is nagyon jól esett, hogy F. emlékszik rám, 
és érdeklődik irántam, hogy most már a sírást nem tudtam 
visszatartani. Igy talált F. mikor kijött hozzám. Mi van? F. van valami 
hír? Minthogy nem feleltem azt mondja, majd megkérdezem Me. Be 
is ment, de nem tudott Me.vel beszélni. Később aztán én elmondtam, 
hogy a F. érdeklődött irántam is, és kb. 11-én 
 
jött meg, jól van és kb. egy – hónapig lesz otthon és aztán bejön. 
Mikor Me. elment tőlünk utána szaladtam és kérdezősködtem még 
kicsit. Ha meg jön F., ne szóljon rólam, -mondtam-, semmit, jó, majd 
csak idevezetem, felelte Me. – 
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Reggel mondta F, hogy ne menjek el máma úszni. Ha olyan nagyon 
kívánod, nem megyek el, feleltem. Miért akarod, hogy ne menjek el? 
Akarsz valamit? Azt akarom, hogy én legyek az első, aki az új 
fürdőruhádban lát. – Megnyugtattam, hogy gőzfürdőbe megyek és 
még el sem hoztam az új fürdőruhát. – 
VI.26. 
   Tegnap kint voltunk a vásárban. Előzőleg még hivatalban F. behívott 
a P. szobájába és megcsókolt. – 
A vásárba azt mondja, hogy ő szabadság után, már nem jön vissza az 
osztályra, az V. osztályra megy. Valaki megkérte, hogy cseréljen 
valakivel. És aztán azt mondta, hogy ezt vártam is tőled F. – El volt 
rontva az egész napom. Olyan meggyőzően beszélt, hogy elhittem. Az 
állomásra kiérve azt mondja: kérdez tőlem valamit, de igérjam meg, 
hogy válaszolok rá. Jó, megigértem. Hiszel te nekem? Hát, hiszek. Jó, 
ha te ezt igy mondod, hogy hát, akkor már el sem mondom.  
Ha őszintén akartam válaszolni csak ezt felelhettem, hiszen annyiszor 
ugratsz, hogy már a végén nem tudom mit higyjek, mit ne? De mond 
már mit akarsz. Most már semmit. Hagyta, hogy könyörögjek. Mit 
kapok, ha megmondom? Amit kivánsz! Biztos? Ha csak nem 
lehetetlent kivánsz, ha nem ütközik a tisztességbe és 
becsületességbe. Becsületes dolog, és nem lehetetlen. Olyasmi amit 
már adtam neked? Nem? Hát lehetetlent ne kivánj! Mit kiván minden  
 
férfi:? de én szegény vagyok és nem tudom Velencét, Párist, stb. 
nyújtani neked. – Akkor már hagyjuk is! Na látod milyen vagyok … 
akarlak. – Meg sem akarod mondani, és nem is erőltetem, ha nem 
akarod mondani, ne mond. – Majd a vonaton ha leszállsz, 
megmondom. Ha leszállok, hát olyan rövid? Igen! 3 szó. – Már alig 
vártam, hogy leszálljak. Szembe állitott magával: hétfő megkapom? 
Néz a szemembe. Majd a fülembe súgta: Nem igaz az egész, csak 
tréfáltam. Nagyon meglepett! Sejtettem később, hogy csak próbára 
akart tenni, hogyan reagálok rá, ha ő elmegy. Sajnálom-e majd. De az 
is lehet, hogy megijedt, mert mondtam, hogy én majd beszélek az 
illetővel, aki közbe szólt, hogy elvárja, és majd megtalálom a 
kapcsolatot az öcsödi leánnyal. – 
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   Ő írt egy lapot valakinek, és mondta, hogy írjak egyet Olécskére. 
Nem írok! feleltem. Később aztán Cicának írtam egyet. – 
   Szombaton mondta nekem odabent, mikor az ő nevét diktálta: a 
második. Igy nevezi magát F. II. Na majd osztályt cserélünk, mondta 
akkor. – 
Kegyetlen játék volt tőle, hogy igy reám ijesztett. –  
Úgy adta elő a dolgokat, hogy M. megkérte őt, hogy tekintva, hogy F. 
hazajött, legyen szives átadni a helyét neki, és ő menjen el az V-ra , 
ahová őt a F. I. helyezték. –  
Nem értem azért miért szükséges neki tisztán látni mikor úgy sincs 
komoly szándéka velem. A vásárba is kijelentette, hogy ő addig nem 
nősül, míg a Feleségének nem kell állásba járni, inkább soha sem 
nősül, sem hogy a Felesége is állásba legyen. –  
Milyen jó nekem, nem is tudom, hogy nő vagyok, hogy körül 
rajonganak a férfiak? – Ő neki mit kell fáradni, hogy szeressék. – Most 
már aztán tényleg nem tudom mi a valóság, mi a költészet abból, 
amit mondott. – 
 
„1948. VIII.29/v.” 
   F.II. /Ő nevezte igy el magát/ elment szabadságra. 3-4 napnál 
tovább nem bírta ki. Be-bejött hozzám. Ideges volt, nyugtalankodott. 
Egyik nap nyilik az ajtó és alig akarok hinni a szememnek: fehér 
ruhában a F.I. jön felém mosolyogva. Megdobbant a szivem és 
mosolyogva indeulok én is feléje. – Fogja a kezemet, de a szeme mást 
néz. És a következő percben az egyik kollégámmal ölelkeznek össze. – 
Rögtön hívja magával és megindul köztük a beszélgetés oly annyira, 
hogy rólam egészen megfeledkeznek. Mint később megtudom, ezzel 
a kollégával együtt voltak fogságban. De ő már 3 éve hazajött, 
megszökött. Annak idején hívta F. is, de F. nem indult vele, mert arra 
gondolt, hogyha útközbe lelövik, vagy bármi más módon meghal, 
még az sem lesz aki hirét vigye, hol halt meg, mi történt vele. –  
Számomra alig pár perc jutott, sietett a nagybátyjához, ahol jelenleg 
is lakik. H. maga semmit sem változott, éppen olyan, mint ezelőtt 5 
évvel, szinte nyomtalanul tűnt el maga felett, ez utóbbi idő. – Aztán 
elment. Valami hiányt éreztem, legalább kezetcsókolt volna, hiszen 
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oly hosszú éveken keresztül távol voltunk egymástól, kicsit melegebb 
viszontlátást is el tudtam volna képzelni. – 
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   Másodszor, hogy felkeresett F.II. is jelen volt. – Szabadsága közben 
bejött hozzám, mondván, hogy ez igy nincs sehogysem rendben, 
olyan ideges, az éjjel sem birt aludni, stb. – 
Közbe készült valahova elmenni és még kérdezem, ma kell még 
mennie? Nem, még nem megyek, még egy kicsit maradok, mondja: 
és ekkor kinyilik az ajtó és F.I. lép be. Mind a ketten meghökkentünk. 
F.I. megáll az ajtóba és odamegy hozzá az altiszt: /én sem tudtam 
hirtelen zavaromba mit csináljak, hiszen F.II. ott ült mellettem. /Kit 
tetszik keresni? Mondja, hogy hozzám jött. És ekkor megindultunk 
egymás felé. Egy kérvény megírására szeretne megkérni, szólt. 
Szivesen, feleltem, de zavaromba nem tudtam hirtelen, mit csináljak, 
hiszen F. még ott ült a szokott helyén, 
 
mellettem, nem küldhetem el, és a F.II. helyére ültetni. 
Legyen szives bevinni a gépemet a másik szobába, szóltam az 
altisztnek. És akkor, - bár én erre nem emlékszem – de F.II. igy 
mondta: ő a karját nyújtotta és én a legtermészetesebb mozdulattal 
rögtön belependerültem és így vonultunk el. – De nem tudtam 
zavartalanul örülni a helyzetnek, hirtelen eszembe jutott vajjon mit 
érezhet most a F.II.? És egy pillanatra kiszaladtam hozzá. Le-fel sétált, 
látható felindult állapotban, és csak annyit tudtam hozzászólni: mikor 
megy el,? a viszont-látásra! /Később papirra vetettem az akkor 
történteket, amit F. megtalált nálam és sokszor idézett azóta is: 
„Kimentem szegény F.hez, hogy vajjon mit csinál, de nem tudtam 
mást mondani, stb.” /Hogy is tudtam ilyet írni, ezzel mindent 
elárultam, de nagyon őszinte voltam, ebből mindent megért. – F.I. 
mondta, hogy másnap felkeres. Én gondoltam 12-nél előbb úgy sem 
jön, - hiszen az előzőnapokban is ilyen időtájba keresett fel – és igy 
csak 11-re mentem be /u. is. itthon tettem rendbe nagyjából a lakást, 
hiszen Balatonra készültem és utolsó nap volt, amit itthon töltöttem. 
/F. kb. egy ½ órával ezelőtt keresett és egy levelet hagyott hátra. A 
lakás után érdeklődik, melyet előző nap emlitettem, aztán a végén 
írja, hogy szeretett volna személyesen jó nyaralást kivánni. Egyedül a 
megszólítás az, ami kicsit megdobogtatta a szivemet: „Édes H.!” 
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Én erre a levélre rögtön válaszoltam és Balatonról is küldtem egy 
üdvözlő lapot, amit F.II. is aláírt. – 
De most hadd szóljak a F.II.-ről is pár szót. – Kb. egy hétig volt F. úgy 
szabadságon, hogy én bejártam. Minden 2-3-ik nap feljött a H-ba. Egy 
édes-szép levelet is kaptam tőle, ami nagyon nagy örömmel töltött el, 
és amit őrzök, mégpedig a F.I. levelével együtt. 
 
   A Balatonra való beutalólapom is abba a boritékban volt, amibe F.I. 
levelét tettem. Hazaérve a F.I. levelét hozzátettem a F.II. leveléhez, 
úgy éreztem ezt nyugodtan tehetem, hiszen egyforma kedves nekem 
mindkettő. A baj csak ott volt, hogy már a villamoson vagyok 
kofferestől, mikor rágondolok, hogy vajon a beutalólapom itt van-e? 
És ekkor hazakellett, hogy jöjjek ismét, mert az bizony a Ferik levele 
között nyugodott. – Na vajon, hogy fog sikerülni a nyaralás? /ez után 
a rossz előjel után?/ 
Jolánka néniéktől indultam és ők elkisértek a pályaudvarig. – Ferin 
egy nagyon szép, új vászon ruha. Nagyon jól áll neki. Sikerült jó helyet 
kapnunk a vonaton is. Pár megállóval odébb egy nagyon szép, fekete 
leány szállt fel. Láttam, hogy mennyire tetszik F.-nek. A leány is 
szemezett. F.-vel. Én kicsit kimentem levegőzni és az ajtórésen 
láttam, ahogyan egymásra mosolyogtak. – Tagadhatatlan, hogy 
nagyon szép leány volt, és nekem úgy a szivembe sajdult. – Lám talán 
még sincs annyira oda értem a F, mint ahogyan mutatja. És talán nem 
is sajnálna olyan nagyon, ha elveszitene, hiszen nálamnál sokkal 
szebb, és különb leányok vannak. – Kb. féluton bájos utitársunk 
leszállt. Még jóval dél előtt befutottunk mi is B-ra. 
Ha visszagondolok úgy tűnik az egész, mint egy nagyon szép, de 
nagyon rövid álom. – Mi is volt, hogy is volt? Ezt krdezte tőlem F./I. is 
a napokban. Mondja el részletesen, hogy volt, mint volt, mit 
csináltam egész nap? – És én F.nek és másnak is csak ennyit 
mondtam: Kb 9-ig aludtunk, megreggeliztünk, lementünk a Balatonra, 
aztán ebédeltünk utána megint a B. mentünk, majd meg- 
 
vacsoráztunk: Na és, kérdezi F.I. sétáltak is? igen, felelem. És 
szórakoztak, táncoltak is? kérdi tovább! igen, adom meg a választ. De  
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azt az egyet még neki sem mondanám meg, hogy ez csak keret volt, 
amit elmondtam, ha nem lett volna benne annyi lélek, annyi szépség, 
annyi idealizmus, na és végül az a sok-sok csók’ ami elröppent és 
amiből, sok sem elég és amit még álmomban is mindig visszavárok, 
akkor nem fájna annyira a jelen, a hétköznapok! –  
Anyuka is kérdezte jól éreztem-e magam? nagyon, feleltem, kivánom 
mindenkinek, hogy olyan jól érezze magát, mint ahogyan én éreztem 
magamat. – Bár soh’sem lett volna vége. – F. hozott otthonról egy 
nagy terítőt és azon sütkéreztünk a fenyőfák alatt. – Fáj a szivem és 
nagyon nehéz belejönnöm a hétköznapokba: hogy ha visszagondolok, 
milyen jó is volt vállára hajtanom fejemet, átölelni, simogatni 
egymást, milyen jók voltak a csókjai, hogyan szeretett, körülöttünk 
minden és mindenki megszűnt létezni, csak ő és én voltam. A 
fenyőfákon ahogyan keresztül tűzött a nap, ezüstös fényben 
ragyogott körülöttünk minden, felettünk a kék égbolt, körülöttünk 
csend és békesség, aranyos melegség mindenütt, telve szeretettel a 
szivünk. A legnagyobb boldogság, amit ember csak elérhet a földön, 
szeretni, és viszont-szeretve lenni, ó bár soha sem értek volna végett 
ezek az idők, bár megállana az idő és körülöttünk minden, bár igy 
maradna örökre’- gondoltam. – 
F. el-,elnézett /egy új fehér kétrészes fürdőruhám volt./ Olyan szép 
vagy így! /fél karom a fejem alatt és karnyújtásnyira fekszem élvezve 
a napot/ hogyha festő lennék, rögtön lefestenélek. A kép cime lenne: 
„Vénusz a Balatonon” Olyan gyöngéd, finom, aranyos volt. Egyik 
délután, amint sütkérezünk, azt mondja „Te most menj be a 
Balatonba, én is majd utánad megyek, csak most gyorsan haza kell 
mennem. 
 
Mikor visszajött azt mondja „Olyan rosszul voltam, hogy alig bírtam 
magamhoz térni. Hazamentem és lefeküdtem, utána pedig hideg 
vizzel lehütöttem magamat, ez jót tett és valahogy magamhoz 
téritett. Muszály volt itthagynom Tégedet, tovább nem bírtam volna 
ki, annyira felizgultam. Ugyan ne csacsiskodj, és ne beszélj be 
magadnak ilyen butaságot! Szóval Te ezt nem hiszed? Hát kérdezd 
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csak meg a nővéredet, hogy mi az a Pr. /már nem emlékszem, csak 
hogy valami pr. kezdődött /gyulladás. Még bele is lehet bolondulni. – 
Esténkint sétálgattunk, és olykor el-elkapott és csókolt, később már 
én is átöleltem és vissza is csókoltam. Nagyon szerettem ezeket az 
esti sétákat. – Egyre jobban megszerettük egymást. –  
Most már én is kivántam és vártam a csókját. Eleinte csak ő csókolt, 
egyik este aztán felém nyújtja az arcát és várta, hogy majd 
megcsókolom, annyi kedvesség volt a mozdulatában, és annyi 
reménykedés, hogy majd én is megcsókolom, és én ahelyett, hogy 
átöleltem volna, és megcsókoltam volna, elkacagtam magam. – Az 
nap este többet nem csókolt meg. Azt mondta, úgy látja, hogy 
nagyon is egyoldalú a szeretet, és ő mindig csak ad, de soha sem kap. 
Másnap reggel átöleltem és megcsókoltam, ezért haragudtál? De 
látod, én még soha senkivel nem csókolództam, te vagy az első, nincs 
gyakorlatom benne. – 
És ettől kezdve már én is próbáltam a csókjait viszonozni. –  
Miért remegsz, ha csókolsz? kérdezem. Azt hiszed, Te nem remegsz? 
Hiába emberek vagyunk, és az én életemből éppen annyira hiányzik 
valami, mint a Te életedből. Hiába ez a természet törvénye, azt nem 
lehet megtagadni. 
 
Utolsó este egyedül voltam a szobában, a szobatársaim egy nappal 
előbb hazautaztak. – F. séta után a szobámig kisért. Még viccelődött, 
hogy bejön, de miután kezetcsókolt, szónélkül ment. Később ki kellett 
mennem és mikor jövök visszafelé, őt látom, kint az udvaron 
cigarettázni. Nagyon meglepett, és akaratlanul is szóltam, F. mit 
csinál itt? De aztán annyira megijedtem, hogy választ sem várva, 
gyorsan besiettem a szobába és duplán bezártam az ajtót. Még azt 
hiheti, hogy én sem tudok aludni, és azért szóltam hozzá, hogy 
behívjam. Sokáig nem tudtam elaludni ettől a gondolattól, és 
figyeltem nem hallom-e a lépteit?  
De minden csendes volt és igy lassan megnyugodva elaludtam. Igaza 
van a F.-nek: nagyon szép volt és jó, de bizonyos értelembe jó, hogy 
vége szakad, mert ez a nagy szeretet nem vezethet jóra, hiszen 
elvenni még nem tud, és ki tudja, mit hoz még a jövő? – 
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Egész idő alatt úgy beszélt, hogy ez búcsú egymástól, mert a F. ugyis 
elvesz engem feleségül, és én majd őt elfelejtem, de nem baj, ugyis 
hálás nekem, én nagyon sok mindenen átsegitettem. Én próbáltam 
vele komolyan beszélni. Tanuljon, igyekezzen rendes poziciót elérni, 
ne adja meg magát a sorsának, tessék küzdeni, harcolni. 
Mindenesetre nagyon sok függ tőle, hogyan viselkedik, aszerint 
viselkedem én is a F.-vel szemben. –  
Vagy 500 Ft-ot költött el. Nagyon bántott, hiszen ruhára spórolta. De 
olyan kedvesen, finoman adott, hogy boldoggá tett. Milyen finom 
habos fagylaltokat ettünk, csokoládé likört, sőrt, melynek főleg a 
habját, ittam le, a szabadtéri mozi előadás, a sétahajó, mind-mind 
felejthetetlen emlék marad. – Utoljára mindig az 
 
üdülőnkhöz érve csókolt meg, majd odabent a folyosón kézcsókkal 
búcsúzott. – És én olyan boldog voltam, mint még életembe soha. – 
De egyszercsak, még pedig szörnyen hamar – visszafelé vitt a vonat, 
az életbe. – Hál’ Istennek Anyuka már itthon volt, ami nagy-
megnyugvással töltött el. Két napra rá már hivatalba mentem. Sírni 
szerettem volna az első napokban. Borzasztó volt a hétköznap, az 
ünnepnapok után, ráadásul még F. nem volt bent, még tartott a 
szabadsága. – 
Közbe lekerültünk a III. emeletre. Megtudtam, hogy F. az I./3. ü.o.-ra 
van beosztva, ami a IV. emeleten van. – 
Mikor bementem külön szobában volt a F. és én is. Erőszakkal bent 
tartottak a másik szobában, és én nagyon sírtam, igy is nehéz a 
hétköznapokat elviselni’ hátha még tőle elválasztanak! Másnap F. 
telerakta a fiókját tortával és kihívott magához, vigasztalt, hogy ez 
úgy sem marad sokáig igy, rövidesen megváltozik. Közben elmondta, 
hogy az nap, hogy B. hazajöttünk, és ő bejött a hivatalba’ találkozott 
valakivel, aki élénken érdeklődött, hogy milyen viszony van köztünk? 
Viszonyról szó sem lehet, felelte, F. mert viszony egyáltalában nincs 
köztünk. De hát látja, hogy kedveljük egymást, jól megértjük egymást, 
mindig együtt vagyunk. Annyi az egész, hogy igyekszünk 
megédesiteni a hivatali életet, igyekszünk elviselhetővé tenni. Később 
az illető azt kérdezte – de állitólag ő csak megbizásból érdeklődik - , 
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hogy mi a célja velem? Semmi, felelte: ő egy magyon aranyos kedves 
teremtés, nagyon jó – gyerek’ és megérdemelné, hogy boldog legyen. 
Szeretném biztositva látni a 
 
jövőjét, szeretném, ha boldog lenne! – Nem tudom, ki lehet ez a 
titokzatos B./úr. Már arra is gondoltam, talán az egészet csak a F. 
találta ki. – 
F.-nek igaza volt, rövidesen ismét költöztünk és pedig a IV. emeletre. 
– És igy ismét egy szobába kerültem F-vel. 
20-ka után F.I. is bejött hivatalba. Mindjárt reggel felkeresett. Sorba 
kezetfogott mindenkivel, F-hez érve nyujtja kezét és mondja a nevét. 
„Már egyszer bemutatkoztunk” mondja F. ellenséges hangon, azzal 
megfordul és kimegy a szobából. F. leül mellém. Köszönöm szépen a 
lapot, volt az első szava. De alig, hogy belekezdünk a beszélgetésbe 
jön az egyik kollégánk, hogy ez nagyon sürgős, F. feláll, akkor nem 
zavarom. Azért néha meglátogathat! mondom: nem néha, hanem 
sokszor fogom meglátogatni, szól vissza az ajtóból. – Másnap reggel a 
folyosón találkoztunk össze. – Megfogja a kezemet, jöjjek már be 
hozzá, velem soha sem lehet egy percig sem beszélgetni. Ugyanis 
előtte való nap 4 órakor is megjelent, azt hitte, hogy már én is 
megyek haza, és jött értem. Nagyon elegáns, kedves volt. De amilyen 
pehhem van, oszt. értekezletre kellett menni. Hát az meg mi, szól, és 
láttam, hogy sehogyan sem tetszik neki, szinte nem akarja elhinni, de 
láthatta, hogy mind odamegyünk. – Ne haragudjon, szólok utána a 
lépcsőn, de látja oda kell most menni, azért néha majd meglátogat, 
ugye? – Közbe F.II. hogy meglátta F-it, hogy jön értem, elszaladt. – 
Szóval másnap F.I. behívott a szobájába és kérdezősködött, hogy 
nyaraltam, mit csináltam, beszéljem el 
 
részletesen. De én csak nagyon szűk szavúan adtam meg a választ. 
Kérdezte kikkel vagyok egy szobában, stb. Én is megkérdeztem, hol és 
hogyan nyaralt? Otthon volt egész idő alatt, és a szőllőben dolgozott 
és nagyon jól érezte magát. Tetszik, hogy ilyen dolgos, és amellett 
jókedvűen dolgozik, és nagyon jól érezte magát mind emellett. – 
Később hátra hívott a cukrászdába és megvendégelt egy 
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süteménnyel. – Beérve a szobámba F. nem szól egy szót sem, csak 
mintha a szeme gyanusan fénylene. – Később mondja: tudok 
mindent, azt is, hogy hol volt. – Nagyon megsajnáltam. Még B. is 
heccelődik. Olyan csacsik vagytok a F. nekem éppen olyan jó 
kollégám volt, mint ti vagytok, mondom! Ugyan H-kém szól B.’ 
megmondhatom mi a helyzet: ez a fiú azért jár ide’ mert udvarol 
neked. Na látod, mondja a F. a B. csak nem elfogult?! Na és ha 
udvarol? Nekem nem szabad udvarolni? Sőt ha szeretnétek’ örülni 
kéne nektek is, akit én szeretek, aki nekem kedves, nektek is szeretni 
kéne és kedvesnek lenni hozzá. De Ti ahelyett, hogy barátságosan 
fogadnátok olyan ellenségesen bántok vele. – Tegnap is a F. milyen 
ridegen rendre utasitotta, hogy „már bemutatkozott,” mi az, hogy 
ridegen, igy F.? én csak arra céloztam, hogy nem emlékszik rám! 
Látod, ha akkor szándékosan bántott volna meg /Még első 
alkalommal, hogy bemutattam F.I.-nek, azt mondta F.II., hogy olyan 
választ kapott, hogy ő azok után nem óhajt vele beszédbe 
ereszkedni./ csak emlékezne rád, de ő annyira finom és jóakaratú, 
hogy soha senkit sem bántana meg. Majd igyekszem összebarát- 
 
koztatni benneteket, szólok végül. Ők F.II. B. F.I.-et „csolarek”-nek 
hívják, kérdezem mit jelent, de csak nem mondják meg, csak 
nevetnek: Jó, hát akkor majd megkérdezem tőle, feleltem. És mikor F. 
a folyosón arra halad, megállitom, mondja mit jelent: „embert” feleli, 
közbe az ajtó felé mutatok, hogy ők mondják és behívom hozzánk. F. 
mintha megérezte volna kit kell megbékiteni, egyenesen F.II. mellé ül, 
és egész szépen elbeszélgetnek. Többek között F.I. mondja, hogy az 
egyik kolléga, akivel most az osztályon van nem nagyon szivelik 
egymást. Először is haragudott rá, hogy a hölgyeknél nagyonn sikere 
van, mint neki. Én igyekeztem minden hölgy ismerősömnek a kellő 
tiszteletet, megbecsülést megadni, soha nem voltam szemtelen, 
igyekszem mindig tisztességesen , becsületesen a kellő tisztelettel 
viselkedni a hölgyekkel szemben. – Közben engem behívtak segiteni 
/az a kollégám, akivel együtt voltak fogságban, és ugyancsak nagy 
szemeket meresztett, hogy F. itt látja. /és mire kijöttem a Feriknek 
hült helye. –  



280 
 

…Másnap reggel F.II.vel hátramentünk a cukiba. – Én miközbe F.II. 
még csemegézett’ gondoltam beszólok F. I.-ért. De a folyoson 
összetalálkoztam vele. Mikor F.II. meglátja F.I.-et rögtön elmegy. Ha 
még itt maradok mind megeszem az összes csokoládésat, mondom 
F.I.-nek és aztán elmentem. Az nap hiába vártam F.I.-et. Másnap sem 
jött egész nap. Harmad nap a B. F.II. elmentek vizsgálatra és nekem a 
legkülönbözőbb gondolatok jutottak eszembe. Ki tudja mit hallott 
rólam?! 
 
Balatonon azt beszélték, hogy nászutasok vagyunk, és csak azért 
mentünk külön szobába, hogy ne legyen feltűnő, meg is jegyezték, 
hogy jól illünk egymáshoz és hogy jól járunk egymással. – G. is 
mondta, ő már látja, hogy az egészből csak egy segély kérelem lesz, 
házassági segély. Az oly kevés, hogy azért nem érdemes férjhez 
menni, feleltem. – Éppen tegnap is kérdezte az egyik asszony 
Gizikétől: igaz, hogy nászuton voltak? És van komoly alapja a 
dolognak, esküvő lesz belőle? Ugyan mire, szól Gizike, hát van mire? 
L. is azt mondja a Z-nek, tudja-e, hogy rövidesen esküvő lesz nálunk? 
Igen a hirnevünk megvan, és suttognak rólunk és ki tudja, hogy M. is 
mit pletykált a F-nek, /u.is. F. érdeklődött mikor jön meg./ Ki tudja 
miket hall rólunk, hogy nem jön. Igy gyötrődtem magamban, vagy 
talán beteg? Gizike bement megnézni és mondja, hogy egyedül ül a 
szobájában. Felhívtam telefonon. Mária maga az. Na szép, igy ismeri 
meg az embert, akkor csak a H. lehet, mondja F. Éppen az előbb 
gondoltam magára, hogy mindenkivel összetalálkozom az ebédnél, 
csak magával nem’ jó lenne már magával is együtt ebédelni, szól. Én 
aztén megmondtam, hogy nem ebédelek itt, de attól függetlenül, 
azért találkozhatunk, ha nincs tul sok munkája, átjöhet, most egy 
kicsit ráérek. – Később átjött és mikor F.II. benyított ott találta 
mellettem ülve. – F.II. megkínálja cigarettával, amit F.I. megköszön, 
de nem fogad el. – F.II. Látom, hogy egészen belepirul a felindulásba! 
F.I. is szivja egymás után a cigarettát. Mindig ilyen sokat sziv? 
kérdezem. Nem, csak most ideges vagyok szól. Majd a helységnévtárt 
lapozza zavarába. 
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Nekünk ilyen is van? Hogyne, feleltem, sőt ha szépen megkér még 
néha oda is adjuk. „Igen nálunk minden kapható, szól F.II. szép leány, 
könyv, amit akarsz!” azzal kimegy. F.I. is ideges lesz, hol F.II., hol 
engemet néz, érzi milyen feszült a helyzet. Közbe benyit, a V. 
kollégám is. Hát Te itt? persze a szép leány ilyen vonzó, jó itt neked. A 
szép nem mindig jelent jót is’ igy F.II. Igen, ahhoz, hogy valaki vonzó 
legyen nem elég szépnek, hanem jónak is kell lenni: nézze én 
megmondom az embereknek a szemükbe a véleményemet, magának 
is megmondom a szemébe, hogy szép! Közben aztán dolgozni 
kezdtem, és F.I. csendesen kiment. Később felhívtam telefonon, 
bántott, hogy nem köszönt el, és csak annyit mondtam: „Isten vele.” 
Bocsánatot kért, de azért nem köszönt, hogy ne zavarjon, különben 
sem akar még elbúcsúzni. Hát ha úgy jobban tetszik, a 
„Viszontlátásra.”  
   F.II.-vel aznap moziba készültünk és hátramentünk süteményért. Én 
beszaladtam F.I.-hez papirért. F. kérdezett hivatalosan valamit és igy 
kicsit ottmaradtam. Hát való ez az embert utközben faképnél hagyni, 
azzal a trükkel, hogy papirért megy – jegyezte meg később F.II.. – 
Aztán már én is szégyeltem a dolgot, talán az a látszat, hogy én futok 
utána. Tegnap nem jött megint egész nap a F.I. Sehogysem tetszik ez 
igy nekem. Valami nincs rendben. És rémülten gondolok arra, hogy ha 
én nem hívom őt fel telefonon, eszeágába sem lett volna jönni 
hozzám. Többé nem fogom keresni én a kapcsolatot. – Vajjon fog-e 
jönni hivás nélkül? 
F.II. csak csendesen megjegyzi: Helyesnek tartod te 
 
ezt a viselkedést? Különben igazad van! Dehogy tartom helyesnek ezt 
a viselkedést, sőt egyáltalába nem tartom sem helyesnek, sem 
szépnek, de hát az ő hibájuk. Utóvégre egyiknek sem vagyok 
lekötelezve, csak nehéz látni, mennyire fáj F.II.-nek, ha az I.-el vagyok 
kedves, vagy együtt talál. – F.I. is ideges ha F.II-vel lát. – Ki itt a hibás, 
mi itt a helyes? –  
   Olyan kedves F. mikor odahajtja fejét a vállamra, vagy az ölembe, 
hát lenne szived itthagyni, te kis hűtlen, miért vagy olyan gonosz? 
Mondja F, hogy valakinek kölcsön adott és nem kapta vissza. Maga a 
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hibás miért hisz az embereknek, nem csalódott még eleget? – Nem 
szól semmit, csak később odaül mellém. Mit mondott az előbb? 
Megismétlem. És Te mondod ezt? néz úgy rám, hogy a szivem majd 
belészakad. Te kis bolond, mondom neki és gyorsan átöleltem. 
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mióta a F.I. megjelent kevésbé 
szeretem. Nem, látom hogyan szenved és vele együtt érzek én is. 
Szeretem a nyilt, becsületes arcát. Annyi tisztaság, jóság sugárzik 
belőle. F.I.-nek sokkal rejtelmesebb arca van és néha egész idegennek 
tűnik fel. Vagy csak az idő okozta? 
   Bár józanul mérlegelve be kell, hogy lássam, F.I. inkább férj típus. 
Jobb modorú beérkezett egzisztenciájú, meggondoltabb, 
komolyabban veszi az életet. Megfogja a munkát, nem fél tőle, 
egyszerű és igénytelenebb. Próbálja a helyzetbe beleélni magát, 
megnyugodni abba, ami van. Szóval életre való, és amellett 
megelégedett, nyugodt. – 
 
   F.II. inkább csak ünnepnapokra teremtődött. Fél a munkától, szereti 
a kényelmes életet. Igényes, válogatós, nagystílű. Teljesen ambició 
hijján. Még a kedvemért sem hajlandó más lenni, megalkudni a 
helyzettel. – Kicsinyes, makacs, érzékeny a végletekig és szekánt. 
   Mondtam is neki mellette többet sirnék, mint örülnék. Pl. Balatonra 
is reggelire egy darabbal több kenyeret adtam, mert azt akartam, 
hogy jól-lakjon, jól megkentem vajjal mézzel, és hagyta, hogy a 
szobaleány elvigye, csak azért mert megkötötte magát, hogy ő többet 
nem eszik. Az ételeket visszaküldte, mert vagy nem szerette, vagy 
nincs megfelelően elkészitve. Hazafelé jövet jó vastag kenyeret 
pakoltam be utra, hogy jól lakjon. Erre olyan méregbe jött mikor 
meglátta, hogy hozzá sem akart kezdeni. Végül is az egyik felét 
visszaadta és csak a másikat edte meg. –  
De jó neked, hogy még ilyen kicsiségek miatt is tudsz bosszankodni, 
szóltam. – 
Mindamellett nagyon jólelkű, melegszivű, egyenes és nemes 
gondolkodású, és nagyon becsületes, és talán jobban is szeret mint 
F.I. Bár még ebbe is rettentően önző. A saját kényelme mindenek 
felett: hogy tanuljon, vagy meglátogasson vasárnaponként ez már az 
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ő kényelmével kapcsolatos, és fárasztó, ezt még a kedvemért sem 
tenné meg?! –  
   Csak az utóbbi napokban tudtam meg, hogy az egyik tanácsos 
felesége F-nek régi kedves ismerőse. Ahogyan én a dolgokat 
megítélem, úgy látom nagyon szerették egymást kölcsönösen. F. 
ugyan azt mondja, hogy most is 
 
szereti, nagyon jó kollégák voltak. Éppen úgy volt, mint velem, csak 
éppen, hogy csók kizárva. És különben is. L. akkor már menyasszony 
volt. Én azt hiszem F. szerelmes is volt belé és talán még most is az. 
Csinos, szép asszony és elegáns. – A napokban gratulált F-nek, hogy 
hallja, hogy vőlegény. Milyen a pletyka? – 
F. mondja tegnap: csókolhatsz akit akarsz, csak engemet szeressél. – 
Ezt vicből mondta, de azt már nagyon is komoran: nem is baj, hogy 
igy viselkedsz, legalább egy kicsit elterelődik a figyelem , a gyanú 
rólam. 
   F.II.vel együtt láttuk a „Mosolyországát”. Előzőleg nálunk itthon 
volt. /Míg Anyuka nem volt itthon kétszer volt nálunk/ A napokban 
idézi nekem: „A mosolyországával kapcsolatban csak annyi 
megjegyezni valóm van: a hadnagy nem minden esetben tér vissza!” 
   De hát mit is akar tulajdonképen tőlem? És vajon a F.I. is akar-e 
tőlem egyáltalában valamit? Melyik a komoly a kettő közül, vagy 
egyik sem?! Borzasztó látni, hogyan szenved F.II. alatta és mégsem 
beszél, sőt inkább küld és bátorit, közbe a szive majd megszakad. 
Egy alaklommal mondja, hogy milyen remek fekvőhelye van és este 
milyen jó megpihenni benne, és mikor elhelyezkedik’ maga mellé 
képzel egy olyan szende leányzót’ mint amilyen én vagyok és 
álmodozik. Egyik este különös álma volt. Mintha ismét Balatonon 
lettünk volna és én mondtam: csak menjünk beljebb, ott nem látnak. 
És nagyban csókolództunk, sőt tul mentünk a ha- 
 
táron, és ő mikor körülnéz, szembe állva látja a F.I. 
Egy arcizma sem rándult, csak nézett nyugodtan, majd megfordult és 
elment. Ő neki pedig olyan melege lett, hogy felébredt. – 
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Vajjon mint érez irántam F.I.? Emlékszik-e még egyáltalába a régi, 
kedves időkre? Az érzésem az, hogy csupán az élhet benne, amit 
esetleg Me, vagy Cica mondhatott rólam. Én pedig nem bírom a 
kierőszakolt dolgokat. – 
   Szeretem mindkét F.-it és nem tudnám egyiket sem megbántani. 
Ehhez sziv kell az ilyen kegyetlen játékhoz. A szivekkel pedig nem 
szabad játszani. melyik lesz vajon az, akit a Teremtő nekem szánt? 
Legvalószinűbb, hogy egyik sem. 
De nincs ez igy sem rendjén. Mert ha egyiket választom, elveszitem a 
másikat, ha egyiket sem választom’ magamat veszitem el. Mit kéne 
tennem, hogy megtarthassam mind a kettőt, hogy szerethessem őket 
továbbra is, hogy ők is szeressenek? – 
Vajjon mi lesz velem, hogyan alakul ki a sorsom? – Ki lesz az- aki a 
sorsom további őrzője, hallgatója, szemlélője lesz? Hisz a naplóírás 
már a végéhez közeledik. – 
És végül is egy rendes leány sorsa a férjhezmenés, és idő-
szempontjából már itt az ideje. – Hiszen nem vagyok az a kiváltságos 
teremtés, aki olyan tehetségekkel rendelkezik, hogy önmagában is 
kielégiti az élet, nincs olyan kenyér a kezemben, mely biztositja a 
jövőmet. 
Évi 1 hétig kórházba feküdt. Mikor látogatóba voltam nála 
kihallatszott a szülőszobából a sikoltozás. Mit szenved egy nő, míg 
világrahoz egy gyereket?! – És hogyan van az, hogy csak a nő szenved 
ilyen embertelenül, a férfinak csak az élvezet jut. 
Maca is úgy megrémült a sikoltozásra, hogy elhatározta soha sem 
megy férjhez. – 
De végül is ez az élet. És az Évi is boldog és a Karcsi nagyon helyes, jó 
gyerek. – Kinek mi van előírva, úgy sem kerülheti el. Az Évinek is 
adtunk mi tanácsokat, ne legyen gyerek’, és még mi előtt bármi 
történt volna, a sors közbeszólt. – És olyan bizonytalan az egész lét. – 
Sokan beszélnek ismét háborúról is. – Tarthatatlan állapotok vannak, 
de azért a háborutól mindenki retteg. – 
F. volt Cicánál is. Míg nyaralni voltam C. kaptam egy lapot melyben 
írja, reméli minden rendben van? Szeretnék még egyszer beszélni 
vele. Ő olyan okos, jólelkű, olyan jó tanácsot adott mindig, vajjon mit 
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szólna, hogyan vélekedne a dolgokról? Érdekes, hogy Anyukának nem 
nagyon tetszik a F.II. – Nem szép, de lehet, hogy jó gyere? mondta. –  
A Karcsi sokkal jobban tetszik Anyukának. érdekes én pedig F. 
ezerszer különbnek, csinosabbnak tartom. És talán nem bűn, hogy 
annyira vágyom szeretetre, csókra, ölelésre, mint még soha. – 
1948.IX.6/h. 
   Mint a filmen, peregnek le előttem azesemények. Jönnek és 
mennek, haragszanak és megbocsátanak azok, akik szeretnek, akiknél 
érdekelve vagyok. 
Hétfő reggel F.I. ront rám. Hogy mit csinálok én, hol járok? 
Szombaton is keresett, de én már 1-5perckor nem voltam található. – 
Miért nem jelezte előre, hogy beszélni akar velem? feleltem. Hát 
magának ezt meg kellett volna éreznie, felelte, szerettem volna 
megkérdezni, mit csinál vasárnap? Nézze F., aki akar, mind megtalál, 
csak aki nem akar, nem talál meg. – feleltem! 
 
   Béla is hallotta, ahogyan hevesen nekem rontott. Te milyen 
féltékeny rád ez az ember, mondja. És ahogyan igy vitázunk 
ránknyitja F.II. az ajtót. – Majd a szegedi Béla, azzal a kijelentéssel:”ja 
az értéket mindenki magának szeretné megkaparintani.” 
   Egyik reggel, hogy később mentem be – beérve a fiúk már nem 
voltak benn – a fiókomba egy levelet találok, sok felkiáltó jellel: 
„Választ kérek!!!” Szerettem volna rögtön elolvasni, de már diktáltak. 
Igy csak lopva pislantottam bele és olvasgattam. Gyorsirással írott 
szöveg „Emlékeztető szöveg május 29.” Idézi, amit én akkor 
mondtam, és amit ő arra felelt, Ő már akkor, mikor egyszer 
felemlitette nekem F.I. nevét és látta, hogy beleremegek, tudta, hogy 
ki lesz az, aki elhagyja a másikat? Érdekes, hogy mindenki látta és 
észrevette, hogy szeret, csak éppen én nem! Várta, hogy mivé 
fejlődik a dolog, a tények igazolták! – Hiszen minden lehetőt 
megragadok, hogy az illetővel beszélhessek /telefon, gyümölcs 
mosás, stb./ Sokat beszélt nekem önérzetről, és én most mit 
csinálok? vagy őt akarom féltékennyé tenni? Mindettől függetlenül 
minden marad azért a régiben, részére továbbra is az maradok, aki 
voltam,” írja. 
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Aztán később megjött és odaült mellém diktálni. Nagyon szomorú és 
szótalan volt. Ne haragudjon, de még annyi időm sem volt, hogy 
elolvassam a levelét. Ha megengedi most elolvasom. – 
Megkérdeztem mikor írta: vasárnap!  
Szóval az ő gondolatai is körülöttem jártak – gondoltam. –  
Hivatal végén kérdezi hazamegyek-e? nem! És hozzáteszem: azért ne 
repedjen meg a szive! Hozzá van szokva a repedésekhez: nem szakad 
meg, csak kicsit kellemetlen a dolog rámnézve. – És én azért 
maradtam bent, hogy válaszoljak levelére. 
Többek között írtam: Kiérzem leveléből a nyugtalanságot, a sürgetést, 
azért is válaszolok, ilyen gyorsan. Bár annak idején én is ennyire 
vártam a választ, amivel azonban mind e napig nem sietett. 
Szerettem volna, ha még F.I. megérkezése előtt választ kapok a 
levelemre, mert igy akaratlanul is csak arra kell gondolnom, hogy 
veszélyt érez, hogy megje- 
 
lent a F.I. és csak a féltékenység vezeti. Mert mind úgy vannak, csak 
addig vannak annyira oda, míg nem biztosak a dolgukba, de mihelyt 
efelől – biztosak, már lankadnak, sőt mint jelen esetben: amilyen 
nagy hévvel indult neki az egész dolognak, annyira visszakozott fújt, 
sőt nem egyszer ki is jelentette, hogy magára komolyan számítani 
nem lehet. –  
Látom, hogy szenved és igérem, hogy akkor sem hagyom el, ha 
esetleg férjhezmegyek, de mit tegyek, hiszen már én is benne vagyok 
a korban és egyszer már komolyan is kell gondolkodnom a jövőt 
illetőleg. Bár igaz, hogy férjhezmenésről még szó sincs, de már 
elérkeztem oda, hogy szeretetre, gyengédségre, megértésre vágyom 
és akiktől mindezt megkapom, arra szivesen rábiznám az életemet. – 
És más az élet és más az álom? és F. Te nem hétköznapokra, csak az 
ünnepnapokra teremtődtél. – Nem bírod a nélkülözést, lemondást, 
gürcölést, hiszen még a hivatalba járás is terhére van! Ne is gondolja 
komolyan, hiszen, ha élettársat akar, másként kellene, hogy 
viselkedjen. De neki minden nehezére esik, mindenhez fáradt, pedig 
hál’ Istennek testileg-lelkileg normális, egészséges. Azt, hogy sz 
szerelmes vagy, verd ki a fejedből, mert egy szerelmes ember  
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Kotaszek Hedvig: Szarkatánc 
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egészen másként viselkedik. És aki szeret, legalább is olyan 
értelemben, mint amilyen szeretettől Te féltesz engemet – az ne 
legyen fáradt, annak jusson mindenre ideje. – 
   Különben is mit tenne akkor, ha megjelenne egy régi, kedves 
ismerőse, akivel szemben csak kellemes emlékei vannak, aki soha 
meg nem bántotta? Ridegen elfordulna tőle? Igaza van abba, hogy 
telefonáltam, hogy papirt kértem tőle, de ez többé nem fog 
előfordulni, dehogy akarom 
 
féltékennyé tenni, csak tisztán szeretnék látni! Ugyan annyira 
szeretem, mint eddig és ugyis az fog történni, amit a sors reánk mér. 
– A végére írtam még, „imádkozzál és dolgozzál és álmodjál szépeket, 
szeretettel ölel:” 
 
   Másnap azt mondja minden rendben is lenne, hiszen ő azt akarja, 
hogy boldog legyek és Ő annak csak örülne, ha boldognak látna, 
hiszen ezt nagyon meg is érdemlem, csak miért mondok mást, mint 
ami a helyzet. –  
Miért állitok olyat, ami nem úgy van!? Mit, amit írtam, minden igaz, 
és úgy van, ahogyan írtam! Igen? és keményen néz reám, mindjárt 
mondok valamit! Nyugodtan csak mondja. „A F. szörnyen féltékeny 
rád, nem hiszed, hogy tetszel neki, hogy szeret, hát nem látod, 
mennyire féltékeny? 
Ja – eszembe jut, hétfő, mikor F.I. úgy rámtámadt, azt is mondta, 
hogy szombaton is, mikor a folyosón állt – ahonnan benézett – 
kétszer is köszönt és én alig fogadtam, stb. – 
   Aztán még mondja F., hogy ő mindig jóba akar velem maradni, és 
reméli, hogy a barátságunk megmarad, sőt még jobban jóba leszünk, 
megértjük egymást. Az ügyem pedig a legjobb uton halad, csak tőlem 
függ, hogyan alakul ki. Mert F. , ahogyan eddig látja – egy olyan 
végtelenül szerény ember, lehet, hogy koránál fogva sem mer 
közeledni, hogy ő magától soha sem szólna, neked kell ügyeskedned, 
mert tetszel neki és szeret! Már pedig én annál sokkal büszkébb 
vagyok, és az kizárólag a férfi dolga. – 
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   Aztán eljött a csütörtök, F. bejön hozzánk és én mikor kikisérem 
megemlitem, hogy Cicához készülök. Pont máma, szól! Miért? Mert 
én is odatartok. Vacsorára vagyok híva. Vendégei lesznek Cicának. – 
Akkor én nem is megyek. Attól még mehet, legfeljebb ott marad 
maga is vacsorára! Azt már nem, én ha megyek, 5-nél tovább úgy sem 
maradok! Hát akkor legfeljebb segit egy kicsit C-nak, mi ugyis 
 
csak 7-re megyünk, és aztán majd meglátja. – Mikor beértem 
akaratlanul is könnybe lábadt a szemem. Csak azt láttam, hogy 
mennyire ki akarnak játszani. Cica is igy viseli szivén a dolgomat, hogy 
már többször is meghívta F-it és eszébe sem jut, hogy talán engemet 
is meghívjon. Hogyan állitsak be, mikor eszébe sem jutott, hogy talán 
jól esne nekem, ha engemet is meghívna? F.II. is azt a tanácsot adta, 
mikor kijelentettem, hogy nem megyek el, az is lehet, hogy soha 
többé nem megyek el, -, ő is igy látja helyesnek, ha nem megyek el és 
nem is üzenek. Bár igy úgy tünne fel a dolog, mintha a saját malmára 
akarná hajtani a vízet, de azok után, amit én akkor egyszer meséltam 
neki, most már ő is másként látja a helyzetet, és végül is a F. egy 
csinos, jómegjelenésű férfi, és ilyenkor a nőknél nincs barátság. –  
Ne sírj H. nem baj azért holnap elmegyünk moziba, ugye? Nagyon fájt 
a dolog, és ráadásul, hogy F. ilyen végtelenül jó hozzám, ahelyett, 
hogy örülne, hogy én is szenvedek, olyan megértő, olyan vigasztaló, 
olyan nemes szivű, hogy csak szégyenkezni tudtam, és ahelyett, hogy 
elhagyna, felkarol és mellém áll, bár nincs még biztositva, hogy ezek 
után is, ő következik – 
F:I: talán megérezte, hogy mi megy végbe bennem, mert kis idő 
mulva megjelent, nem megyünk még le? Ugyanis robbantottak. – 
Később lementünk, F.I. ott állt a kollégáival, és később hozzánk jött. 
F.I. elvette a kabátomat /kosztüm/ és magára teritette, legalább ez 
legyen nála tőlem, mondta, valósággal belebújt a kabátomba, egyszer 
a derekamat is átölelte, és F.II. mindezt látta. – Végül is neki el kellett 
menni a vonathoz. Búcsúzóul azt mondta: H. vigyázz magadra, 
 
a legjobb mederbe haladnak a dolgok, és nagyon megérdemled, hogy 
boldog légy! Aztán elköszönt mindenkitől, és búcsúzóul 
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megsimogattam a karját, amit F. I. nem állhatott meg szó nélkül: 
Ennyi gyengédséget, hogyan lehet valakinek a karját ennyi 
szeretettel, ilyen szeretettel megsimogatni. Ja ezt ki kell érdemelni, 
feleltem. Mivel lehet kiérdemelni? Jósággal! Hát ezentul igyekezni 
fogok, hogy ilyen simogatást kiérdemeljek, felelte. – 
   Aztán ottmaradtunk F:I.-el még egy jó órahosszat. Nehezen indult 
meg a beszélgetés. Valami feszélyezettség volt köztünk. A végén, 
hogy felmehettünk F. mondja: mindjárt jön csak összerámol. Merre 
megy? Még nem tudom, felelte, maga merre megy? Megvárna 
kérdezte? Ha leszek szives magával menni, valami ilyesfélét mondott, 
mire én meglepetten néztem rá! „Vagy inkább úgy, ha lesz szives és 
megvár!” Az már más.  
   Elég az hozzá jó 10 percig vártam és aztán neki indultam egyedül 
Másnap reggel jön, hogy én milyen rútul becsaptam, 5 percnél 
tovább nem fésülködött, stb. Én azt hiszem kicsit erősebben is 
megmondtam a véleményemet, mit kellett volna, de nagyon bántott 
az a beképzelt kijelentése, ha leszek szives, stb. – meg is mondtam, 
hogy az után a furcsa kijelentése után, nem nagy kedvem volt várni. 
Azt tudom, hogy az érzékenységébe nagyon nehéz megvigasztalni, és 
elment. – 
 Másnap reggel a folyosón alig köszönt. Azt hittem örökre vége 
mindennek, de ha ennyire beképzelt, nem is bánom, gondoltam. –  
   És minthogy mától kezdve 10 napi szabadságon vagyok – 
elbúcsúztam F.II.től. Csak kezetfog velem, majd mégis meggondolja 
magát és kezetcsókol. Nagyon bántott ez a hideg – búcsú, a többitől 
is elköszöntem, és még F.II. is bent volt. Gyorsan odamentem és 
átöleltem, de ő ahelyett, hogy megcsókolt volna, lefejtette a karomat 
nyakáról, később talán látta mennyire rosszulesik, hogy eltolt magától 
– megfogja a kezemet és megcsókolja, utána 
 
elment. Engem folytogatott a sírás, végtelen ürességet éreztem, és 
magárahagyottságot, hogy F. elment. Ha még ő is elhagy, akkor már 
aztán igazán senkim se lesz. És egészen tisztán éreztem, hogy nagyon 
szeretem, és nagyon hiányzik nekem, és fáj, hogy ilyen hidegen tud 
elbúcsúzni tőlem. 
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Kotaszek Hedvig: Madártánc-Borddance-Poemvisual 
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   Ilyen gondolatok kavarognak bennem és legjobb szeretnék 
meghalni, mikor nyilik az ajtó és F.I.belép. 
Lekéste az előző vonatot és most csak az 5 órással mehet haza, majd 
addig gépel, mert annyi a dolga, hogy alig győzi, nincs segitsége, 
mondja. – Én szivesen segitek, ajánlom fel. Nem, ezt nem fogadhatja 
el, ez tul nagy áldozat lenne részemről, ezt nem szabad elfogadnia. 
Addig, addig míg végül is egy ½ órát segitettem neki. – Utána elkisért, 
mgekérdezte kivel megyek strandra: Mondtam, egyedül. – Közbe 
beültünk fagylaltozni, és vagy 2 órát elbeszélgettünk. A végén 
megköszönte, hogy ilyen kellemes társaságban volt része, és egy 
könyvet adott „Te meg Én: hogy olvasgassam a szabadságom alatt. – 
Ő is két nap szabadságot kapott, amit otthon tölt. – 
   Előző nap, hogy F-vel moziba voltunk mondja nekem: Azt hiszed 
olyan jól esik nekem hallani, amit F-vel kapcsolatba mondasz? Azt 
hiszed én nem érzek? Te kértél, hogy mondjak el mindent, de ha 
neked ez nem esik jól, a jövőbe nem teszem! Mit gondolsz, hogy 
nekem talán olyan mindegy, hogy mi történik? – Te úgy viselkedsz, 
mintha sohasem lett volna egymáshoz semmi közünk, mint egy 
teljesen idegen. De most már én is szabadabban viselkedem! Miért 
eddig is azt tehettél, amit akartál, nem voltunk egymásnak lekötve. 
De én lekötöttnek éreztem magamat, felelte. – Eten csodálkozom, 
hiszen kijelentettük, hogy azt tesszük mindketten, amit jónak látunk, 
szabadok vagyunk. – 
   Körülvesznek, féltenek, haragszanak, szeretnek és mégis úgy érzem 
mindegyiknek hiányzik valami a szeretetéből, egyik sem nyilatkozott 
és mégis megtiltanák, hogy a másikkal szóba álljak. – Vajjon melyik 
lesz az igazi, vagy ezek közül egyik sem? Hol van, „Ő”, aki után 
vágyom! 
 
                             Vége a 7. naplónak! 
                             Most következik itt az utolsó, befejező 8. napló! 
 
 
 
 



295 
 

 
 

 
Győry Hedvig 
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Győry Hedvig: Isteni részem 8. napló-Befejező 
rész 
 
/Sajnos Győry Hedvig 1948 és 1953 között 
nem írt naplót!/ 
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    Győry Hedvig: Isteni részem 8.-Utolsó napló 
                                                Folytatás 
 
 
 
 
/Győry Hedvig 1948. szeptemberében abbahagyta a napló írást, és 
csak 1953. júniusában folytatta! Sajnos nagyon érdekes események 
részletes leírása maradt így ki. 
A legfontosabb: 
Az előző 7. részben több szó esett, hugának, Évinek, a házasságáról, 
aki férjhez ment Karcsihoz. 
Hedvig, Karcsi bátyjához, Istvánhoz /Pista/ ment hozzá, 1952-ben és 9 
évig egy tömbházban lakott a két család, több másik családdal együtt.  
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                                        Hozzátok el délnek 
                                        drága gyöngyeit 
                                        A legtisztább lelkeknek 
                                        a mását 
                                        Szól az Úr, midőn 
                                        teremté a Szent 
                                        Gyermek-szemeket. 
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                              1953 
 
 
Kisleányom Született: 1953 VI.6. este 7 óra 
                         sulya:     3 25kg 
                         hossza:  50cm 
1953.VI.16.    jöttünk ki a kórházból 
          VI.16.    sulya:      3 24kg 
          VI.21.    keresztelt: Hedvig-……… 
          V.29.     sulya        3 39kg 
          VII.6.                      3 67kg 
          VII.13.                    4kg 
          VII.20.                    4 30kg 
          VII.27.                    4 55kg 
          VII.28.    /mosolygott először/ 
          VIII.3.                     5 kg 
          VIII.5. /kapott mesterséges tejet/ 
          VIII.10.                   5 30kg 
          IX.28.                     6 20kg 
 
 
 
 
Kisleányom született: 1953.junius 6-án, este 7 órakor /sz/ 
Sulya: 3 25kg, hossza: 50cm 
VI.hó 16-án jöttünk ki a kórházból. Kisleányom sulya: 3 24kg 
VI.hó 21-én keresztelő: Hedvig-….. 
VI.hó 29-én kisleányom sulya 3 39kg. 
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          Nem volt elég tejem. Anyatejet kellett szereznem. Nagyon                                       
szomorú voltam, nincs annál borzasztóbb dolog, mintha éhező    
gyermekének az Anya nem tud enni adni. 
 
VII.hó 6.     Kisleányom sulya: 3.67 kg. Lényeges javulás. 
VI.30-VII.31-ig kapott kisleányom idegen anyatejet. 
VII.28.án mosolygott először rám. Fürdetés után. Annyi világosság,        
derü volt a mosolyában, mint mikor hirtelen kisüt a nap! 
VIII.5-én kapott először tehéntejet, magamban imádkoztam meg ne   
ártson! 
VIII.17.       Bementem a Hivatalba dolgozni. Nagyon sírtam. Először  
hagytam el kisleányomat, idegen kezekre bízva. 
VIII.24.       Kisleányom sulya: 5. 85kg.  
IX.6.            Kisleányom 3 hónapos, sulya: 5. 98kg 
IX.10.          Pestre utaztam. Egész uton kisleányomat képzeltem 
magam mellett, mintha az ő szemén keresztül látnék mindent, és 
magyaráztam neki, hogy ez az út vezet hazafelé, ahol Anyukája 
boldog gyerek-majd lánykorát 
 
élte. 
IX.14.         Kisleányom sulya: 5. 95 
                   Bélhurut szerü hasmenése volt. Nagyon megijedtem. 
Elhatároztam, hogy mégis megkisérlem a „borpárlatot.” 
IX.28.         Kisleányom sulya: 6. 20kg. 
X.12.          Kisleányom sulya: 6. 55kg. 
X.26.                        „                 6. 90kg. 
XI.9.                         „                 7. 75kg. 
XI.22.        Éjjel hasra fordult kisleányom magától    
 
                                    1953 – KARÁCSONY 
Az első Karácsonya kisleánykámnak. A legszebb ajándéokm nekem Ő. 
Olyan édesen kap a csillogó gömbök után, hogy figyel a „zenélő 
karácsonyfára.” Mami ajándéka a zenélő doboz, legkisebb 
unokájának igérte. Anyukától kapott egy nagyon szép őrzőangyalos 
képet a kis ágyacskája fölé. Úgy örülök, hogy szépséget vihetek 
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kisleánykám életébe. Ha Anyukája természetét örökölte, hajlama lesz 
a romantika iránt, és ha megnő is fog tetszeni neki a szép kis kép az 
ágya felett, a zenélődoboz, mely Karácsonykor megszólal, és a nagy 
ingaóra, mely a maga dallamos csengésével elüti az órákat, hisz 
mindez elsősorba a kisleánykámé.  
              
                                       1954. 
 
Pistának hivatalos kiszállása volt és úgy volt, hogy ujévre sem tud 
hazajönni. 10 órakor azonban váratlanul beállitott, és igy 
együttléptük át az Ó-esztendőt, ill. az Újat kisleánykámmal és 
Anyukával Babukával együtt, akik szintén nálunk voltak. – 
I.2-án      Pista leszedte a karácsonyfát. Miközbe kihozza a letört 
ágakat mondja: ez olyan szomorú dolog, még majd rossz embernek 
hiszi a kicsi a Papáját, ha látja, hogy elviszem és leszedem a 
Karácsonyfát. 
A zenélődoboz pedig 1 éves pihenőre tért, hogy jövőre még szebben 
muzsikáljon, hogy kicsi Babánk még jobban élvezhesse. 
I.11.        Kisleányomnak folyik a füle az orvos beküldött a kórházba. 
Sulya: 8. 45kg. 
I.12-én.  Megnézettük kisleányom fülétt. Hál’ Istennek nem komoly a 
baj. Autóval mentünk igy nem kellett kitennünk magunkat fázásnak 
és várásnak. – 
I.25-27-ig Szabadságon vagyok, Éviék hazautaztak a gyerekekkel. Én is 
nagyon vágyom haza, de nem teszem ki a kicsikémet ilyen hideg 
időben megfázásnak. Majd ha 1 éves lesz már viszem én is haza. 
Ennyi áldozatot  úgy érzem meg kell hozni gyerekem egészsége 
érdekében. Olyan pici kis Baba még, hogy csak otthon a legjobb neki 
az Anyukájával. Olyan boldog vagyok itthon vele. Bár ne kellene ismét 
hivatalba menni! 
II.23.          Kisleányom fülén gyulladásos excéma volt. 
III.3.          Ahogyan itattam a gyereket, a pohár kopogott a szájában. 
Jön az első foga.  
III.12.        Picikém este nagyon sírt, de nem úgy mint máskor, hanem, 
mint akinek nagyon fáj valami.  
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Hirtelen végignéztem magamon, a tű, amivel varrtam, nem volt 
nálam. Még gondolni sem mertem rá. Akkor kezdett állni, és hogy 
megvigasztalódjon, gondoltam megpróbálom felállitani. Óvatosan 
végigtapogattam, nem szúrja-e valahol a tű, és ahogyan a lábához 
értem, ott volt a tű, félig a kis talpába már benne. Ahogyan kihúztam, 
egész lyuk maradt a helyén. Gyorsan kiszivtam és bekölniztem. Ilyen 
izgalmas estém még nem volt. Nem is szeretek rágondolni. Persze, 
ahogyan kijött a tű Picikém lábából, rögtön abba hagyta a sirást. Pista 
is szörnyen odavolt, azt mondta megöl, ha a gyereknek valami baja 
történik. De jobb is, mert én a kisleányom nélkül nem élhetek. – 
III.16.             Áll magától Kicsikém. 
III.18.             Benyitok a szobába, a gyerek nincs sehol, hirtelen arra 
gondoltam, talán va 
 
laki elrabolta. Nézek mindenfelé ijedten, hát egyszer csak meglátom 
az ágy alatt, amint nagy csodálkozó szemekkel ül ott, és olyan jól 
érezte magát, hogy hiába csalogattam kifelé, nem jött: nekem kellett 
érte másznom. Valahogyan lecsuszhatott az ágyról és nem ütötte 
meg magát, mert nem sirt. – 
III.21.             Elvittük kisleányunkat a kulikocsival sétálni. Olyan jól érzi 
magát benne, még dudolja is – persze még mondani nem tudja – 
hinta-palinta. Már a második foga is látszik. –  
IV.2.               Az épitőiparnál felmondtam az állásom. 
IV.12.             A Megyeházára kerültem állásba. 
V.6.                Ma reggel Heduka mikor felébredt és felállt a kis ágyába 
megszólalt! „Papa-Mama”, ez volt az ő köszöntője. 
VI.6.               Kisleányom születésnapja. Ma 1 éves. Olyan boldog 
vagyok vele. Kisunokatestvérkéi- 
 
vel, szüleivel és legnagyobb örömömre Anyukával is együtt, 
ünnepeltük meg. Évi állapota előrehaladott és szegény nem bírja már 
a strapát 3 gyerekkel. Ugy határoztam, hogy a kisleányomat is 
elhozom tőle. De nagyon aggodom, hova tudom helyezni. – 
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VI.14.        Hál’ Istennek sikerült jó helyet szerezni Picikémnek. Igaz, 
hogy kicsit sokat fizetek, de míg a bölcsöde meg nem nyilik, addig jó 
lesz. 
VII.28.       A hivatalból 900.-Ft jutalmat kaptam. Pista el volt 
keseredve, hogy nem tudtam hazajönni időben. A gyereket ruhástól 
fektette le a kis ágyába. Olyan édes, szép kicsi Baba kisleányom. 
Különösen jól áll neki ez a kis piros-fehér pettyes, alulgombolos ruha. 
Mikor vittem az asszonyhoz egyik reggel is ebbe a ruhába, előtte a kis 
sötétkék 
 
kötényke, - és ahogyan kézenfogva jön velem, ennivalóan édes volt. 
Ugy látom jól érzi magát az új helyen. Az asszony is nagyon szereti. 
VIII.1.                 Szabadságunk kezdődik. Déli vonattal utaztunk 
Anyukáékhoz. 
VIII.8.                 Hazajöttünk Anyukáéktól. Nagyon jó volt. Mikor 
Pistával egyik este a Margitszigeten sétálgattunk, az jutott eszembe, 
hogy olyanok vagyunk, mint akik nászuton vannak. Boldogok voltunk 
és szerettük egymást. Gondunk, dolgunk nem volt, igaz, - ez ugyan 
lelkiismeretfurdalást is okozott, - Anyukának lett több a dolga 
általunk. – meg kell még jegyeznem, hogy Pista Manciéknál volt 
elszállásolva, én a gyerekkel otthon. És Pistára a távollét nagy 
hatással van, ugy szeretett és vágyodott utánunk, mint mikor a 
menyasszonya voltam. –  
 
A legédesebb kicsikénk volt. Hogy hazaértünk olyan felszabadultan, 
boldogan és okosan jött ment a nagy pakolás közepette. 
Szemlátomást nagyon boldog volt és örült az otthonának. Hiába 
először volt el itthonról. – 
IV.6.                    Kisleánykám bölcsödébe megy, ma 15. hónapos. 
Vajjon jó lesz-e? Csupa aggódás vagyok már megint. Több féle 
körülmény is indokolttá tette – bár jó helye volt -, hogy eljöjjön. Az 
asszonynak nagyon rosszul esett, mikor közöltem vele. Annyira 
szerette kisleányomat, hogy mos, hogy ő elmegy nincs kedve a másik 
2 gyerekhez sem, ugyhogy meg is mondta azoknak, és nincs többé 
nála gyerek. – 
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IX.23.                 Kicsikém kanyaró gyanús: 3 nap szabadságra írt ki az 
orvos. Ez a szabadság nekem is nagyon kellett. – 
 
IX.25.                 Évinek kisleánya: Mártika született. 
X.20.                  A melegtől kiütések jöttek Hedukára. 28 fokos meleg 
van a bölcsödében. – 
X.27.                  Panaszt emeltem, hogy a kisleányom kezelése hanyag 
a bölcsödébe. A vezető védőnő azt mondta: nem tudja elhinni, hogy 
nem gondozzák megfelelően hiszen annyira szereti mindenki a kicsit, 
olyan kedves természete van, olyan mint egy Baba. A többi szülőnek 
már fel is tűnt, hogy dédelgetik, és megjegyezték: hogy ő a kedvenc. 
X.28.                  Hedukám 11.-kg. 
X.31.                  A kisleányom szeme teljesen beragadt. Kötőhártya-
gyulladása van. Fertőzés! Már a fele gyerek a bölcsödébe benne van. 
XI.4.                   Kicsikémnek szájfertőzése van. Szintén bent szerezte a 
bölcsödében. Még  a szemén 
 
a kötőhártya-gyulladás el sem mult. – Nem bir szegénykém enni. – 
XI.7.                   Az orvos kezelte a száját szombat-vasárnap is. Nem 
sok javulást látott és ajánlotta vigyük be a kórházba! Én erről hallani 
sem akartam. – Sokáig nem birt angyalkám a szája miatt enni, holott 
éhes, volt. – De aztán csak elkezdett enni, de úgy, hogy evett és a 
könnyei potyogtak a fájdalomtól. De azért csak birkozott a fájdalom 
az éhséggel. Valóságos hős ez az én arany kis babám. Olyan 
szivfájditó volt nézni, ahogyan kiéhezve, mohón kap az étel után és 
ahogy a szájába veszi, megerednek a könnyei: én is vele együtt 
sírtam. És kezdem megutálni az egész bölcsödét. Milyen gonosz, 
mostoha is a sors, miért 
 
is nem maradhatok, őrködhetek az én édes kisleányom mellett. – 
Egyik nap délelőtt a bölcsöde felé mentem és látom, hogy nyitva van 
az ablak, még pedig pontosan a kisleányom hátára. Ő pedig 
csendesen sirdogál és az orra rendületlenül folyik. – Meglátott 
kicsikém az ablakon át és még jobban sirt, nekem is kedvem lett 
volna sirva fakadnom. Mintha mondta volna, hogy nem érzi jól magát 



305 
 

és hívja Anyukáját segitségül, de azt csak az ablakon keresztül láthatja 
egy pillanatra, és nem segit Anyukája rajta. A szivem majd 
megszakadt angyalkámért ilyen és ehez hasonlók foglalkoztattak 
egész uton, míg elmentem onnét a boltba és visszafelé csak megint 
arramentem. Ugyanugy rá volt nyitva kisleányomra  
 
még mindig az ablak és sem egy kis kabát rajta, sem el nem ültették 
az ablaktól. – Igaz, hogy a többi gyerek is mind ott ült, de azokat 
mégsem érte közvetlenül a nedves, nyirkos levegő. Nem birtam már 
tovább, és szóltam, hogy ültessék el a gyereket az ablaktól. Persze így 
aztán nem csoda, hogy a gyerek állandóan náthás. – Olyan 
lelkiismeret furdalásom volt egész nap. – 
A másik, ami szintén nagyon fáj, hogy kicsikémet kora-reggel, amikor 
még olyan szivesen aludna, - fel kell keltenem és késziteni a 
bölcsödébe. – Ez a téli nyirkos, ködös és főleg szeles idők, amik itt 
vannak nem tesznek jót a gyermeknek. – Miért ilyen mostoha a sors, 
miért nem maradhatok én a kisleánykámmal?  
Az eredménye a felületes bölcsödei kezelésnek 
 
az lett, hogy középfültőgyulladást kapott kisleányom, mind  a két 
fülét felszúrták. Amellett bronhitisze is volt, és bárányhimlő gyanús. 
Megint kiírt az orvos – Karácsony és Újév között, 1 hét fizetésnélküli 
szabadságra. Jobbára Pista járt a gyerekkel kezelésre, mert engem a 
hivatalban már kikezdtek, hogy sokat kéregetem el magamat. – 
Egyébként is olyan ellenségeskedés vesz körül a kolléganők részéről, 
hogy nekem magasabb a fizetésem, mint nekik. – 
A karácsonyi ünnepekbe is kezelte az orvos kicsikémet és Ő is azt 
mondta: hogy a pici nem való bölcsödébe. Igy aztán most megint úgy 
határoztam – Évi is akarja, hogy majd Ő lesz a gyerekkel, míg a 
hivatalban vagyok. – És most már nem viszem sehová máshova a 
Picikémet. – Ha Évinek sok a strapa és nem birja, otthon maradok. 
 
Hiszen a gyerekem mindennél fontosabb és drágább. 
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Karácsonykor, mikor megszólalt a zenélő doboz – és körbevitte a fát – 
Picikém is elkezdte: „Egyszer volt egy kemence.” Csoda eredeti volt: 
zenét hallva énekelni kezdett, amit ő is tud. – 
 
Néha éjjel is olyan jó kedve van, hogy beszélni és énekelni kezd. – 
Nagyon aranyos, szép kisleány, ha nincs semmi baja. 
Sajnos Karácsonykor nagyon le volt gyengülve, ugyhogy Anyuka mikor 
meglátta sirva fakadt. Ahogyan feküdt a hintaszékben, sápadtan, 
ernyedten, olyan szép és finom kis jelenség volt, és annyira el volt 
gyengülve, hogy nincs az az ember, aki szánalmat, szeretetett ne 
érzett volna iránta. Ahogy igy feküdt a hintaszékébe és nézte Anyukát 
– megérezte mennyi 
 
szeretett és aggódás van Anyukában is iránta, csak nézte ő is Anyukát 
és többször megsimogatta a kezét. Ó arany kicsi Baba, de nagyon 
örülök, hogy Anyuka szeretetét Te is szeretettel tudod viszonozni. – 
Karácsony 2 napját Anyukáék itt töltötték. Másnap délután hazament 
Anyuka is. És én a karácsonyfa mellett ülve sírtam. Nemcsak azért, 
hogy Anyukától megint elváltam, de hogy a két napból egy nyugodt, 
csendes félórát, mint most is van, nem tudtam biztositani 
Anyukámnak. – Szörnyű ez, hogy Pista nem bírja őket, akik 
hozzátartozóim. – És Anyukáék tudják ezt, ha jönnek is csak rövid időt 
töltenek nálunk, mert tudják, hogy P-nem örül nekik. – Ahogyan 
elnéztem a karácsonyfát gondolataim a multba visszaszálltak:  
Mennyi ideálizmus volt bennem. Talán 
 
ilyen természettel nem is lett volna szabd férjhezmenni. De nem, 
mégis! Itt ez az arany kis gyerek. Ez mindent megér. – Mindent el 
birok viselni, csak ő legyen jól. Pistán nem tudok változtatni, ha a 
szivem szakad is belé, hogy nem tud jobb lenni az enyéimhez, akkor 
sem tud más lenni. Sajnál, és talán fáj is neki, hogy bánatot okoz a 
viselkedése, mégsem tud, vagy nem is akar más lenni? – 
Akkor este is odajött és nem szólt semmit csak az ölembe hajtotta a 
fejét és átölelt. – Hiszen szeretjük egymást és addig míg csak 3-asban 
vagyunk jól megvagyunk. De mihelyt akár az Évi is, vagy a gyerekek 



308 
 

közül is bárki feljön teljesen átváltozik. – Ő úgy tartja, hogy a 
családján kívül, senki más nem létezhet. Szomoru dolog igy 
gondolkodni. Csak azért mert az embernek megvan a családja szünjön 
 
meg minden, ami azelőtt volt. Szünjön meg a szeretet, az az otthon, 
amely 30 évig éltetett, létezett, melegitett. Nem tudok más lenni, 
mert elkerültem: ahol és akik között addig éltem: nem tudom most 
már kevésbé szeretni azokat, akikkel addig együtt voltam. Többet és 
jobban szeretni tudok, de azokat már nem szeretni, akiket addig 
szerettem, erre képtelen vagyok. –  
És szörnyű ütközés: Minden jót, szépet és kedveset szeretnék 
Anyukámnak nyújtani, és ahelyett minden pillanatban azon kell 
rettegnem, hogy P. meg ne sértse őket, egy-egy odavetett 
megjegyzését ellensúlyozni, mérsékelni. Nem tudom kisleányom ha 
megnő és elkerül itthonról mennyire fogja tudni ezt megérteni. De 
Anyukája mindent megtudna bocsájtani, minden hibát el tudna nézni 
Papájának, ha jobb lenne 
 
a Mamája hozzátartozóihoz és főleg az Édesanyjához. – 
De hogy valami kedves – szép kép is maradjon az idei karácsonyból is’ 
leírom a következőképet, mely annyira kedves volt szivemnek: 
Bent jól fűtött szoba. Alkonyodik. Pista a fotelban a karácsonyfa 
mellett, szembe vele a gyerekünk, kit a hintaszékbe altatgat. Picikénk 
kényelmesen elfekszik kipárnázott hintaszékében, szemben a zenélő 
karácsonyfával, és lassan álomba szunnyad. Anyukája a másik 
fotelben és olyan jól eső melegség és sok-sok szeretet tölti el az ő 
szerettei körében, ahogy így elnézi őket. Künn szép csendesen 
szállingoznak a hópihék. – Igen ez a boldogság! És talán nem is szabad 
panaszkodni. Csak Anyám, édes jó Anyám is láthatna 
 
egyszer igy bennünket, és közöttünk lehetne csak egyszer is igy egy 
röpke fél órát, - mikor a csend mesélni kezd -, hogy megnyugodhatna, 
hogy ne aggodjon, hogy lássa, lám ez a gyereke mégis csak boldog, 
emiatt, hát nem kell aggódnia. De mikor Ő itt van, és amit akkor lát és 
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hall, nem hiszem, hogy a szivét megnyugtatja: pedig éppen elég 
aggódni vajója van anélkül is. – 
Édes kisleányom, ha ugy hozza a sors, hogy megtalálod az 
élettársadat, akit a sors neked szán, én nem állok a boldogságod 
utjába, de ne siesd el és főleg ha anyukád természatét örökölöd ne 
búsúlj azon sem, ha örökké Anyu- 
 
kád mellett maradsz. Ha mégis elkerülsz itthonról – bár arra még 
most gondolni sem szeretek -, nyugtasson meg az a tudat, hogy 
Anyukád mindig melletted van, ha kell. Ne búsulj, hogy ha nem lesz 
testvérkéd, hidd el, hogy talán ez igy van jól. Mert látod az én 
Anyukámnak 6 gyereke van és egyszerre bizony nem tud mind a 6 
helyen lenni, pedig mindegyik azt szeretné, ha mellette lehetne. De 
nekem csak egyedül Te melletted kell lennem, és egyedül csak a Tiéd 
vagyok és Te az enyém. – 
És mire megjött egy ujabb Nyár kivánok Neked drága kisleányom 
nagyon boldog Ujévet és főleg jó egészséget! 
 
1955. 
I.31.             Ismét bölcsödébe ment kisleányom. 
II.25.            Pista a gyereket elvitte Icához. Két képet kapott tőle: egy 
cicásat és egy aktot. 
III.9.             Kisleányom bárnyhimlős, otthon kellett maradnom. 
III.11.           Kicsikém a bárányhimlő mellett kanyarót is kapott. 
Nagyon kell rá vigyázni, mert ennek szövődményei veszélyesek, 
mondta az orvos. Én nagyon megijedtem, sírtam, és Pista haragudott, 
mondván, hogy nem normális az az orvos, aki a dolgokat mondta, és 
biztosan én is költök hozzá, eltúlozom. – Végig sem akarta hallgatni, 
hogy miket mondott az orvos. Ne idegesitsem őt ilyen butaságokkal, 
az az orvos nem normális, mondta. – 
Engem még bántott is, hogy milyen Apa, 
 
ennyire érdektelen a gyerekével szemben. De mint később kiderült 
annyira szereti Kicsikénket, hogy semmi rosszat nem bír meghallgatni 
vele kapcsolatban. 
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Most, hogy utólag visszagondolok rá, bizony nem volt alaptalan, hogy 
annyira megijedtem, és sajnos az orvosnak igaza volt. – 
IV.5.              Ujból bölcsödébe ment Kicsikém. Évi gyerekei is 
betegeskedtek, igy más megoldás megint csak nem volt. – 
IV.23.           Kanyaró után 6 hetes felülvizsgálatra vittük Kisleányom, 
rendben van, nincs semmi baj, mondta az orvos. – 
Utána sokat fájt a füle Kicsikémnek. Fülorvoshoz vittük többször. De 
azt mondták nincs semmi baj, nekünk passzionk mindig vinni a 
gyereket. – 
Közbe be is lázasodott Angyalkám. – 
 
Nagyon nyugtalanitott a helyzet, mégis kell, hogy valami baja legyen, 
gondoltuk. – Előtte lévő vasárnap, hogy ismét orvoshoz vittük, 
nagyon cvider volt, meleget nem birta, örökké inni kért. Másnap 
szóltunk a bölcsödei orvosnak, megtapogatta a füle körül és azt 
mondta: azonnal vigyük a kórházba, úgy érzi, mintha valami genny 
lenne ott. – 
V.10.            Elvittük Picikém ismét orvoshoz, és majd a lélegzetem állt 
el, mikor Pista hazahozza bekötött fejjel. Ha nem lesz jobban 
Angyalkánk, meg kell operálni, mondta az orvos. És mint Pista 
mondta nagyon sok gennyet húzott le Kicsikénk fültövéből. Kell 
hagyni, hogy mivé fejlődik a dolog, mondta az orvos, ha felmegy a 
láza, akkor nincs mese, meg kell operálni. – Szörnyen aggódtunk és 
hőmérőztük 
 
½ óránként Kicsikém. Este 9h-kor már majdnem 40 fok volt a láza. 
Ekkor beadtam végbélkupot, és reggelig nyugodtan, láztalanul aludt.  
V.11.              De minthogy az orvos mondta, hogy mindenféleképen 
vigyük azért megmutatni Angyalkám, elkértem magam a hivatalból, 
bár Pista az nap otthon maradt. Nem volt nyugton. És mikor haza 
értem Pista már közbe 3szor hőmérőzte Kicsikénk, már megint 39 
fokon felül volt a láza. – Siettünk be vele a kórházba, és azért csak 
reménykedtem, hogy nem kell megoperálni. Az orvoshoz nagyon 
sokat kellett várni. Picikénk olyan forró volt és a nagy láztól álmosan 
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nyöszörgött. Én sírtam vele együtt, borzasztó  még visszagondolni is 
ezekre az időkre. Odafelé menet még mondta, 
 
hogy Apukájának Rózsája, /azóta édes gyönyörűsége is/ aztán azt 
mondja: Anyukám most kérdezd, neked mi vagyok? /Nekem 
Aranyvirágom, Erzsinéninek cukorfalatja, stb/ Szóval az uton jó 
hangulatba volt a láz ellenére is. 
Az orvos végre megérkezett és azonnal megint rengeteg gennyet 
csapolt le /Kicsikém közbe keservesen sírt és hívott Anyukám gyre, 
Pita tartotta az ölébe./ Közölte, hogy üdülni nem mehetünk /u.is 
közbe gyerekes üdülőbe kaptam beutalást/ és a kicsit máris bent 
tartják a kórházban, és holnap az orvos elsőnek operálja. A 11.sz 
szobába vitték a gyereket. /Vajjon szerencseszám van-e a 11-es, 
ötlött fel bennem.!/ Közbe azt hittem a szivem szakad, 
 
Kicsikémért. Nem tudott senki és semmi megvigasztalni. Évi, hogy 
bátorított, vigasztalni akart, is csak idegesitett. 
V.12.                  Megoperálták Kicsikénk. Pistával együtt ott ültünk az 
operáló szoba előtt. Altatták Kicsikém. Szorosan összekulcsolva 
tartottam a kezemet, imádkozni nem tudtam, de nem mertem 
szétnyitni a kezem, mert mint az igézet tartott fogva, hogy 
kapaszkodjam, el ne engedjem magamtól az Istent, - mert csak ez 
adott reményt. Végtelen hosszunak tünt az idő. Pista sem tudott 
beszélni. Egy teljes óra hosszat tartott az operáció, és végre 
nyöszörgő hangjait hallottuk Kicsikénknek. Felébredt az altatásból. 
Már alig vártam, hogy karjaimba ölelhessem, kicsi 
 
életemet, és akkor azt mondta az óperálónővér forduljunk el, mert 
nem jó hatással lenne a Kicsire, ha meglátna, mert sírna. Igy csak 
mikor elvonult a Nővér Kisleányommal metünk utána nézni és láttam 
az összekuszált, csapzott kicsi haját. – Nem lehet leírni ezeket az 
orákat. – 
Az orvost mikor kérdeztük, hogy sikerült az operáció: rám 
mosolygott. Nyugodjunk meg, nem lesz semmi baj. És ez olyan jól 
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esett, bár lehet, hogy mindenkinek ezt mondják, de annyira jól esett, 
és hitet öntött belém. 
Pista egy szót sem tudott kérdezni. – Az orvos kérdésemre, hogy mi 
volt ott, azt felelte, volt ott minden. 
Előzőleg, hogy megoperálta Kicsim mondta, hogy a csontot kell vésni, 
ad- 
 
dig megy, míg a gennygócot meg nem találja. – El lehet képzelni, hogy 
azalatt az óra alatt míg Kicsim operálta, mit izgultunk. – 
Még felszaladtam az ápolónővér után, aki ott volt az operálás alatt, 
hogy érdeklődjem nála, de azt mondta, nekik nem szabad semmit 
sem mondani. Közbe hallottam, hogy kisleányom vizet kért, de azt 
mondta a Nővér operált betegnek egy darabig nem adhat még. – 
Hál’ Istennek aztán már gyorsan gyógyult Kicsi arany Babám, és mikor 
már ugy volt, hogy a hét végén kijön a kórházból mondja az orvos, 
hogy még nem engedi, mert még vérátömlesztést kap. Erre aztán 
megint meghűlt ereimben a vér, ugytud- 
 
tam, hogy azt csak végső esetben adják. Az orvos pedig még 
nyugodtan mondja tovább. Igen 3szor kap vér átömlesztést. – Pista 
hasonlóképen megijedt és elment megkérdezni a bölcsödei orvost, 
hogy mi történik Angyalkánkkal, mert nekem nem volt erőm elmenni. 
Az orvos megnyugtatta, hogy gyerekeknél ezt gyakran alkalmazzák, ez 
nem olyan mint a felnőtteknél. Így aztán rá egy hétre kijött 
Angyalkám a kórházból. – 
Most, hogy hál’ Istennek szerencsére tul vagyunk a bajon, néha 
eltünődöm. Vajjon melyikünk szereti jobban Picikénk. Ha Isten ne 
adja’ de baja történik a gyereknek, én nem éltem volna tul. Ezekben a 
napokban csak félig éltem, ép. olyan közel állottam a 
megsemmisüléshez, mint Isten ne adja, le sem merem 
 
írni, de még végiggondolni sem. 
Pista ezekben az időkben megjegyezte, - én ugyanis azt mondtam, 
hogy nálunk a családban még nem fordult elő, hogy valakit ilyen kicsi, 
de még, hogy gyerekkorában kellett operálni – náluk előfordult, a 
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nővérével, de meg is halt az operálásba. Ebből azt értettem, hogy 
Pista mindennel számol, mindenre fel van készülve. Engem az 
felháboritott, hogy mint egy beletörödését láttam, a legrosszabban. – 
Ő ugyan mint mondja én érettem és a gyerekkért él, én pedig 
ezekben az időkben csak a gyerekemért éltem, v. haltam volna. Én 
Kicsimen kívül nem láttam, nem hallottam. 
Nagyon megható volt, mikor Kicsim bent maradt a kórházba /én 
visszamentem a hivatalba/ igaz dolgozni nem tudtam, csak sírtam./ 
Pista az nap már nem tudott bemenni a 
 
hivatalba, - felöltöztette Kicsikém összes babáit, olyan izléses, szép kis 
ruhát varrt mindegyiknek. Vigyem be a Picihez a kórházba, hogy ne 
érezze magát olyan egyedül, mondta. – 
Első héten, hogy látogatás volt, /csak az ajtón kívül szabad benézni, 
ami persze a gyerekek részéről, de a szülők részéről is csak sirást 
eredményez,/ Pista aktatáskájának a füle között néztünk be, hogy az 
arcunkat eltakarjuk, nehogy Kicsink is észrevegyen és sírjon, - mint a 
többi gyerek. Egyszercsak jön ki az ápoló nővér, hogy a Hédike 
mondta, hogy itt van az Apukája, és nem sírt, igy a Nővér kihozta 
hozzánk /egyetlen gyerek volt, akit kihoztak a szobából./ Azt sem 
tudta örömébe sírjon-e vagy nevessen, mintha egyszerre el akart 
volna mindent mondani. Pistával elkezdtük pacskolni a csempét, erre 
ő is olyan jóizűen, szivből felkacagott, mint akinek semmi 
 
baja már, ez nagyon megnyugtatólag hatott ránk. – 
V.28.                  Értementünk Angyalkámért. Mikor kivették az ágyból, 
egyre nagyon érdeklődéssel viseltetett. Csak nézte és tűrte boldogan, 
hogy leveszik a kórházi ingét, ráadják saját kis ingét, ruháit, egyre 
jobban lelkesedett, mikor pedig a harisnyát is a lábárahuzták és még 
a kis cipőit is, hirtelen átölelte, aki őt öltöztette. Annál nagyobb 
örömet aztán, mint mikor Picikém ismét karjaimba szorithattam, még 
nem értem meg. Most már ismét élni akarok Őérette. –  
Ahogy kiérünk a kórházból körülnéz és első volt, amit mondott: „Süt a 
nap, fütyülnek a madarak. – Azt az örömet, amit Hédikém is érzett, 
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leírni nem lehet, az ő kicsi egyéniségének mérten kifejezésre is 
juttatta. – 
 
Simogatta minden darabját. Ez az én cipőm, harisnyám, /stb./ 
mondta. Élvezett mindent és mindenkit. – 
Míg Kicsim a kórházban volt, odaadtam volna az életemet érte, csak, 
hogy őt megmentsem. Az életembe ugyan nem került, de a fogaim 
nagyrészébe. Ingyulladást kaptam, minden nap be kellett járni 
kezelésre. És ennek talán még örültem is, mert igy módomban volt 
mindig Kicsimhez is besurranni. Hogy idegileg mennyire ki voltam azt 
mutatja az is, hogy egy injekciót kaptam, és bár mennyire is akartam 
uralkodni magamon, reszkettem végig. – 
Azóta is – bár hál Istennek Kicsikénk jól van – nagyon nehezen 
találom meg magamat, és nem vagyok az, aki voltam, csak egy 
reszketés a gyerekemért. – 
 
VI.6.                Pici Kisleányunk 2 éves. Nagyon nagy öröm-ünnep ez 
nekünk. Szeretném ha ezen a napon mindenki velem együtt 
örvendezne, Akit csak tehettem, meghivtam a Születésnapjára, hadd 
örüljön mindenki az én egyetlen, Arany Kicsi Leányomnak. Sikerült is 
széppé tenni ezt a napot. 
Reggel, hogy kimentem az erkélyre Kicsikém kis koráskájával a karján 
jött utánam, megbotlott a küszöbbe és elvágódott, de csak úgy dőlt a 
vér a szájából. Kétségbe voltam esve. Kiszállt belőlem minden erő. 
Még alig, hogy felgyógyult és már megint baj van. De hál istennek, 
hamar rendbejött Picikém, ugyhogy délutánra már vidáman 
lakomázott ő is a többi 
 
gyerekkel együtt. 
VI.13.               Mami meghalt. Sem Karcsi, sem Pista nem sírt a 
temetésen. Nem vagyok tisztába velük, hogy így is lehet szeretni egy 
Anyát. – Pista mondta nemrég, most hogy már 40 éves elmult egyre 
inkább érzi az egyedüllétet, vagyis, hogy rajtunk kívül senkije sincs. – 
X.19.                    Kicsi Babánk Anyukánál, azaz Nagyanyukájánál volt. 1 
hétig. Nagyon kedves, jó gyerek, mondják Anyukáék is. Mucurkáéknál  
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is volt 2 napig, de már első nap délutánján egy 3 oldalas levelet írt 
Mucurka, melyben kisleányunkról áradozik, nem győz vele betelni. 
Most ő a kedvenc, és ez bizony Évinek nem esik jól. – 
 
XII.24. És ismét Karácsony van. Kisleányunk tud már vagy 50 verset és 
már Karácsonyra „Ragyog a szép karácsonyfát” is tudta. Ha aludni 
készül be kell, hogy állitsuk a zenélőkarácsonyfát és a kiságyából 
nézve, alszik el. Minden nap ujra örül a szép karácsonyfának és a 
játékoknak, amit kapott. – Most már okos, értelmes és bizony kicsit, 
v. talán nagyon is el van kényeztetve, de hiszen nem csoda, amennyit 
mi aggódtunk érte, ha kicsit elkényeztettük. –  
Megjegyzem még, hogy Anyuka az ősszel Csillaghegyen volt üdülni. 
Én elmentem oda is, és egy olyan boldog napom volt Anyukával: ami 
megérdemli a feljegyzést. – Egyéb dolgok, és munkák közbejötte 
nélkül zavartalanul beszélgethettünk. Többek között 
 
mondja Anyuka, hogy ráncosodik. Félsz a ráncoktól, kérdezem én? 
Nem, de mégis az öregség jelei ezek már. Nem is a ráncok, de az idő 
jár, és akár mennyire is fáj, bizony öregszik már Anyuka is, amilyen 
büszke, szép tartása volt, /bennünket is mindig figyelmeztetett, hogy 
egyenesen tartsuk magunkat,/ szegény most ugy meghajol. Hiába a 
sok gond, munka, fáradtság jelei már nála is mutatkoznak, és 
kétszeresen is fáj ez most nekem, hogy távol vagyok tőle. Szeretném 
megduplázni az időt, és főleg szeretnék minden drága percet legalább 
a közelébe tölteni. Az idő rohan, és mi olyan ritkán találkozunk, ez fáj 
most nekem a legjobban és leghőbb vágyam, hogy közelébe lehessek, 
hogy gyakrabban találkozzunk. Bár amilyenek a kilátások egyelőre 
örülni 
 
kell, hogy itt is, és állásba lehetek. – Mert ez utóbbi körül megint 
bizonytalanság lebeg. –  
Vajon mit hoz az ujabb esztendő? Mindenek felett ha kivánni lehet 
elsősorban egészséget és békességet és sok szeretetett kivánnék, és 
szeretnék adni azoknak is, akik jelenleg távol vannak most tőlem. –  
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Elsősorban és főleg Kisleányom egészségéért, boldogságáért 
imádkozom, mert ha ő jól van, akkor körülöttem is minden jó. – 
Kisleányom: 16kg, 95cm magas. –  
 
 
/K.Pista írta:/ 
                                1956. 
 
jan.22. Kislányunk 96.5cm. 17.5kg. 
      Eddigi méretei: 
              1955. I.1.         83.5cm 
                         VI.11.     87.5cm 
                         VII.6.      88.2cm 
                         VIII.1.     90.-cm 
                          IX.1.       91.5cm 
                          X.23.      92.5cm 
                          XI.22.     93.cm 
                          XII.25.    95cm 
 
A kis Hédikét: Tuturcnak, édes Rózsámnak és édes 
gyönyörűségemnek hívom. 
                                                   /K.Pista/ 
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Január 11.    Kisebb földrengés volt. Picikém még aludt, így Ő nem 
vett észre semmit. Anyukáék Rpalotán jobban érezték, de azért baj 
nélkül megusztuk. 
Február 9.    Nagymama, /Apuka részéről/ Kicsim Dédnagymamája 
meghalt, 80 éves volt. 
Temetés után Apuka kb. 1 hónapig nálunk volt. 
Március 1.   Felmondták állásomat a Tanácsnál és ezalatt az idő alatt 
itthon voltam Kicsimmel. Jól éreztük volna magunkat, - de minthogy 
rágalom, hazugság volt, amire felmondtak – osztályidegennek 
tartottak és mindenáron el kellett, hogy távolitsanak – ez nem 
hagyott nyugodni, tudtam, hogy még sor kerül a tisztázásra. 
Március 15.   Minthogy hazugságra épült az egész felmondás, fel 
kellett, hogy mentsenek. És visszahelyeztek a Mezőg. Igazgatóságra. – 
A történtek után nem akartam együtt dolgozni, ellenségeimmel, akik 
igyekeztek is ártani, ahol csak tehették. De a szemem közé nem 
mertek nézni. – 
 
Március 26.  Felmondtam az állásomat május 1-re 
Április 1. /Húsvét/ Otthon voltunk Anyukáéknál Pitával és Hédikével 
együtt. A H. második napját főnököm bosszuból nem adta ki, mert 
nem akarta elfogadni a felmondásom, csak 2 hétre. Minthogy egyszer 
már szabálytalanul felmondtak, ha el akarok menni, én határozhatom 
meg, hogyan és mikor, állapitották meg. Tehát megint nekem lett 
igazam! 
Május 1.   Felvettek a Szénb. Tröszt Kp. Műhelyüzeméhez. – Csalódás 
ért, mert azt hittem a Kp.ba kerülök. A munkakör is szokatlan. De 
azért rövidesen beleszoktam, fizetés szempontjából pedig sokkal jobb 
itt! 
Julius 2.   Pista Bföldvárra ment üdülni. Rosszul esett, hogy itt tud 
hagyni bennünket, és érzi szükségét a pihenésnek, mikor én most 
legutóbb is micsoda izgalmakon mentem keresztül: De azért egészen 
jól megvoltunk, külö- 
 
nösen, hogy Anyuka is – a Nagymama eljött hozzánk! Ezekben az 
időkben helyettesitettem is, sőt volt úgy, hogy három helyen is 
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dolgoztam, és igy sajnos nagyon keveset lehettem Anyukával és 
Kicsimmel. De bizony Anyuka olyan szépen tudott bánni Hédikémmel, 
hogy ezen a téren egészen nyugodt voltam. 
Julius 26.   Pista mondta, hogy rám is rámfér a pihenés, 
kikapcsolódás: u. is fáradt és ideges voltam, úgy éreztem, hogy nem 
bírom már tovább. Sokat is dolgoztam, ami kimeritett meg a 
Megyénél történtek is megviseltek. Sokszor erős szivdobogás vesz 
erőt rajtam, és szinte érzem, hogyan száll ki minden erő belőlem. Bár 
kisleányomat nagyon sajnálom itthon hagyni, mégis én is beláttam, 
hogy kell a pihenés, az erősités. Elmentem 2 hétre üdülni, közel 
Anyukáékhoz. – Valahogyan csak fél embernek éreztem magamat 
Kicsim és Pista nélkül, hiába én már csak velük együtt vagyok teljes. – 
Pista ezalatt 
 
nagyon jól és szépen bánt Angyalkámmal. Nagyitott képeket küldött 
levelezőlapként, - Kicsimről. Nagyon vágytam haza. P. irt minden 
másnap. 
Augusztus 6.   Édes kicsi Leányom is várt az állomáson. És ahogyan 
Pista lesegitett a vonatról Hédikém majdnem sírva fakadt, hogy neki 
nem jut Anyukájából, hogy Apu elveszi előle. Alig győztünk betelni 
egymással. Többet nem is megy el Anyuka az Ő kicsi Kisleánya nélkül. 
Szeptember 13.   Anyukáékhoz hazautaztunk 3 napra. Mondhatom 
Kisleányom is jobban otthon érzi magát Rpalotán, mint Tb.án. – 
Mikor jöttünk hazafelé Kicsim sirt, hogy menjünk vissza 
Nagyanyukáoz. Alig tudtuk megvigasztalni. Angyalkám Neked ott van 
az otthonod, ahol Anyukád és Apukád van, próbáltam 
megmagyarázni. –  
Október 8.   Az ovódában nem fűtöttek, és Évi, 
 
hogy elvitte Kisleányomnak a mackóját, látja, hogy fázik és lehangolt 
Angyalkám. Megkérdezte Rőle, hogy hazamegy-e vele? Otthon aztán 
rögtön lefektette, jól betakargatta Hédikém, mert nagyon fázott, és 
feküdni akart. Közben hányt is. Évi mindjárt lehuzta a párnáját és ki is 
mosta, és egésznap ágyba fekette. Én, hogy hivatalból hazajöttem, 
nagyon megijedtem, észre vettem, hogy hiányoznak a gyerek  
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ágyneműi. Szaladtam le Évihez és akkor tudtam meg a történteket. 
Évi, a keresztmama igazán nagyon szépen viselkedett, pedig hát neki 
is éppen elég gondja, baja van a három kicsijével. 
Október 13.   Hédikének tüdőgyulladása van. Anyuka is beteg és írja, 
hogy lázasan is kiment az állomásra várni, és olyan rosszul esett, hogy 
nem mentem. De hát közbejött Kicsikém betegsége, amiről ők még 
nem tudtak. 
Október 21.   Anyuka miatt is aggódom. Kicsikém 
 
hál’ Istennek meggyógyult: így hazautaztam. – Szombaton, előtte lévő 
nap érkezett hozzánk Apuka, de fájt a foga, így hétfő hazautazott. És 
jó, hogy én is otthon voltam vasárnap, mert kedden, azaz 23-án 
forradalom tört ki és tartott decemberig. 
Október 28.   Sztrájk van a Bányánál is. Igy én most otthon vagyok. – 
November 4.   Nagy Imre az …, kimondja Magyarország 
függetlenségét. De a következő nap már letörik és senki sem tudja mi 
lesz. 
November 16.   Pista Pesten volt, Anyukáékhoz is elment, hál’ 
Istennek jól vannak. – 
November 22.   Bementem a Hivatalba dolgozni, és ettől az időtől 
dolgozom, egészen 1957-január 25-ig, amikor is racionalizáltak. – 
Picikém, még itthon voltam vele, és részben az Évinél volt, hál’ 
Istennek elmult a náthája. – Pedig még rövidhullám kezelést is kapott, 
és attól sem mult 
 
el a náthája. – 
Karácsonykor Anyuka, - Nagymama volt itt nálunk egyedül. Olyan 
rosszul esett, hogy Karácsony este mikor gazdagon teritettem, hogy 
minden jót Anyuka elé tettem, nem nyult semmihez sem. Nem 
mintha nem kívánná, mondotta -, de érzi, hogy rosszul lenne, ha egy 
falatot is enne. Szörnyű ez a nagy óvatosság, hogy még enni sem ehet 
az ember, ha kivánja. Mint később levélben is írta Anyuka, rosszul 
érezte magát akkor és azért nem is nagyon mer elindulni, mert nem 
tuja nem lesz-e rosszul? Igy aztán nem is tudom helyesen teszem-e, 
ha hívom, pedig de sokat vágyom utána, de ez a távolság szörnyű,  
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hogy az ember nem szaladhat haza az édesanyjához, amikor szeretne. 
Kicsi Kisleányom, Te azt még nem értheted, de a Jó Isten segitsen 
meg, hogy mindig közel lehess Anyukádhoz. 
 
                                           1957 
 
Hédikém mondja: Maradj itthon, Nálam örökbe! 
Miért nem jön Apu lemosdatni? Alszik, de nem igaziból, nyitva van a 
szeme, és könyv van a kezében. Látod Anyukám én segitek Neked, /a 
zsebkendőket hajtogatta vasalás után/ de Apu lusta, mindig csak 
alszik és alszik. 
I.24-én raciztak. 
Kisleányom mondásai: „Játszásiból”, Komolyságot mondok Neked”. 
Anyukám engem is raciztak! Honnan? kérdem. A Keresztkétől. – 
I.30.   Hédikém 2 fogát tömték, nem sírt, csak nagyon meg volt 
szeppenve. 
Utazási kedvezményt kaptam, igy többször hazautaztunk. Hány éves 
vagy Te kisleány kérdezik a vonaton: 4 leszek! Mikor? „Pont a 
születésnapomon” Pistával valahogy a pénzről beszélgettünk és én 
mondtam, nincs pénzem. Kicsim erre: Anyukám majd én adok, nekem 
nemcsak az a pénzem van, ami a Nyuszi- 
 
kámban van, hanem van még egy könyvben is, abba sok pénz van, és 
azt mind Neked adom! Nem akart enni: Hédikém, mikor Anyukád 
olyan kisleány volt, mint Te, egyszerre 2 karéj kenyeret is megevett és 
3 almát! Anyu Te Neked, olyan nagy szád volt, hogy egyszerre 3 almát 
is megettél! felelte csodálkózva. 
III.20-án.   Visszavettek állásba, Értékesitési Üzemhez!  
III.29.   Anyukám olyan vagy, mint egy mosolygós Lolika! 
Hány tojásból eszel rántottát? kérdezem – 1-vagy kettőből? Sokból, 
feleli Kicsim! Pista kérdezi: hát most melyik a több, az 1, vagy a 2. A 4, 
- feleli Kicsim. 
V.8.   Megyek az ovódába Kisleányomért. Szalad kicsim örömmel 
felém, hogy meglát. Egyik dada rámordul: Ha még egyszer ilyen zajjal 
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szaladsz, visszaküldelek, ki hallott, már igy jönni! Ugy fáj a szivem 
Kicsikémért, még a szeretetet is beléfolytanák, kinek örüljön, ha nem 
az Édesanyjának! 
 
Máskor Pista hozza haza a Gyerekünket. A Kisleányom nagyon sápadt 
és csendes, de az Apja is. Rögtön gyanut fogtam: hát ahogy leveszem 
a kabátját, a ruhája csupa vérfolt, de még a harisnyája is. 
Összeütközött egy kisfiúval, mint később mondták. De hát miért van 
az ovónő, ha nem tud vigyázni a gyerekekre. – „Anyukám úgy sírtam, 
hogy meghalljad a munkában is,” mondta Angyalkám. Bár ne kéne 
dolgozni, sóhajtottam, egy Anyának a gyereke mellett a helye. – 
VI.3.   Maca „Lófarok” frizurát csinált Hédikének. – nagyon jól állt. 
Anyuka is azt mondta, csudaszép igy Hédikém, ne is fésüljem 
másként, csak igy. – Mikor Pista meglátta azonnal visszafésülte. 
Másnap reggel megint csak úgy fésültem Kisleányom, hiszen olyan 
aranyosan állt neki. Erre Pista mikor meglátta a szeme villámokat 
szórt és dühében jól elverte Kicsim! Még harag is lett belőle. nem 
birja ha valaki beleszól a Gyerekünk öltözködésébe, fésülködésébe, 
még ha mindjárt a javát, vagy előnyeit jelenti is. –  
VI.16.   Jön Kisleányom hozzám a fürdőszobába /én mostam és Ő 
bent volt a szobába, csendben./ Anyukám vedd le rólam a kötényt! 
csodálkoztam, mi leli ezt a Gyereket, miért akarja, hogy vegyem le a 
kötényét. Azért levettem, hát látom, hogy tele van apró hajakkal. 
Hátul majdnem kopaszra vágta a haját, míg bent volt egyedül a 
szobába! 
VII.18.   Kié vagy Te Kisleány, kérdezik itt bent a Hivatalban! „Én közös 
vagyok. Apukámé meg Anyukámé is” felelte bölcsen. 
VII.29.   Kisleányomnak fogát huzták. Anyukám ugy dobog a szivem, 
fogjál az öledbe és ugy vigyél haza is, mondta. Hát még mikor 
meglátta, hogy kihuzták a fogát és vérzett, ugy megijedt tőle az arcát 
tenyerébe rejtette és ugy zokogott bele. Édes Kisleányom, hidd el 
Nekem jobban fájt! Ugye máskor nem eszel annyi édességet, 
mondtam! „Na jó Anyu, de azért Ti is hibásak vagytok, miért 
 
tesztek a tejembe annyi cukrot! – felelte! 



326 
 

VIII.10.   Kihuzták a második fogát Kicsimnek! 
VIII.14.   Beutalót kaptunk Bszemesre, 10 napra. – Kicsim nagyon 
élvezte a homokot és a vízet, bár nem sokat voltunk vízbe, mert 
hűvös idők voltak! 
IX.5.   Ha eltörted a babát, majd megfizeted a pénzedből, mondtam. 
„Nehogy azt hidd Anyu, hogy a Bankomból kivehetsz, de nehogy arra 
számits, hogy a nyuszikámból, vagy a pénztárcámból vehetsz ki, 
inkább Te adjál Forintot!” 
IX.25.   Hédikémnek piros volt a füle mögött, ott ahol operálták. 
Aztán dagadt lett és lázas volt. Nagyon megijedtünk. Eleinte azt 
hittük, megcsipte valami, hidegrázással is járt! Elvittük Kisleányom 
Pista egy orvos ismerőséhez, aki injekciót adott, és aztán jobban lett 
Kicsim! 
X.5.   Hazautaztunk Kicsivel. Nagyon fájt a foga és beadtam 
Kisleányomnak Karillt. Másnapra mind kiütött az arcán, egészen 
megdagadt a kis feje. Pár 
 
napig tartott, aztán hál’ Istennek elmult. – Éjjel, hogy fájt a foga azt 
mondta: Anyukám nem tudom abbahagyni a sírást, úgy fáj. Gyerekek 
segitsetek rajtam. Anyukám kérd meg a Jézuskát, hogy ne fájjon a 
fogam. Muszály sírnom ugy fáj! 
X.11.   Fürödtem, Kisleányom igy szól: Miért van neked ott haj, 
kérdezi! Majd ha nagy leszel, Neked is lesz, feleltem.  
Október végén a füle kezdett megint fájni Kisleányomnak. Két hét 
fizetésnélküli szabadságot is kellett kivennem! Nagyon sokat 
aggódtam, az orvos azt mondta „Komoly helyzetben van a Kicsi, 
másnap soronkivül kell kezelnie. Azonnal penicillin injekciót írt fel és 
ötször kellett beadni. Úgy megijedtem, hisz az egész nagyon hason- 
 
litott ahhoz, amikor operálni kellett. Istenem ne engedd, hogy megint 
baj legyen: de nem tudtam elég erős lenni, mikor Kicsimet vittem az 
első penicillin injekcióra, rögtön a doktor kijelentése után Kicsim 
felugrott a székről, Anyukám nem engedek injekciót, és szaladt az 
ajtóhoz: menjünk haza, közbe félelmébe sírt. Aztám akárhogy fájt is a 
szivem érte, mégi csak vissza kellett ültetnem, de ekkor már én is vele 
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együtt sírtam. Ettől aztán kicsim még jobban megijedt, és még ő 
vigasztalt: Anyucikám ne sírj! Igen, rájöttem, hogyha kicsim sírni lát, 
akkor csak még jobban megijed, hogy tényleg baj lehet, ha már én is 
sírok. /De hát arra gondoltam kezdődik minden elejéről, mint egyszer 
és azt már nem lehet kibirni/ Amennyire uralkodni bírtam még 
magamon, igyekeztem megnyugtatni Kisleányom, és nem sírni! De 
hál’ Istennek megkönyörült rajtunk’ a jó Isten, és bár eléggé 
komplikált és hosszantartó volt a kezelése, de csak rendbe jött 
Kisleányom. Azóta 
 
is, ha erősebb szél van, vattát teszek a fülébe, és csukamáj olajat 
adok. /Az orvos szerint az erősítő és elősegíti a gyógyulást is./ 
November 20-ig otthon voltam Kicsimmel és attól kezdve Évinél van 
Kisleányom. Nem is engedem már vissza az ovódába, legfeljebb én 
maradok otthon, - csak már ne lenne szüksé az én keresetemre!    
Nem is szeretek belegondolni mennyit szenvedhetett az én kis 
Csöpségem a bölcsödétől kezdve az ovódáig. – De csunya is az élet, 
hogy a gyereket mindenki más nevelheti csak az anyja a 
legkevesebbet. –  
XI.24.   Anyuka itt volt. Kicsim hál’ Istennek már kifelé lából a bajból, 
de én nagyon rosszul nézek ki. – minr később levélben is írta Anyuka 
sokat aggódik miattam, hogy olyan rossz szinben látott. Hát amin én 
megint keresztülmentem, míg Kicsikém beteg volt – az bizony 
nemcsak testilg, de lelkileg is nagyon megviselt. – De minek 
részletezzem, anélkül is éppen elég baja, gondja van Anyukának 
 
Ugy szeretném megérni, hogy legalább egy hónap gondtalan, boldog 
életet biztosithatnék számára. Ha jön is, soha nem tudjamagát jól 
érezni Nálam. Pista miatt nagyon feszélyezett a hangulat. Nem 
akarom őt sem örökké szidni, szemrehányást tenni Neki, már 
belefáradtam abba, hogy őt ezen a téren megváltoztassam. Nem 
szivel senkit sem a mi családunkból: azt csodálom, hogyan bir 
engemet, mikor én tőlük származom, közülük való vagyok. –  
Hajmosásnál Kicsim még mindig nagyon sír. Egyszer hajmosás alatt 
megpróbálta visszatartani a sirást, de utána aztán kitört belőle a 
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visszafojtott sirás alaposan, és mondta: Anyukám nem tudom 
abbahagyni! Próbáltam szépen, erélyesen beszélni velel, és csak 
sokára sikerült megnyugtatnom. – 
XII.25.   Ismét Karácsony. – Kicsimnek már régebben megvettem 
/még mikor beteg volt és hajasbabát kért/ a Babát, de vajon milyen 
nevet adjunk neki, hiszen már annyi sokféle nevű babája van. Mikor 
aztán 
 
Hédikém meglátta a dobozban a hajas-alvóbabát így kiáltott fel: „Ez a 
Csipkerózsika”. – Igy aztán ez a név is maradt a Babáján. – 
Sokat sír kis testvérke után. Innen indult ki a hajasbaba is. Anyukám 
én úgy szeretnék egy kis testvérkét, de olyat amelyiknek igazi haja 
van, és fésülni is tudom, mondta. – 
Sajnálom Kisleányom, de az életkörülmények nem olyanok, hogy még 
egy gyerek lehetne. – Ha megváltozna is, közbe az idő eljárt felettem, 
és már most annyira fáradt vagyok, ettől a kettős beosztástól, nap – 
mint nap, hétköznap, vasárnap nincs megállás! De nem bak, csak 
Kicsim legyen jól és akkor nem nehéz és sok semmi sem! 
Kisleányom velünk, felnőttekkel együtt búcsúzott el az Ó-Évtől. 
Unokatestvéreivel együtt likört ittak éjfélkor és Hédikém táncra 
perdült Juditkávaal: Ujév van táncoljunk, azzal átölelte J. nyakát és 
ketten táncoltak. 
 
 
                                    1958 
/K.Pista:/ 
1957.dec.1.     115cm           Hédikénk 
1958.máj.31.   120cm                               /K.Pista/ 
 
II.6.   Előírtam Kicsim nevét nyomtatott betűkkel, és Ő szépen utána 
írta. 
II.14.   Kár, hogy nincs Verácskának 4 keze, akkor én is meg tudnám 
fogni. 
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Éjjel felsír: Anyukám miért nincs nekem kistestvérem?  Apukám segits 
imádkozni, hogy legyen Kistestvérem. Úgy szeretnék egy testvért: 
akár a Gyöngyikét, Anikót v. Juditkát! 
Anyukám mire az iskolába megyek, megmondom a Tanítónéninek, 
hogy én már mindent előre megtanultam. Én csupa 5-öst hozok 
Neked Anyukám.  
Hédikének huzták hátulról egy fogát, gennyes volt és nagy gyökere 
volt. Éppen olyan rossz és csunya fogai vannak, mint nekem. Ugy 
figyelt, hogy mit mond az orvos. Este lefekvéskor mondta: Apucikám 
add kölcsön a kispárnád, mert doktor bácsi mondta, magasan kell 
feküdni. Mikor a fogorvosnál ült a székben még könnyezett, ahogyan 
huzták a fogát, de mondta: Anyukám, de lesz ám Forint! 
 
III.4.   Évi ment a gyerekért és zokogva találta Kicsim. 
-Úgy beszéltük meg, hogy 8-ra jöjjön fel a gyerekért, hadd aludjon 
nyugodtan. – Ahogy felébredt egy pókot látott a falon mozogni. Még 
éjjel álmában is felsírt, hogy jön a bogár! 
III.8.9.   Anyukáéknál voltunk. Hazafelé jövet nem volt a buszon hely: 
„Anyukám kérj kölcsön egy helyet” – mondta Kicsim. 
III.14.   3 találatos Lottó szelvényem volt. 270.-Ft fizettek érte. 
Hédikémnek aranyláncra tettem félre. – 
IV.14.   Évivel beszélgettünk, mikor Kicsim, mondja: Két olyan kedves 
Anyuka vagytok Ti! 
IV.25.   Látod Anyukám a bácsi milyen szépen megevett mindent, 
azért van olyan szép nagy feje. Akinek szólt nagyon pufokképű volt és 
eleinte csak hallgatta mosolyogva a gyereket, de a végén elpirult, de 
én is alig tudtam visszatartani a nevetést. 
Pistát szidtam össze, mert ő tesz ilyen megjegyzéseket a gyerek előtt. 
- / Trösztnél evés alatt velem volt/ 
 
V.21.   Szabadtéri mozielőadásra vittük Hédikém gondolván, hogy a jó 
levegőn majd elalszik. Ha látta a filmen, hogy tapsolnak, ő is tapsolt, 
mindig a pólyásbabát akarta látni, a szereplőkre azt mondta: 
menyasszony, tündérkirálynő. ½ 10-ig birta, de akkor haza kellett 
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hoznom, mert a kezünkben nem aludt: én ágyacskámba akarok 
aludni, mondta. /Holnap már késő c. darab ment./ 
VI.8.   Hédikém születésnapját ünnepeltük péntek helyett. Megkapta 
az aranyláncot. Legjobban a sárga vatta tetszett, amin a kis lánc 
feküdt. Jaj, de örülök, mondta, ilyen szép sárga vattám még úgy 
sincsen. A vatta után pedig a doboznak örült és csak legvégül mikor 
kérdeztem: a láncnak nem is örülsz, mondta, de jó, hogy van láncom!  
VI.22.   Anyukám milyen csunyán beszélek Veled, pedig olyan nagyon 
szeretlek. 
Anyukám mikor lesz Nekem kistestvérem. 
Junius 30-val 2 hétre elmentünk Hszoboszlóra 
 
nyaralni. Nagyon jól éreztük magunkat. Máriáékkal találkoztunk 
össze. Nagyon tetszett nekik Kicsim, de mindenkinek, „mint egy 
francia baba”, mondták. A végén azonban beteg volt, mert vizet, 
gyümölcsöt ivott felváltva: olyan hasmenése volt, hogy egy hétig 
tartott, mire sikerült rendbe hozni. Pista és a Kicsi „Mikor eszembe 
jutsz, mintha tavasz volna”, c. dalt küldték nekem a hangszórón! Nem 
tudtam már kiegyenesedni annyira fájt a derekam, és ha rám jött, 
csak feküdni kivántam. A csontok végén meszesedés lépett fel, bár 
még minimális, de nagy fáradtsággal járt! Ezért kellett H.szoboszlóra 
mennünk, ott iszappakolást adtak rá és ez segitett. Bár már nem 
vagyok hiú, de kicsit még korainak tartottam, hogy meggörnyedve 
járjak. Kb. ettől az időtől kezdve veszem észre magamon az idő 
mulását! Már t.i. az arcon is látható az idő, vagyis a huzamosabb fájás 
 
hagyott nyomot, lehet?! Hál Istennek segitett. – Egyre nehezebben 
bírom az állást, az itthoni munkát, úgy érzem mindig fáradtabb 
leszek. Pistának igértek változást /fiók-vez. volt előterjesztve./, de 
nagyon lassan megy és nem biztos. Igy rábeszélésemre ott hagyta a 
Bankot, bár tudom nehezen vált meg, 20 év egy helyen, mégis nagy 
idő. De hát, egyre forszirozta, hogy itthon is maradjak: majd ha eldől, 
hogy vele is mi lesz, már itthon maradok, mondottam! Végre aztán 
januárba otthagyta a Bankot és Áruházba ment főkönyvelőnek. 
Majdnem sírt, hogy elengedték a Banktól, bár már önkényesen is, de 
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ott akarta hagyni, azaz azt mesélte, hogy ezzel gyorsitja majd az 
ügyét, de hogy elengedjék, hogy nem találtak a számára jobb 
megoldást ez fájt nagyon. Meg tudom érteni, hasonló volt a 
helyzetem a Miniszté- 
 
riumba, 9 év után. De volt ennél nehezebb is: mikor férjhez mentem: 
Uj állás, új hely, új életkörülmény, távol minden megszokottól és 
mégis bírnom kellett, - Ezt hoztam fel Pistának is ebben az időben. A 
fizetése majd 1000.-Ft-tal több és igy megvan a lehetőség arra, hogy 
itthon maradjak a gyerekkel. 
   Januárban Kicsim fülén az operáció begyulladt, heggtályog 
keletkezett! 
Egyik vasárnap de. csupa vízesen jött be a cipőjét le sem tudta húzni 
annyira vizes volt, de még a mackónadrágja is. meg sem merem 
mondani, mit csináltam, felelte faggatásomra: olyan sikos volt a 
domb, hogy csak csúszva mertünk lejönni, mesélte. gyorsan 
lemosdattam és lefektettem. Mikor benéztem már félálomba volt, 
olyan jól esik aludni, kezicsókolom, mondta és 
 
már aludt is. Ez volt jan.18.-án és 21-én már begyulladt a füle. 
Anyukám a napsugaras bácsihoz vigyél, mondta Kicsim. /Ősszel 
Juditkával együtt bevittem a fülészetre és besugárzást kaptak mind a 
ketten, és az nagyon tetszett neki! 
Nagyon megijedtem 3 orvosnál is voltam és egy sem kezelte /az egyik 
2 perccel előbb ment el, a másik hangversenyre készült, a rendelőbe 
pedig nem ment az orvos, elmaradt a délutáni rendelés! Aztán végre 
másnap kezelésbe vették. Harmadnap elaltatták kis Angyalkámat, 
átszúrták a dobhártyát és következő nap sajnos megint altatták akkor 
vágták a tályogot fel! nem lesz ez sok, kétszer egymás után altatni, 
kérdeztem: muszály mondta az orvos, mert felhuzodhat a tályog az 
agyra! És ugyanugy, mint előző nap, mondta: vigyem ki a W.C.-re 
 
Kicsim. Gondolom milyen fájdalmas lehetett az operáció, hogy ilyen 
intézkedések előzték meg. Olyan sápadtan feküdt és nyöszörgött 
Kicsim. Ugy szeretlek volt első szava és szorított magához. majd a 
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szivem szakadt érte! A másik altatás után pedig azt mondta, még 
kábulatban, jó lenne, ha az embernek 7 lába lenne, mert ha egyik 
eltörik, lenne helyette másik! Aztán 2 naponként mentünk kezelésre, 
és végre már nem kellett altatni, csak váltották a kötést, ugyhogy már 
nem is sirt Angyalkám! 
Sajnos el lehetünk készülve hogy hasonló megismétlődik, mondta az 
orvos, de látva, hogy milyen hatást tesz rám, hozzátette: lehet, hogy 
nem tér vissza. Aki 2 éves korába operálta Kicsim, a főorvos meg azt 
mondta, nem kell megijedni: Kinövi ezt a gyerek. nagyon el voltam 
keseredve, és elhatároztam, 
 
hogy felmondok. Bár ezzel sikerülne minden további bajtól megóvni! 
Egyelőre kiveszem az összes szabadságom, 20 nap, aztán majd 
meglátom Pista is mennyire jön bele az új hivatalba. 
„Anyukám mi a holnapot sohasem érjük utol, mert holnap az mindig 
lesz”, mondja Kicsim. Nagyon meglepődtem, hogy igy filózofál már kis 
pockom. – 
Febr.14.-én lejárt a szabadságom, ismét a Hivatal, gondoltam ez a 
hónap ugyis rövidebb, mint a többi, ezt még végig járom. Kicsim 
mondta: ne menj el tőlem Anyukám, ne menjünk el egymástól! 
Egyik este azt mondja Kicsim Pistának: Apukám szeretném, ha velem 
szórakoznál még! 
Másik alkalommal dobja a mackóját. Pista rászólt: Emlékszel még 
mikor Tündike 
 
elment világgá, mert földhöz csaptad?  
l: Pista 1 hétig eldugta /: ne is mond Apukám, -feleli -, mert mindjár 
sirva fakadok. 
Febr. 25.-én megint fogat huztak Kicsimnek. Miközben az injekció 
hatása alatt az ölemben ült, felsóhajt: de nehéz is az élet. 
Márc.6.   Anyukám mikor délután felébredek az ovodában, majdnem 
mindig sirok, mert hozzád szeretnék menni! Ugy sajnáltam Kicsim, 
mennyit szenved, hogy nem lehet mellettem, és megint eszembe 
jutott, fel kéne mondani az állásomat! De hát most lesz a 
nyereségrészesedés, az csaknem 1 havi fizetés, addig még ki kell 



333 
 

huzni, ha már eddig kibirtuk. Aztán áprilisba még ezenkivül kétszer 
kaptunk jutalmat, sőt az esedékessel 
 
együtt háromszor, ugyhogy azt a hónapot még letöltöttem. 
Május 5-vel felmondtam. Bár ugy gondoltam, hogy junius végéig még 
kibirom. De közbejött események /hivatalos/ miatt is így kellett 
határoznom. Bár az előző helyem jó volt, és önhibámon kívül 
helyeztek ez utóbbiba, ami talán a legrosszabb hely volt, valamennyi 
állásom között, /hogy csaknem a szemem ment rá, lehetetlen 
munkahely és munka, mégis bírtam, ha nyögtem is alatta,/ de mivel a 
Gyerek érdeke is így kivánja, most már határoztam. 
Az első héten mindenütt nagytakarítást rendeztem. Bár még mielőtt 
hozzákezdtem is éreztem, hogy nagyon ki vagyok. 1 óra mulva, hogy 
felkeltem már olyan fáradtság jött rám, hogy legalább 5 percre 
 
le kellett feküdnöm, hogy bírjam tovább. Saját magamon is 
csodálkoztam, hogy ennyire kivagyok fizikailag, lelkileg, de azért csak 
dolgoztam reggeltől, estig. Következő héten készültünk a gyereknek 
vásárolni és hétfő nem engedtem ovodába. Kedden vásároltunk csak, 
mert hétfő esett az eső. Szerdán be akartam vinni az ovodába, csak 
ebédig, /mivel Pista befizette az egész hónapot, és mondta, hogy 
legalább egy kicsit én is pihenek majd/ de olyan cirkuszt rendezett, és 
ugy potyogtak a könnyei, hogy nem volt szivem vinni. Éppen elég volt 
vinni, mikor muszály volt, inkább én sem pihenek, csak Neki legyen 
jobb! Hát akkor Angyalkám gyerünk, elbúcsúzunk au óvónéniktől. és 
virágokkal felékesítve, már boldog volt Kicsim, de annyira félt az 
ovodától 
 
hogy még így sem akart bejönni. Alig tudtam, meggyőzni, hogy csak 
elköszönni megyünk be! Igy május 9-ig járt Kicsim ovodába. – Kicsim 
egyszer azt kérdezi: Anyukám a kapu-betű milyen betű? Nem értem, 
mit kérdez, odamegyek megnézni. ”n” kis „n” betűre mutatott!  
Anyukám ugy szeretnék kistestvért, mondja sírva. Édesem, felelem, 
neked Anyukád lesz a barátnőd, testvéred, minden. De Anyukám, 
mondja – Te nem tudsz mindig és mindent játszani. – 
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Most, hogy nem jár Hédikém ovodába az a felfogása: neki nem 
parancsol senki, ugyis azt teszek, amit akarok, mondja, és azt hiszi, 
hogy neki mindent szabad. Az első időkben olyan volt, mint egy szilaj 
csikó, nem lehetett megfékezni! Most aztán, hogy együtt vagyunk, 
látom 
 
csak milyen neveletlen, mennyi sok hibája van Kicsimnek. De hát hol 
is nevelődött volna? Az a kevés idő, amit együtt töltöttünk, örültünk, 
hogy együtt vagyunk, nem büntethettem, és többnyire észre sem 
vettem a hibákat, mert ha otthon voltunk is együtt, én többnyire 
dolgoztam, és ha készen voltam, akkor már aludt Kicsim! Hát igen, ez 
igy nem is volt élet, csak hajsza. 
Most 6 éves Kisleányom és sokszor úgy érzem, nem is tudom nevelni. 
Annyira szeretem, és fáj, ha büntetni kell. És főleg, ha szigoru vagyok 
hozzá, ha csak erélyesebben rászólok, vagy eltiltok valamit, rögtön sír. 
Annyira érzékeny és nem birom látni, hogy könnyezzen, inkább 
ráhagyok. Napjába többször is kéne büntetni, de ilyenkor 5, 10-szer is 
sír, és a kis szeme 
 
egész piros lesz a sok sírástól, és ez nekem annyira fáj, hogy nem 
bírom nézni. –  
Egyik ebédnél is olyan kényeskedve evett, és már előre alkudott, 
hogy 5 kanál! De ez nap, mint nap ismétlődött és jól felidegesitettem 
magamat miatta, és kiabáltam vele, de nem vertem meg. Akkor egy 
kicsit megszeppent, és evett! Mikor mosdatom azt kérdezi: 
Tulajdonképen min is vesztünk össze? Egy percre csak meghököltem, 
nem azt látja, hogy rossz volt, hanem, hogy összekülönböztünk! Nem 
akartad megenni az ebédet, feleltem, később. Ja, felelte, és már ment 
is játszani vigan! 
Anyukánál mikor voltunk és rászoltam, azt felelte: itt nem Te 
parancsolsz, ez nem a Te otthonod. – 
 
De azért is vagyok elnéző vele szemben, mert nem Kicsim tehet róla, 
hogy ilyen neveletlen! És egyszerre minden hibáról belátom nem 
lehet leszoktatni, ehhez idő kell és nagy türelem kell, és sok szeretett. 
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De ez utóbbi azt hiszem tulzottan is van meg bennem és ezért 
kétszeresen is nehéz’ nevelnem. Érzem ezt és tudom, hogy nagyon 
kevés és gyenge lennék a további neveléshez. És itt is látom, hogy 
mennyire szüksége van a Gyereknek az Apjára! És ha Pistát sokszor 
tulszigounak tartom is, azért nem szólok, pedig nagyon nehéz 
megállnom, hogy pártfogásba ne vegyem Kicsimet. – Babukát is 
könnyű megszólni, de arra kevesen gondolnak, hogy nem otthon, és 
Apa nélkül nevelődött. 
Remélem azért sikerül rövidesen helyrenevelni, amit a közös nevelés 
rontott Picimen. 
Junius 15-én beirattuk Hédikém I.o.-ba! 
 
1959 augusztus 5.   Hszoboszlóra mentünk 14 napra. Pista kapott kb. 
3000.-Ft prémiumot és úgy el tudtunk menni. Nem éreztük olyan jól 
magunkat, mint más évben. Sandiéknál is voltunk Debrecenben. 
Hazafelé Anyukáékhoz is elmentünk 1 napra. 
Szept 1.   Hédike iskolába megy. Évnyitó ünnepély volt. Olyan 
sirhatnékom volt. Vége a gondtalan, kötelességmentes életnek. 
Kezdődik Kicsim számára is a munka. De Ő nagyon élvezte a sok új 
élményt. Rózsaszin szivet kaptunk, I.g.o. ez az ismertető jele. /7 első 
osztály van./ Ugy látszik Hédikéhez hű marad a sziv-jel’. Ovodába is ez 
volt a jele. Öcsike másik osztályba került volna, de Évi átiratta, hogy 
együtt lehessenek. És ez jól is van igy, mert Öcsike lovagiasan 
megvédelmezi Hédikét minden bántalomtól. 
Kisfiúk és kisleányok együtt járnak. Hédike az ajtó felőli padsor 
második sorába ül! A leányok között növésre ő a legmagasabb. – 
 
Az egyik kisleány Hédikére fogta, hogy elvitte a tizórai táskáját, /mert 
az Övé szaladgálás közben leesett, és nem akarta elhinni, hogy az 
amelyik piszkos lett az az övé. Hédikének pedig éppen olyan neilon 
tizórai táskája volt! Öcsike aztán oda ment rendet teremteni. – Mit 
akartok, ez a H. tizórai táskája, hagyjátok békén. Mint mondja Öcsike 
Hédike már majdnem sírt, hogy ráfogták, hogy elvette a Jutka tizórai 
táskáját. 
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Tele firkálja az itatósókat, miközben a leckét irja Kisleányom. Nem 
győzöm ujakkal cserélni. Minden reggel kihurcolja az összes babáit. 
De Kisleányom most tanulni kell, nem játszani fogsz, mondom. Jól 
van, feleli, akkor a babák nézik, hogy tanulok és sorra ülteti azokat az 
asztalon. Gyorsan lekaparítja a leckéjét, de aztán úgy is néz ki. Néha 
odaülök mellé, de még én sem vagyok benne eléggé a háztartási 
dolgok- 
 
ban, és így bizony nem sok időm van Hédikémmel együtt tanulni, 
mert délre ebéd kell, és nagyon be kell osztani az időmet, 4 hétig 
délután járnak és 1 hétig délelőtt. 
Sokszor bizony azt sem tudom hol áll a fejem! Hédikére figyeljek-e, 
vagy a főzésre, de hát bizony nehéz mindkettőre egyszerre figyelni! A 
szölöz nagyon szereti, hát szoktam bepakolni. De még útközben is 
szemelgeti. Óra alatt is vigan szemezgette. A tanitónéni megkérdezte: 
mit csinálsz Hédik? Erre gyorsan lenyelte, mint nekem később 
elmondta. – U.is egy kisfú már a sarokban állt, mert óra alatt evett. – 
Egyik kisfú azt mondta, hogy neki Anyukája veszi a krácsonyfát, 
meséli Kicsim! Persze mert Ő rossz volt. – folytatja – azért neki nem 
hoz a Jézuska k-fát, azért kell Anyukájának venni, ugye? De én jó 
vagyok, azért 
 
nekem a Jézuska hozza a Karácsonyfát, mondja. – Általában reggel 
hamuzás után, mikor Hédike még ágyban van, szoktam menni 
bevásárolni. Mikor egyik nap hazajövök, kiszól Kisleányom, Anyukám 
gyere csak be! Látom, hogy az ágynemű szétrakva, nagyon 
meghatódtam. Gondolkoztam rajta, mivel szerezhetnék Neked 
örömet, mondja, felöltöztem és szétraktam az ágyneműt! De hogyan 
birta emelni a nehéz takarókat arany Kisleányom, biztosan leértek a 
földre, de olyan boldog volt, hogy ezt nem is mertem megemliteni. 
XII.6.   Iskolába jött a Mikulás! Kihívta egyenként, névszerint a 
gyerekeket, és a hibákat rájuk olvasta. Hédikémnek azt mondta: 
hallottam, hogy sokat forgolodsz. Ne néz annyit hátra, mert egyszer 
úgy marad a fejed. Erre kicsim itthon azt mondja: tudod Anyukám, én 



337 
 

nem szeretem, ha rajtam nevetnek, magamban sírtam is! Úgy 
sajnáltam az én érzékeny, 
 
aranyszivű Kicsi leányomat! Már többször észrevettem, hogy ha 
megszidtam valami miatt, felém dacosan viselkedett, de később 
magában, csendben sírt! Egyuttal féltem is, hogy ilyen érzékeny 
természete van! 
XII.24.   Kicsim nagyon izgult! Nagy volt az öröme, mikor meglátta a 
Karácsonyfát és legjobban a megrenovált Csipkerózsikájának örült! A 
zenélődobozt annyira kedveli, hogy amikor már a fát leszedtük, is 
még hetekig elő kellett hagyni. Mint mondta, Ő beszélt a Jézuskával, 
és megengedte, hogy a doboz még itt maradjon!  
Anyukáék Katikával Újévig itt voltak, úgy volt Kicsimnek játszótársa. 
És olyn jól megértették Katikával egymást, hogy K. le sem akart menni 
Öcsikéékhez. Úgy kellett erőszakolni, hogy oda is menjen, de 
rövidesen visszajöttek együtt!  
 
                                              1960 
 
Szó van róla, hogy Pista visszamegy a Bankhoz, és Starjánba helyezik. 
Azt megmondom, hogy én ebből az országból el nem megyek, szól 
Kicsim! – Nem elég, hogy Nagyanyukáékat olyan ritkán látjuk, még 
Öcsikéékkel se találkozzunk, mondja. – Hát bizony az Ő 
szempontjából ez nem lenne jó. Ugyis annyit sír kistestvér után! Ha 
nem lennék olyan fáradt, és fiatalabb, akkor még talán lehetett volna 
szó róla. De most már nincs türelmem, sem fizikailag, sem idegileg, 
nem is szólva az anyagiakról, nem birom. Pista még mindig tanul, és 
igy bizony Ő is most nekem nagyon keveset tud segiteni! Majd 
Kisleányom, ha megnősz, nem bánom Neked lehet 2 gyereked is! 
Pista bevitte az Áruházba a kiskutyákat megmutatni. Apukám 
hozzunk haza egy kiskutyát, mondja. Hova tennéd, kér- 
 
dezi Pista. A babák ágyába. Hadd legyen legalább egy kutya-
testvérem, mondja! Vettem Pistának és Hédikének szőlőcukrot. 
Mondom nekik, hogy ez a cukor szivre jó. Kicsim egyik reggel, mikor 
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már az egyik dobozzal megette azt mondja: Nekem Anyukám ez a 
cukor nem használ, mert ha nem teljesül, amit én akarok, nekem 
akkor azért fáj a szivem! Egyik nap mondja: egyik kisfiúnak az 
iskolában van egy mesekönyve: az a cime „a nőgyógyászat!” És abba 
az van, mondta a kisfú, hogy egy néninek a hasához egy kisfiú nő, és 
mikor wc. akkor azt nyomja ki! 
Megkapták a félévi bizonyitványt, kicsim jeles! Tornából, irásból van 
4-e, a többi 5-ös! –  
Nagyon szereti a verseket! Egyik este elmondtam neki: „ó azért 
Anyádat becsüld, nevét ha kiejted térdepelj elébe, s Istentől 
számtalan áldást 
 
kérj fejére. Tudod Anyukám, mikor mondtad, hogy könnyeit 
törölgesd, én majdnem sírtam, és mikor azt mondtad, hogy térdepelj 
eléje, tudod én is szerettem volna eléd térdepelni! Olyan meleg 
érzékeny szive van! Legujabban olyan nagy hangon beszél, vitatkozik 
velem. Mikor rászolok, de sokszor még rá sem szólok, magától is 
mondja. Jaj Anyukám jó akarok lenni, látod megint milyen hangon 
beszéltem veled, pedig nem akarok, csak megfeledkeztem róla. – 
 
Hédike s: 30 kg, m: 1.35cm 
III.21.   Pista gáztűzhellyel lepett meg. Azon a pénzen, amibe került, 
mondom – már televiziót is kaptál volna! Tudjátok mit, majd én 
igazságot teszek mondja Hédkie, és kezével gesztikulál: magnetofon, 
meg televizió is kell. Ha én nagy leszek – mert én olyan szörös vagyok, 
nagyon gazdag leszek – teszi hozzá magyarázatként, - és nekem lesz 
először egy Pistikém, meg egy Csipke Rózsikám és magnetofonom 
meg televiziom is. 
V.15.   Sajnos szemüveget kell viselni kicsikémnek, szemtengely-
ferdülése van. Pistának is van és állitólag nekem is kis mértékben.  3-4 
év mulva, de lehet, hogy előbb is helyre jön a szeme Hédikémnek, 
mert még kezdetleges stádiumban van, mondta a dr.-nő. Ugy fáj 
Angyalkámért a szivem, hogy sírni tudnék. Még sincs olyan szabad 
mozgása, hogy fog szaladgálni? Csak korlátozza a szemüveg? 
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És ha elesik, eltörik. Én is csupa aggódalom vagyok! Igyekszem a 
gyerek elöl ezen gondolatokat takarni, de Kicsim is csupa aggály! 
Azt mondja, hogy szégyenli magát, az iskolába majd kicsufolják nem 
fogja majd meg senki a kezét és nem akarnak vele játszani. Csak egy 
fiúnak van az iskolába szemüvege. Ha visszaemlékszem nekem is 
ajánlották gyerekkoromban a szemüveget és nem hordtam, most 
pedig már 40 felé közeledek és hál’ Istennek jól látok és nincs 
különösebb bajom a szememmel. Lehet, hogy Hédikével is igy lenne. 
De hát az ember a gyerekének jobbat akar és lelkiismereti 
szempontból is, megnyugtatásomra, hordatom vele a szemüveget. 
Abban a percben, ahogy felvette tiszta könny lett a két szeme, erős, 
vagy szokatlan lehetett neki. Ez taán annak a jele, hogy nem 
 
kell hordani, hirtelen ez ötlött eszembe! De hát hiúsági szempontból 
nem lehetek a kárára Angyalkámnak, ezért csak döntöttem a 
szemüveg mellett. Bár éppen olyan jól lát szemüveggel, mint 
szemüveg nélkül angyalkám. Az orvos azt mondja, hogy rossz irányból 
néz, azért kell. Eszembe jut, hogy akitől Kicsim az anyatejet kapta, 
annak is nagyon rossz volt a szeme, na meg Pistának is rossz a szeme. 
Lehet öröklés is, és ha lehet segiteni rajta, meg kell, hogy tegyük! 
V.27.   Hédike a „császár morzsát” nagyon szereti: „Tündér étel”-nek 
hivja. Csináltam hát neki. Erre megjegyzi: Anyukám ennek nics olyan 
„vidám sárga” szine mint Keresztkéének! 
VI.13.   Ma volt az iskola-vizsga. Nagyon aranyosak voltak és szépen. 
bátran feleltek Öcsikéékkel együtt. Évi Juditkával 
 
együtt ugy izgult, hogy még csak nem is ettek aznap: 
VI.18.   Évzáró ünnepély, bizonyitvány kiosztás. nahyon aranyos volt 
Kicsim a fehér piké ruhájában, loknizva a haja! És az a boldogság, 
mikor a nevét felolvasták és könyvet kapott jutalmul!? Erre igazán 
nem számitott! Valahányszor odanéztünk mindig a könyvet tartotta 
felénk! Tudtam, hogy írásból nem kaphatja meg az 5-t, és arra is 
gondoltam, hogy ne fájjon a kis szive, hogy Öcsike, Juditka kap 
könyvet, majd én veszek neki! De hát jeles lett /írás-torna kivételével 
5-ös/ és igy könyvet is kapott! 
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VI.20.   Beirattam Hédikét, Öcsikét a II. o.-ba. Mindjárt meg is kapták 
a könyveket és kiültek vele az erkélyre nézegették, daloltak az 
énekeskönyvből és nagyon vigan voltak! A többi nap aztán élvezte 
Angyalkám 
 
a szabadságot! Valosággal repül le a lépcsőkről, mikor játszani megy. 
VIII.1.   Elköltöztünk Salgótarjánba, azaz, hogy egyelőre csak Pista 
ment a butorral és mi a gyerekkel csak egy héttel utána! Szörnyű volt 
az elválás Éviéktől a gyerekektől. nem is jó visszaemlékeznem rá. 
Kikisértek az állomásra, és Évi úgy sírt, mikor a vonat elindult, hogy 
utánunk sem tudott nézni, persze én és Hédikém is sírtunk a vonaton! 
Évi szegény ugy kétségbe volt esve, hogy mi lesz vele nélkülünk, pedig 
Ő a mindennapi életben sokkal jobban feltalálja magát mint én, és 
bár én vagyok kevésbé a dolgokban, én voltam a bátrabb. Azaz, hogy 
mást nem tehettünk. Igy hozta a sors ezt kell követnünk! Pista nem 
akart főkönyvelő maradni, a Banknál jobban szeretett és hívták 
vissza, kedvező feltételek- 
 
kel. El kellett, hogy fogadja. Látom, hogy idegileg, fizikailag kimerül 
teljesen, ha az az állapot még sokáig tart. Reggel 5-kor kelt és este 10, 
11 óráig fent volt. A mérlegképes vizsgáját is sikerült letenni és bizony 
ez is nem volt gyerek-játék. Csak hajnalban és vasárnap tudott 
tanulni, mert reggeltől-estig bent volt az áruházban. Sajnáltam őt, és 
az ő kedvéért el kellett fogadni, életünknek e változását! Nekem, meg 
a gyereknek jobb volt ott, Éviékkel együtt, és főleg Anyukáékhoz 
közelebb. Viszont Pista azt mondja: neki összehasonlithatatlanul jobb 
itt, mint Tbányán volt. Macával majdnem összevesztem. Hogy tudtok 
ilyen messzire menni? Soha sem fogunk ott meglátogatni, mondta, 
nem lett volna szabad elfogadnotok! Még sírtam is, hogy tehet valaki 
ilyen kijelentést! 
 
Aztán egy hét mulva, vasárnap indultunk a gyerekkel haza, uj 
otthonunk felé, a bizonytalanságba. Fájt a szivem kisleányomért is, 
mit fog ott az új helyen csinálni, a gyerekek nélkül. Engem is  
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szorongás vett elő, mindig csak távolabb a rokonoktól, utban az 
idegen ismeretlenségben. 
Pista az állomáson virággal várt! Talán megérzett valamit 
gyötrődésemből. A lakás tetszett, de hogy kicsi, azt rögtön láttam! 
Csak leültem és abban állapodtunk meg Pistával, hogy itt nem is 
rendezkedünk, megvárjuk, míg nagyobb lakást kapunk! - /egy szoba, 
hálófülkés/ Este elmentünk a templomba és sírtam, magam sem 
tudom pontosan meghatározni miért? Igyekeztem aztán erőt venni 
magamon, már csak a gyerek kedvéért is, meg hogy Pistának se 
rontsam a hangulatát! – 
 
Itt idegenbe, senkit sem ismerve, itt álltunk tanácstalanul. Villany 
nem volt, vasalni sem tudtam, míg a szomszédom /rozsnyóiak-
Csehszl./ felajánlotta a cseh-villanyvasalóját! Ugyancsak Ő volt, aki 
jött segiteni a rendezkedésbe. Mai nap is Ők az egyedüliek, akikkel 
barátkozunk! 
Ha már ilyen messzire eljöttünk, legalább a lakás megérné. De hát 
bajok vannak! A lakás kivülről, belülről nagyon mutatos, de nem 
praktikus. Az egész fal hosszában ablak, kivülről végig erkély! Nyáron 
még csak jó, de télen nem lehet kifűteni. A sparheit a konyhában 
keservesen működik és a fűrdőszobai-kazán azon melegszik, ha 
melegedne? A fürdőszobában nincs kályha /a konyha melegiti/ és 
csak egy ülőkádja van. Ez utóbbi főleg nagyon bosszant! 
Csere lett volna már több. De nem sikerült! 
 
Olyan nagyon nehezen készültünk el, állandó felfordulásban voltunk 
egész október közepéig. Az asztalosra is nagyon sokat kellett várni, 
aztán majdnem 1 hónapig dolgozott és végül is pocsék munkát 
végzett. Most aztán hogy ilyen nehezen rendbe jöttünk, bár a lakás 
nem megfelelő, de ha rágondolok, hogy ujabb költözködés és új 
házba, a hidegráz. Már a második helyen szenvedtük végig az összes 
kezdeti nehézségeket. Csak ahhoz lenne erőm és kedvem, ha 
közelebb kerülnénk szeretteinkhez, a rokonokhoz! 
De nem akarok elébe vágni a történtendőknek, még vannak közben 
egyéb bajok is. 
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VIII.15.   Maca táviratozott: „Anyuka kórházba!” Csak ennyit! 
Borzalmasan kétségbe voltam esve! Alig hogy eljöttünk és már itt a 
baj! 
 
Még ha csak annyira lennénk, mint Tbánya, hogy hazaszaladhatnék, 
de hát a távolság még kétszeres súllyal is nehezedik rám. A gyerek 
állandóan fürkészi az arcom: nem győzöm előtte a könnyeket nyelni! 
Anyukám na sírj! És ha elfolyik a szememből egy-egy könnycsepp ő is 
annyiszor velem együtt sír. 
És hogy jött a hír, a legnagyobb felfordulásban talált. A mosás 
közepén, a fürdőszoba-konyha ilyenkor használatban, /mert csak a 
fürdőszobában, szűk mérete miatt – mosni nem lehet/ a gyerek olyan 
maszatosan jön be, hogy a mosást félbehagyva őt kell rendbe 
tennem, és közbe a fejem, szivem majd meg reped. A külső, belső 
felfordulásban, azt sem tudom mihez kezdjek, bennem, körülöttem, 
teljes a zűrzavar. Nagysokára nyugszom meg csak annyira 
 
hogy mindent rendezni tudok. Vártam Macától levelet vagy valami 
bővebb értesitést. De ez csak nem jött. Pista felhívta Macát, hogy 
érdeklődjön Anyuka iránt! Kicsit megnyugodtam: Anyuka kivizsgálás 
alatt van kórházban! 
Egyik délután Hédikémmel a városba megyünk és megszólal: „Mi is 
úgy vagyunk, mint a szivárvány, egyik szemünk sír, hogy el kellett 
válnunk mindenkitől, akit szeretünk, a másik meg nevet, hogy ilyen 
szép helyre kerültünk. 
Minthogy hazulról ujabb értesités nem jött, és Anyuka miatt nagyon 
nyugtalankodtam, /aug.20-án/ felutaztam Pestre és egyenesen 
Anyukához a kórházba mentem. Hál’ Istennek már jobban volt és 
láztalan. Igy aztán másnap jöttem haza, de 10 órától, d.u. 4-ig kellett 
várnom csatlakozásra. Nem jó a közlekedés 
 
döcögős és hosszu az út, amellett árban is mégegyszer annyi. 
Aztán jöttek a hirek: Dóditól: Anyukának kétoldali vesemedence-
gyulladása van, és epekővel kell operálni. Majd később Macától: 
Anyukát kiengedték a kórházból, meg kellett volna operálni, de rossz 
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a szive, azért nem merték! Nagyon kétségbe ejtett ez utóbbi: szóval a 
szive nem bírja? Ó de nagyon fáj a szivem Édesanyámért. Ha csak 
eszembejutott mindig sírtam. A rádióban énekelték a 
„Gyöngyhalászt” erről az jutott eszembe, hogy szereti Anyukám ezt a 
dalt, és akkor úgy sírtam, hogy bele tudtam volna semmisülni. Hogy 
szabad annak megtörténni, hogy akibe ennyi szép és nemes gondolat 
él, aki olyan mély érzésű, nemes és fennkölt gondolkozású, annyi sok 
baj és szenvedés érje. Soha egész életében nem volt jó dolga, könnyű 
élete. Most már meg- 
 
öregszik a gondban, bajtól, bánattól, és még öregségére sem lehet 
jobb, könnyebb az élete, mert már a szive sem bírja. Ó Istenem, hogy 
miként éreztem én akkor, jobb erről nem is beszélni. Csak azért 
születtünk, hogy szenvedjünk?! Csak szeretne annyira a jó Isten, hogy 
legalább 1-2 gondtalan évet tudnék biztositani jó Anyámnak! –  
   Kicsikém még nyáron az udvaron csak eljátszogatott az itteni 
gyerekekkel, de minél jobban a lakásba szorulunk, annál jobban 
hiányoznak neki a gyerekek. Egyszer álmából felsírt: Úgy fáj a szivem 
Öcsikéért: olyan jókat játszottunk velük. 
XI.6.   Felmentünk Kicsivel Anyukáékhoz és itt találkoztunk Évivel, 
Öcsikével is. Évi mikor meglátott bennünket, a sírástól szólni sem 
tudott! Öcsike – Hédike is olyan szivből összeölelkeztek – csókoloztak, 
pedig ha- 
 
raggal váltak el legútobb egymástól! Ugy beszéltük meg, hogy mi 
majd megírjuk, ha Anyukáékhoz megyünk, hogy akkor jöjjenek Éviék 
is. Mert nekik sok az út is meg a költség is hozzánk. De viszont így 
Anyukának van nagyobb megterhelés, ha többen megyünk! 
XI.20.   Pista mondta Hédikének reggel: majd filmre vesszük a 
babáidat. És nagyban tervezgeti Hédike is, hogy mit fog csinálni a 
babáival majd megszólal: Gondolkozom, tehát élek! Pista hozta az 
„ember teremtése” c. könyvet és mutatta a képeket és aláírást. És ez 
a kitét meg-maradt emlékezetében, és milyen jól tudta alkalmazni. 
XI.24.   Végre Anyuka eljött hozzánk. Hál’ Istennek olyan jól nézett ki. 
Még mindig annyi sok viszontagság, baj után, olyan jó a megjele- 
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nése. Nagyon tetszik a lakásunk „főúri” mondta Anyuka a szobára. 
Pihenni azonban alig tudott. Rém ébren alszik és alig egy-két órát. Ez 
is megviseli a szivét. Ugy szerettem volna minden jót nyujtani neki, de 
nem tudom mennyire sikerült. A gyerek is olyan boldog volt, olyan 
félve kérdezte ha hazajött az iskolából: itt van a Nagymama? 
Csütörtöktől volt nálunk Anyuka és vasárnap hajnalba már elutazott. 
És talán még jobban örült mikor ment, mint mikor jött!  
Pedig úgy szeretném ha mindig velünk lehetne, ahol Ő van, ott 
nekem is vele, otthon van, és ott jól érzem magamat. Olyan rossz 
napom volt az, amelyiken Anyuka elment!  
XI.28.   Pistával beszélgetünk. Mondom: legjobb lesz, ha én is állásba 
megyek! Erre Hédike megszólal: én nem megyek napközibe. Egyik 
fiúnak is reggel 
 
fájt a feje és egész nap fájt, mert nem tudott Anyukájához menni. 
XII.7.   Hédike büntetve volt, mert éjjel rossz volt. Apja mondta: nem 
lesz mese, én meg: nem ehet cukrot. Az iskolába kapott Piroskától 4 
szem szivcukrot, meg agy kicsi darab csokoládét! Hazahozta azzal, 
hogy megmondta P-nak, hogy büntetve van, nem eheti meg. És 
egyszer régebben mikor büntetve volt, megengedtem, hogy egyen 
cukrot, és hozzá nem nyult volna egy világért sem, pedig nagyon 
szereti. Ez már jellem kicsimnél és ennek örülök, hogy ilyen erős 
akarata van. Bár sok rossz tulajdonságot is kezd felvenni, de azért sok 
jót is fedezek fel már benne. 
XII.10.   Éneklik a rádióban, „mikor rád gondo- 
 
lok, jobb szeretnék sírni!” Hédike belszól: én is, ha Juditkáékra meg 
Nagymamáékra gondolok.” 
XII.16.   Kikapták Hédikéék a karácsonyi szünetet, megrepedt az iskola 
fala, mellette épitkeznek, különben csak egy hét mulva járt volna. 
XII.19.   5 és 2 fillérest kersett Kicsim a pénztárcámba: és helyette 
betettem sok forintot, mondja. Vedd vissza rögtön, amit betettél, 
montam. Erre sírva fakadt: Te nem tudsz örülni semminek sem. Én 
azt hittem, hogy örömet szerzek vele. 
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XII.29.   Utaztunk haza, és másnap Éviékhez. Mikor Kicsim meglátta, 
hogy Tbánya-felső, nem tudott már ülve maradni.  
„Végre teljesült a szivem vágya” mondta, és csak ugrált végig 
örömében 
 
míg alsóra nem értünk. nagyon jó volt közöttük. Hál’ Istennek jól 
vannak, úgy látom jobban, mint mikor együtt voltunk, kár volt úgy 
kétségbeesni Évinek, hogy magára marad. Bár azt mondja, még most 
sem szeret rágondolni, hogy már nem vagyunk itt. 
Együtt vártuk meg az Újévet és aztán visszafelé ismét Anyukáékhoz 
mentünk. Szegény jó Anyám a lelkét adná az emberért, alig tud 
mozogni, első este is rosszul volt az epéjével, de csak arőt vett magán 
és sütött, főzött, hogy szinte fájt elfogadnom. Szivesen megyek haza, 
csak ne fáradna Anyukám annyit. De ilyenkor valósággal beteggé 
dolgozza magát. Mikor eljöttünk is, olyan nagyon fáradt volt a 
tekintete, hogy csak úgy vérzett a szivem érte! Bár könnyithetnék 
sorsán! 
 
                                               1961 
 
II.6.   Fázott a lába Hédikének az ágyban. Mondom neki: vegyél 
zoknit. Nem Anyukám, Téged nem pótol senki, Te gyere énhozzám. 
Igy aztán mellettem feküdt. 
II.16.   Tudod mi lenne a legkedvesebb vágyam: ha a babáim 
életrekelnének, vagy legalább egy is közülük. Szeretném ha a Jézuska 
hozna nekem egy élőbabát. 
II.17.   Tudod kit szeretek Anyukám én a legjobban? Tégedet, meg 
Apukát, és a születésnapomra azt kérem, hogy Ti nagyon szeressetek! 
III.4.   A bankba volt összejövetel. Hédikétől el volt ragadtatva 
mindenki, egész este táncolt. Ha felém közeledtek, hogy felkérjenek a 
tánchoz, Ő már állt is fel nagy mosolyogva és ment táncolni. Mintegy 
természetesnek vette, hogy csak őérte jöhetnek. Nagyon helyes volt. 
A matróz-ruhája volt rajta, haját belokniztam, és fehér masni volt 
 
benne. 



348 
 

III.8.   Az egyik szomszédunk /Méci néni/ volt nálunk és Hédike 
neveletlenül viselkedett. Büntetésből az Apja eltiltotta a 
cukorevéstől, Ő azonban mégis evett, mert Pista megtalálta a cukor 
papirját. Ezért aztán még tovább büntette azzal, hogy vagy térdelnie 
kell, vagy 2 napra eltiltja az olvasástól. Engem kérdezett, melyiket 
válassza? Majd sírva szedte elő a zsebéből a még nála levő cukrokat 
azzal, hogy tegyem el, mert ha Apu meglátja, még mással is bünteti! 
Hogy fájt a szivem Angyalkámért, milyen nehéz is volt átadnia a 
cukrokat neki. Aztán könnyezve folytatja: Meg is fogom mondani 
mindenkinek, hogy Apu milyen szigorú és kegyetlen volt hozzám, még  
a vőlegényemnek és a gyerekeimnek is! 
 
IV.3.   Ha nem vagyok Veletek, - mondja Hédike-, mindjárt valami 
bajom történik: ha veletek vagyok, nincs semmi bajom, minden 
porcikám örül, ha Veletek lehetek. 
Később /Húsvét hétfő/ én szeretem a sonkát, csak a szervezetem 
nem bírja. 
IV. 5.   Gyerekeknek Húsvét-i szabadság. Eljött Anyuka Juditkával, 
Katikával. Hédikém éppen beteg volt /az orvos szerint tüdőgyulladás, 
de hál’ Istennek mégsem az volt./ 
IV.6.   Levágattuk Hédike copfját. Igy még talán aranyosabb, csak 
nagyon rossz modora kezd lenni. 
IV.8.   Hazautazott Anyuka a Gyerekekkel. Juditka mondta Anyukának, 
ugy sajnálom Keresztkét itthagyni. Ugy veszem észre Hédike önző, 
úgy irigyelt odaadni mindent a gyerekeknek! 
 
IV.21.   Meglepetten nézem Hédike tizórai táskájában 3-4 zacskó 
cukor! Mikor megkérdeztem honnan van? bevallotta, hogy tőlem 
vette ki, majd sírva folytatta, mikor összeszidtam: igen, mert hiába 
kérek Te nem adsz! Próbáltam a lelkére beszélni, hogy milyen szörnyű 
dolgokra vezethet az ilyen viselkedés. Ugy sírt szegénykém, hogy a 
végén még nekem kellett vigasztalni. Pita is nagyon komolyan vette 
ezt a tettét, és kiszóratta a szemétbe Vele, a még meglévő 
pezsgőporokat! Büntetésből nem engedte le játszani. Megrémitett 
engem is kisleányomnak ez a tette, de hiszen ő most van abba a 
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korba, amikor ismerkedik a jó és rossz, a helyes és helytelen 
fogalmával! De Istenem, ha nem veszem észre, ha nem lennénk 
mellette, ugyan 
 
mivé lenne? Való igaz, hogy sem jónak, sem rossznak nem születünk, 
a környezet a nevelés formál, alakit. Még H. kicsi ahhoz, hogy 
különbséget tudjon tenni a helyes és helytelen között, és azért 
vannak a szülők, hogy a helytelen dolgokat észrevegyék és a helyes 
utra irányitsák Gyermeküket. 
V.1.   Hédike kivonult Pistával. Este kivonulást kellett vele meg a 
babáival játszani. A babáit felöltöztette, nekem pedig zászlót adott a 
kezembe és úgy játszottunk, masiroztunk. 
V.11.   H. szenvedélyesen szeret szórakozni. Még tanulni sem tud 
nyugodtan, nem ott jár az esze, az órát nézi nem kezdődik-e a 
televizió. Még este 10, 11 órakor is sír, hogy Ő még marad. 
V.13.   Macától kaptam levelet: Anyuka ismét kórházban van, az 
epéjével. Még jó, 
 
hogy van telefonuk. Délután felhívtam a Dódit, és ő már közölte 
velem, hogy Anyuka már ismét otthon van, és jobban van! 
VI.6.   Hédike születésnapja. meghivtuk kis pajtásait, 3 féle torta volt, 
és jól érezték magukat mindannyian! 
VII.11.   Éviékkel együtt nyaralunk a Római parton, a Bank 
üdülőjében. A gyerekek is nagyon boldogok, hogy együtt lehetnek. 
Maca megneheztelt ránk, hogy nem elég gyakran megyünk haza. 
Nem tudja megérteni, hogy itt időhöz vagyunk kötve, és mire 
hazaérünk, már jöhetünk is vissza. 86.-Ft fizetünk egy napért és ne 
étkezzünk ott, hanem Anyuka kosztján legyünk inkább, úgy gondolja? 
VII.24.   Nyaralásunk végett ért. Fájó szivvel búcsúztunk el egymástól. 
Pista sokat megbántotta Évit, és igy gondolkodom rajta, 
 
hogy jövőre is együtt nyaraljunk-e. De hiszen olyan ritkán találkozunk 
és igy meglenne a módja jövőre is, hogy 2 héten át együtt legyünk és 
Anyukáék közelébe is lehetünk, szóval ezek mind olyan dolgok, hogy 
érdemes tűrni érte. Pálma is meglátogatott, úgyvolt, hogy Gizike is 
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jön, de mivel első napra , hogy meg igérték, hogy jönnek /olyan vihar 
volt, hogy a közlekedés is megbénult/ nem tudtak jönni, igy 
legközelebb pedig már ők is elutaztak nyaralni. 
Augusztus   Pista kivett 1 hét szabadságot. Eljárogattunk kirándulni és 
strandra. Hédike is nagyon élvezte. 
VIII.22.   Autóval felmentünk Anyukáékhoz, Éviék is ott voltak és 
Juditkát elhoztuk Magunkkal. Nagyon jó hatással ban Hédikére, még a 
ruhájára is jobban vigyáz azóta. Juditkának első napokban honvágya 
volt, 
 
és sírt az otthoniak után, aztán meg azon izgult, hogy nem engedjük 
haza. Egy hétig volt csak nálunk, de kezdődik az iskola és így mennie 
kellett haza. 
VIII.29.   Nézem a pénztárcám, és mondom hangosan: nekem nem 
volt ennyi pénzem! Igen, én tettem bele, hogy több pénzed legyen, 
mondja Hédike. De nekem nem kell a Te spórolt pénzed, mondom és 
adom vissza, - tedd be szépen a perselyedbe!  Nem Anyukám azt 
neked adom, és sírni kezdett, mikor én erőszakkal visszaadtam, „te 
neked nem lehet, örömet szerezni”, Te nem akarod elfogadni, amit 
én neked adok. Most utólag, hogy belegondolok – mégiscsak el 
kellett volna fogadnom, hogy meglegyen Kicsimnek az ajándékozás 
öröme. Nem is olyan könnyű a nevelés problémája, mi magunk is 
sokszor helytelenül viselke- 
 
dünk. Tette talán Kicsim ezt azért is, hogy jóvátegye, hogy egyszer 
elvett tőlem pénzt: nem olyan könnyű a gyerekek lelkületét 
megérteni. 
IX.12.   Babákkal tanul Hédike, amikor ezt megtiltottam, ugy írt, hogy 
a szabadon maradó tenyerébe szorit egy kis babát, gondolván, hogy 
azt ott el tudja rejteni, és nem volt szivem szólni érte, hogy 
észrevettem! 
IX.18.   Azt mondja Hédike, azért szeret délután járni jobban, mert 
akkor d.e. és délután is játszhat! 
Új tanitónőt kaptak, egészen fiatalt. Nem bánom, hogy a régi nem 
tanitja, hiszen csak a jóindulatától függöt, hogy megadja a kitünűt 
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Hédikének. Az évzáron utánam jött és mondta, hogy könnyen 
lehetett volna Hédike kitünő, mert 4/5-re állt, írásból és tor- 
 
nából is, de olyan lusta, hogy nem érdemli meg. 
X.14.   Torokgyulladása volt Hédikének. Még csillapítókkal is alig 
tudtam 38 fokra lenyomni a lázát. Az orvos azt mondja, hogy ki kell 
venni a manduláját. 
X.18.   Előjegyezték Hédikét mandula-kivételre. 
X.27.   Otthon voltam autóval. Csak egy hely volt, így Hédikét nem 
tudtam magammal vinni, és este már meg is jöttem! 
XI.4. Előre megvettem több mint 30 Ft árú édességet Hédikének, 
persze egész hónapra. Míg a piacon voltam csaknem mindent 
megevett: 1 csokoládébe bele volt harapva, de mert azt nem szereti, 
ott hagyta, meg egy zacskó cukor, persze ebből is jócskán hiányzott -, 
maradt meg. Úgy gondoltam ezt nem hagyha 
 
tom büntetés nélkül és megmondtam Pistának. Pista megadta az árát 
– mondván, hogy a Gyerek zsebpénzéből majd levonja – Hédikét 
pedig letérdepeltette. Úgy fájt a szívem érte, ahogyan az asztal 
lábánál térdelt és sírt: és úgy bántott a lelkiismeret, hogy én vagyok 
az oka a büntetésének! Hogy megnyugtassam háborgó lelkemet, 
azonnyomban el is vásároltam a Pistától kapott pénzt, persze újra 
édességre Kisleányomnak és alig tudtam megállni, hogy jó ideig ne 
adjak belőle. Persze éreztem, hogy valamivel büntetni kell a 
Gyereket, hogy máskor ilyesmi ne forduljon elő: Ennek aztán az lett 
az eredménye, hogy a kockacukrot, a meglévő készletet teljesen 
elfogyasztotta. De hát ezt nem tiltottam előle. Kivánja a szervezete, 
nem baj, egyen édességet, hiszen ugyis gondolok én erre, de a tilosba 
ne járjon és tudjon mértéket tartani, és igyekezzen beosztani. 
 
XI.9.   Leesett Hédike a hokkedliről, mert hintázott rajta, mert 
sohasem tud nyugodtan ülni. Kicsit beütötte a fejét, de hál’ Istennek 
nagyobb volt az ijedtségünk, mint a baj. Hédike szeme is könnyes volt 
az ijedtségtől, de egyre csak azt hajtogatta: ne sírj Anyukám, nem is 
nagyon ütöttem meg magamat. Olyan aranyos volt, ahogyan a  
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könnyein át engem vigasztalt és csak engem féltet, én meg persze őt. 
Úristen ébredtem rá én is, milyen nagyon szeretjük és féltjük 
egymást, Isten mentsen, hogy valami bajunk történjen. 
XI.13.   Anyukám én olyan jó vagyok már az iskolában, hogy egy piros 
pontot is kaptam már. Majd fellapozza az ellenörzőjét, hogy itt írjam 
alá. Ilyen bejelentés után, csak arra számithattam, hogy írásba is 
megdicsérték Kicsim, 
„Óra alatt fecseg és mással foglalkozik,” 
 
olvasom meglepetve. Hát ez meg mi, te azt mondtad, hogy olyan jó 
vagy, hogy piros pontot is kaptál már? Igen, azóta már jó is voltam, 
feleli. Nézem a dátumot, 11-e a beírás, közbe pedig vasárnap volt, 
tehát nem sok ideje lehetett jónak lenni. Milyen kis ravasz, ahogyan 
előadja a rosszhírt, hogy a jóval kezdi. Persze mikor beírják 
megszeppen, és utána nagyon jó igyekszik lenni, de meddig tart ez? 
Nem akarom, hogy olyan legyen mint mi voltunk gyerekkorunkba, 
hogy olyan halkan, félénken beszéltünk, hogy alig lehetett érteni, 
legyen bátrabb, életrevalóbb, de már a harmadik beírás az idén, 
ennek eredményeként, aztán negyedévkor figyelmeztetést kapott 
magaviseletből. 
Hogy közli velem ez utóbbi hírt, úgylátszik csak gondolkodott rajta, 
mert később azt mondja: 
 
Engem Anyukám szigorubban kezel a tanitónéni, mint mást, mert 
más ha rosszabb is, akkor sem írja be az ellenőrzőjébe. Biztosan azt 
akarja, hogy én kitűnő tanuló legyek, azért szigorubb hozzám. 
XII.   Pista mondja Hédikének, jövőre majd már bejöhet segiteni a 
Jézuskának. Hédike egész ijedten felelte: nem Apukám, még nem, 
majd ha 10 éves leszek! Szinte nincs szive az embernek felvilágositani, 
annyira ragaszkodik: annyira hiszi még a mesét. Szinte fél a 
valóságtól. Engem is gyerekkoromba olyan fájón érintett a valóság! 
Olyan sok ajándékot kapott kicsim, mint Ő mondja: meg sem 
érdemeltem, mert nem is voltam olyan túljó. 
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Karácsony után ismét hazautaztunk és onnan Éviékhez mentünk. 
Ismét magára maradt Pista Szilveszterkor. Jövőre azért már 
szeretném 
 
ha együtt tölthetnénk. Persze legjobb lenne, ha mindannyian, amire 
azonban sajnos nagyon kevés a reményünk. Nagyon távol kerültünk 
egymástól! De az otthoni zajos, hányatott életet sem bírnám már. Jó 
volt hazajönni, itthon a nyugalom és csend fogadott, és a szeretett: 
mint Pista is mondta: nagyon hiányoztunk neki! Hiába 10 év nagy idő, 
és a megszokás, talán most már jobban erre az oldalra tartozom, itt 
van az én jobb világom! Csak Anyukát sajnálom!  
U.i: Hédike szeptember óta jár balettra. Nagyon élénk, mozgékony 
természetű, és gondolom ez a temperamentumának is jót tesz. 
Ebben az évben Hédike hittanra is jár. Májusban volt Hédike „Kis 
Dobos” avatása. A szomszédnőnk /Ani/ volt az „avató mama”. Szép 
tortát kapott „Hédike kis dobos” felirattal, és egy pecsétgyűrűt. 
 
Egyik reggel mondom Hédikének hozzon tejet, mire kijelenti, hogy Ő 
nem megy. Majd kis idő mulva szól: Anyukám mégis elmegyek tejért, 
mert az ha segitek „jóság virágot” jelent, mondta a Pap-bácsi! 
Mikor Pistát behívták katonának /1962/ csak a katona fizetést kapta 3 
hónapig, így nekem is el kellett helyezkedni. Hédike ismét napközibe 
került és hogy elengedték a bérmálási előkészítésre, engedélyt kellett 
kérnem a napközis tanítónőtől. Az megértette, csak mondta, hogy H. 
ne mondja meg a többi gyereknek, hogy hova megy! Én ezt közöltem 
Hédikével, mire Ő kijelentette, hogy Ő nem fog hazudni. Alig tudtam 
rákényszeriteni, hogy nem kell hazudnia, mondja azt, hogy 
„különórára megy”. 
Ugyancsak nem hosszabbitották meg a szerződéses állásom, mikor 
megtudták, hogy vallásosak vagyunk. Ebben az időbe ez rossz 
pontnak számitott és Pistát is mindjárt az idehelyezése elején is 
kikezdték hivatalnál mondván: „nem lehet vezető állású, akinek 
 
egyik zsebében a Marxizmus, a másikba a Katolizmus van! 
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Mialatt Pista katona volt /Pvásáron/ vették ki Hédike manduláját is. 
Egyik főok volt az is, hogy elköltöztünk Tb-ról, hogy szeles, huzatos 
vidék volt, és nem tett jót Hédike fülének sem. Itt St-ben is egyszerre 
begyulladt a két füle és igy tanácsos volt minél előbb kivetetni már. 
Mikor látogatóba mentem a kórházba a szomszéd ágyon egy nagyon 
helyes kicsi baba siránkozott, hozzá nem ment senkisem. 
Megsajnáltam és Hédikével együtt kivittem a folyosóra és a padon 
ülve átöleltem mindkettőküket. És ahogy beszélgetek a kicsihez 
egyszercsak feltünik, hogy H. milyen csendben van. Hát Te miért vagy 
ilyan szótlan kérdezem? „Törődj Te csak ezzel a kisleánnyal mondta 
sírva, engem ugy sem szeret, csak Apucikám”. Már most benne van az 
Apja természete, lepődtem meg, nem bírja látni, ha rajta kívül 
máshoz is kedvesek vagyunk! Alig 3-4 napot volt Hédike a kórházban, 
mikor 
 
cseng a telefon és bemondják, hogy a kórház keres. Nagyon 
megijedtem, csak nincs valami baj: mint az ápolónő mondta 
kisleányom megadta a telefonszámunkat, és lehet érte jönni, 
hazavinni. Én indultam is rövidesen érte, és mire odaértem, már 
mindent összepakolt, és szépen felöltözve várt rám! Milyen önálló 
tud lenni, és milyen okosan, talpra esetten viselkedett. Ugyanis, mint 
elmondta, mikor az orvosi vizit volt, mondta a dr., hogy „a Kisleányt 
majd hazavihetik”. Ő megkérdezte mikor? Ha bejön Anyukád 
látogatáskor, akkor meg lehet mondani. És ha ma jön be Anyukám? 
Ma nincs látogatási nap! De azért lehet telefonálni Anyukámnak, 
hogy jöjjön be, mondta. Tudod a telefonszámot, kérdezték. És miután 
megadta, így rögtön telefonáltak is. 
Itt meg kell jegyeznem, hogy mikor bevittem az orvosnak adtam 300 
Ft-ot, mondtam, hogy most nem tudok többet adni, mert a férjem 
katona. 
 
Ó tudom mit jelent az, kész leégés, tavaly engem is behívtak, így az 
orvos, de azért nyugodt lelkiismerettel eltette a boritékot. Sőt mikor 
Hédikét kihoztam, behívatott a szobájába, különböző utasitásokkal 
látott el, én persze ezt megköszöntem. Mint utóbb felvilágositottak, 
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csak azt szokták szobára hívni az elmenetelnél, akitől várnak még 
anyagit. 
Mikor Hédikét hazahoztam csak pépeset volt szabad ennie, még az 
orvosságot is passztörv beszedni. És rettentően ki volt éhezve. 
Hagymát, kolbászt kívánt, persze ezt nem adhattam és hogy 
táplálóbb valamit is egyen csináltam krumplipürét és apróra vágott, 
darált töpörtyűt sütöttem bele. Ez aztán nagyon izlett, és azóta is 
nem egyszer emlegeti, csinálj olyat anyukám, mint mikor a mandulám 
vették ki. 
Végre aztán, hogy kivették H. manduláját, megszüntek a fülével 
kapcsolatos izgalmak, kínlódások. Persze az élet legalább is 
számunkra azért nem folyt továbbra sem simán. 
 
Pistát ahol csak lehetett piszkálták, idegesitették, támadták még a 
becsületét is nem egyszer. 
Mivel pedig a keresetem is nagyon kellett, meg otthon 
végeredményben hiába dolgozik az ember, semmi ellenszolgáltatást 
nem kap, aki pedig megszokta, hogy a munkáért ellenértéket kap, 
nem egykönnyen nyugszik bele, ismét elhelyezkedtem. 
Igy kerültem a M.T.Mg. O.-ra 40 évesen! 
27 személy mellett jóformán egyedül dolgoztam, ami eleinte ment is, 
de rövidesen kimerültem és erősitő injekciókra kellett járnom. Hogy 
aztán a tulterhelés, vagy az izgalmak hozták-e ki, de rövideseb 
beleestem a klimaxba, de lehet, hogy az itteni klima is siettette elő. 
Éreztem, hogy ezt nem sokáig bírom. És mivel a 3 év, amit otthon 
töltöttem azt is eredményezte, hogy Pista elszokott az otthoni 
segitéstől, úgy már nem bírtam a kettős-hármas terhelést, úgy mint 
régen. Az állást otthagyni azért már nem akartam, köny- 
nyiteni viszont muszály volt már, igy lettem 5 órás munkakörban 
dolgozó. 
Mikor bekerültem állásba a M.T.-hoz, Hédike el mehetett üdülni 
Sztendrére, kivitték őket a Palatinuszra. Ott az egyik felügyelő 
tanítónő megkérdezte Hédikét: hányadik osztályos? 
Mikor H. mondta, nem győzött csodálkozni, hogy milyen erős, fejlett 
kisleány annyira kiüt a többi gyerektől. Azóta is ha kérdezték, rögtön 
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hozzá tette, nem buktam meg egyszer sem, nehogy koridősnek 
nézzék az osztálytársai között.  
Pár ismerős kisleánnyal szeretet volna közös szobába kerülni, de őt 
betették a Kicsikhez, mondvá, hogy majd ott Ő lesz a „kis tanítónéni”. 
Igy aztán belenyugodott, és nagyon megszerették, akikkel egy 
szobába került. 
Egyszer elmentem meglátogatni, és minthogy már nem tudott ebédet 
rendelni nekem, a reggeliből kétszer 
 
kért, hogy félre tegye számomra, sőt a többi gyerektől is elkérte, ami 
nem kellett már nekik, amellett rengeteg szedrett is szedett 
számomra, csupa lila volt a tenyere tőle. Tudod Anyukám nem 
akartam, hogy éhesen maradj, mondta. Mindez nagyon megható volt 
számomra. Mikor eljöttem olyan keservesen sírt, mint a legkisebb 
gyerek, ugyhogy alig tudtuk megvigasztalni. A tanítónők is mondták, 
hogy pedig olyan , bátran, önállóan viselkedett a gyerekek között, és 
most pedig milyen elesett lett. Későbbiek folyemán még egyszer volt 
gyermeküdülőben: Psasváradon. Itt pár verset is írt. /bár 
megjegyzem, hogy ez alső versét ahogy írni tudott, már 7 éves 
korában költötte: Burkus király c. alatt./ 
Hogy elköltöztünk Tbányáról és annyira vágyodtunk utánuk, úgy 
oldottuk meg, hogy egyszerre kértünk mindkét család beutalót a 
Banki 
 
üdülőbe. Itt aztán mi felnőttek és a Gyerekek is nagyon jól éreztük 
magunkat. 
És itt volt H. először szerelmes is. Csak járt nagy szomorúan „Kis 
Gyermekek nagy mesekönyve”-vel a park végébe, ahol Imre közelébe  
lehetett. Mind lecsipegette a muskátli szirmát és a szobája küszöbére 
tette, hát még mikor a hátát kente a napolajjal?! Juditkáék jókat 
nevettek és élvezték H. viselkedését. 
Mikor az Apja katona volt és utaztunk a vonaton kis katonákkal, Ő is 
elújságolta, hogy az Ő Apukája is katona. Nagyon tetszett persze az 
ott utazó ujoncoknak és „kis hölgynek” nevezték. De mikor még 7 
éves volt is magára hívta a figyelmet kedvességével, barátkozó 
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természetével. A mesélő bácsi, aki Pesttől-St-ig végig mesélte az utat 
neki. És leszállásnál mondta neki, hogy gyere el hozzánk. Nem tudom, 
mit szólna Apuka hozzá, felelte!? 
 
Sok szekszepil és tudat alatti kacérság volt már ekkor is benne. 
Még nem volt 3 hetes mikor az orvoshoz vittem és a kis formás 
testét, combjait látva az orvos azt mondta: „ez a gyerek már most 
nő!” 
A sötétkék matróz ruhája nagyon jól állt, de mivel csak ünnepi 
alaklomra adtam rá, nem tudta kihasználni és kezdte már kinőni: 
Gondoltam elhordatom vele az iskolába hétköznapokon is. 
Olyan rosszul érezte magát benne, ha egyet mozog a szoknya kapcsok 
kikapcsolódnak. Hát nem erőltettem akkor rá, hiszen láttam én is, 
hogy feszül rajta. Másnap aztán már másik ruhát adtam rá. A 
következő nap Ő szólt, hogy hol a matróz ruhája, mert azt akarja 
felvenni. De hát szűk, nem kell már felvenned, mondtam. „De 
Anyukám az egyik kisfiú mondta, hogy olyan szép vagyok abban, 
miért nem azt veszem fel!” 
Egyidőben minden alkalommal a nadrágja fölé 
 
vette a glott torna nadrágot. Mint később kiderült ezt azért tette, 
mert mikor mennek fel a lépcsőn, a fiúk alájuk néznek! 
Egyik alkalommal Pestről hazafelé Öcsikével együtt jöttünk és mondta 
nézzék meg a vonat végén van-e fülkés kocsi, én addig megnézem az 
elejét. Csaknem teljesen üres, bőrüléses fülkét találtam, mikor 
megszólal valaki mögöttem, hogy van-e szabadhely. Hogyne, sőt 
valószinű én ugyse maradok itt, ez is szabad lesz, feleltem. Azzal 
megindultam a Gyerekekhez, akik találtak fülkést, de padüléses 
kocsit. Hát akkor inkább menjünk a bőrülésesre, mivel … az azt St-ig, 
mondom. És ahogyan megfordulok, ott találom az előbbi utast: 
„gondoltam nekem sem lesz jó ott”, mondta! De mi nem maradunk 
itt, mert faüléses, feleltem. És ahogyan megindulunk elől a gyerekek, 
az utas pedig mellém csatlakozik és jön velünk vissza, Hédike 
hátranéz és nagy felháborodás a tekinteté- 
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ben. Majd a következő percben indulatosan: Anyú gyere már, Apú vár 
a vonaton! 
A féltés, a női raffinéria, milyen leleményessé tette. 
Őszinte, egyenes jellemnek indult Kisleányom, míg meg nem jelent az 
első „nagy szerelem” az életében, amit aztán a dackorszak követett, 
és teljesen megszédítette, de erről már az Ő naplója is beszél. 
 
Amit még érdemesnek tartok megjegyezni. Soh se kivántam, hogy 
„eminenstanuló legyen”, a jó közepes szintet tartsa, és ha őszinte 
volt, ha bármit követett is el, soha nem büntettem.  
A banképületben lévő osztálytársai között Ő járt élen a tanulásban. 
Egyik alkalommal az egyik kislány a házból nagy hévvel ujságolja, 
hogy a Hédikét beírta a tanító néni az ellenörzőbe! 
Na és’ megkért a tanítónéni, hogy Te ezt közöld velem: az én 
Kisleányomtól is megtudom, mert Őszintén 
 
elmond nekem mindent, válaszoltam. 
Aranyos volt Hédike, mikor a Bunda vásárlásra Pestre akartam menni, 
és megrándult a bokám. Eleinte a szomszéd T-né borogatta, aztán H. 
mondta, Ő is meg tudja csinálni majd. És szorgalmasan váltotta 
részemre a borogatásokat. Milyen aranyos, jó kisleány vagy, 
mondtam Neki. Lagalább visszaadom azt a sok jót, amit Tőled 
kaptam, felelte. 
1964 ben a Banképületből átköltöztünk a Főtéri lakásba. Ha aztán az 
utcán is összetalálkoztunk a volt szomszédokkal, Hédike olyan hévvel 
futott eléjük és ölelte, puszilta őkez, hogy azok szinte csak 
meghökkentek, hiszen még a rokongyerekektől sem kaptak annyi 
melegséget, szeretetet. Nekem pedig csak fájt a szivem 
Kisleányomért. Nincs aki tudná értékelni az ő meleg kis szivét, akiknek 
adhatná, /mindenki távol tőlünk, rokonok, hozzátartozók/ És az Ő kis 
szivében annyi szeretet, 
 
melegség van, hogy bőven osztogat belőle azoknak is akik nem 
érthetik, nem is tudják értékelni. Több szeretetet ad ez a Gyerek,  
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mint amennyit kap, ezért féltem és sajnálom Kisleányomat, sokat fog 
még az életben csalódni. 
Persze, ha testvérei lennének, vagy sz unokatestvérei a közelben, 
nem kellene idegenekre pazarolni a szeretetét. 
Különben az unokatestvérek /Tb-aiak/ kisütötték, hogy ők többek, 
mint unokatestvérek, mert a Papák, mamák is testvérek: tehát ők is 
majdnem testvérek egymással! 
 
 
 
 
  
 
 

                                                Vége 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Régi iratok, képek, mellékletek: 
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Íme a hat Győry gyerekből öt-átadva itt az Örökkévalóságnak… 
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Győry Hedvig 7. Naplójának eleje 
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Győry Hedvig: Isteni részem 7. Naplójából részlet 
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Győry Hedvig: Isteni részem 7. Naplójából részlet 
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Győry Hedvig: Isteni részem 7. Naplójából részlet 
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Győry Hedvig 8. naplója 
 
 
 
 



387 
 

 
Győry Hedvig 8. naplójából részlet 
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Részlet egy Kérdőívből 
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1906 Győry Gusztáv verse Édesanyjához 
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Részlet egy levélből 
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Mécs László versei 
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1935 -Thurzó Gábornak ajánlva-Hincz Gyulától 
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A Magyar Uriasszonyok Lapja bekötve évfolyamonként 
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Kotaszek Hedvig: 2021 március-2021 march-Pasztell /Corona…/ 
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Kotaszek Hedvig: Liszt, Szerelmi álmok-Grafika- 
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Kotaszek Hedvig: Teremtés-Thing-Hátsó borító 
 


