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Kislánykorom, pontosabban gyermekkorom óta naplót vezettem. Bár utólag 
azt a tizenhét bejegyzést csak némi túlzással nevezhetném naplónak. Annyi biztos, 
hogy tizenkét éves koromtól rendszeresen írtam. Az első sorokat 1933. március 8-
án vetettem papírra, az utolsókat 1945 októberében. Ekkor befejeztem az írást, 
azazhogy nem folytattam, mert bizonyos körülmények arra kényszerítettek, hogy 
elrejtsem naplómat. 

Mintegy fél évszázadon át hevert a naplóm Oli húgomnál Nagyváradon. Ott 
szunnyadt egy sufniban, hogy ötven év után egy szép napon ismét a kezembe 
kerüljön. Megrázó élmény volt. Eletem tragikus és csodálatos eseményei, mint 
filmkockák peregtek le újra előttem, felidézve rég eltemetett emlékeket. Eletem egy-
egy szakasza elevenedett fel bennem, de gondolataim száguldtak sebesen tovább, 
nem ismerve határt az időben és térben. „Spiritus flat, ubi valf ' . Hónapok óta a 
múltban, naplóm varázsában élek. 

Nem szándékozom kiszínezni, megszépíteni vagy dramatizálni, netalán 
valamiféle irodalmi palástba öltöztetni életem mozaikkockáit. Sajnos, nem is 
rendelkezem olyan tehetséggel, hogy gondolataimat, érzéseimet ilyen igénnyel 
vessem papírra. De talán így jó ez. Megpróbálom tehát folytatni a naplóírást, 
csakis a tényekre szorítkozva. 

Megpróbálom Isten segítségével. 

1. 

Mint jeleztem, 1933. március nyolcadikán került a naplómba az első pársoros 
bejegyzés. Azt írtam, hogy március ötödikén eltemettük drága édesanyánkat. A 
későbbi 16 bejegyzés szintén ezzel a tragikus témával foglalkozik. 

Csodálatos gyermekkorunk volt. Ketten voltunk testvérek: Oli húgom és 
jómagam Kárpátalján, Rahó vidékén, Tiszaborkúton születtünk. Mesebeli vidék: 
hatalmas hegyek, erdők, havasok tövében egy kis tündéri Tisza-parti falu. Sok 
ásványvízforrás, gyógyfürdők, melyek télen-nyáron turistákat vonzottak ide. Ott 
éltük boldog gyermekéveinket. Pompás, emeletes szolgálati lakásban laktunk: volt 
benne vízvezeték, angol WC, és általában minden szempontból kényelmes, lakályos 
volt. A szomszédban lakott az édesapánk anyja. „Bábkának" hívtuk. Ez ruszinul 
nagymamát jelent. Szóval ő volt a szomszédunk. Volt egy szép pici háza, egy 
gyönyörű hatholdas kerttel, melynek végében egy hatalmas, erdővel borított hegy 
emelkedett. Az erdőben bükk-, tölgyfák és mogyoróbokrok nőttek. 



Ugyancsak a kert végében kínál ta hüs vizét a „borkú t" , vagy is az 
ásványvízforrás. Emlékezetem óta síeltünk; még iskolába sejártunk, de már ügyesen 
bántunk a sível. Nyáron a Tisza partján játszottunk, fürödtünk négerbarnára sülve. 
Volt egy tekintélyes gazdasági udvarunk, jó istállóval. Négy svájci tehenünk, 
négy hízónk, tyúkok, libák, pulykák. A kertben húsz kaptárból álló méhes. 
Megbízható, stabil hintánk volt, erős fa- és vasszerkezettel - jó magasra lehetett 
vele felröpülni... Néha úgy tűnt nekem, hogy a felhőket érintem. Dolgozott nálunk 
egy nagyszőlősi férfi, Iván, aki Bábka felügyelete alatt ellátta a jószágokat. Az 
erdő szélén Iván épitett nekünk egy nagy sátorfélét, emlékszem, csak vázai voltak, 
közöttük ritka lécezés, de a teteje jó alaposan be volt fedve. Ott mi, gyerekek 
kialakítottunk magunknak szobát, konyhát, előszobát. Falak gyanánt a lécek közé 
befontuk a környező fák dús lombú ágait. Ez komoly munka volt, és elég gyakran 
ki kellett cserélni az elhervadt levelű ágakat frissekkel. Kértük Ivánt, hogy segítsen 
nekünk ebben, de apuka megtiltotta. Azt mondta: ez a ti házatok, magatok 
csináljátok! A sátor-lakásunkat szépen berendeztük. Padló gyanánt a szobában 
és a konyhában vastagon szénát terítettünk szét, erre két nagy háziszőttes gyapjú 
cserge került. Egy faláda képezte az asztalt. Az abrosz sem hiányzott róla. Befőttes 
üvegekben virágok, gyertyák álltak. Mindig kéznél volt egy üveg ásványvíz. Egy 
másik ládán tányérok, csészék. Az ablakrészt természetesen nem fontuk be ágakkal, 
oda valami fuggönyszerü anyagot akasztottunk, hogy áteressze a fényt. A falon 
tükör, szentképek. A konyhában fatönkök, melyeken lehetett ülni, mogyorót tömi, 
s még egy láda asztalként. Olyan szép és kedves volt ott minden, hogy néha 
anyuka is szívesen betért hozzánk, lefeküdt a csergére és olvasott. Bármilyen eső 
is esett, „odabent" száraz maradt minden. Tavasztól őszig fenntartottuk lakásunkat 
és mondanom sem kell, roppant jól éreztük magunkat benne. 

Amúgy a családi otthonunk az állomáson volt. A holtvágányon állandóan ott 
vesztegelt egy három kocsiból álló szerelvény. Két harmadosztályú és egy 
másodosztályú kocsiból állt. Az állomásfőnök és apuka megengedték nekünk, 
hogy esős, hűvös napokon ott játszhassunk. Az állomásfőnök fia, Zoli a barátunk 
és iskolatársunk volt. Kulcsot is kaptunk a kocsikhoz. Rátelepedtünk a puha plüssel 
borított ülésekre, beszélgettünk, játszottunk. Mindegyikünknek volt külön fülkéje. 
Az uzsonnát anyuka oda hozta be nekünk. Világosan emlékszem rá, egy nap ott 
játszottunk, szeles idő volt, de sütött a nap. Aztán a hegyek mögül hirtelen 
előbukkant egy fekete felhő, teljesen beborította az eget. Dörgött, és villámok 
cikáztak, majd megeredt az ég, felhőszakadás és orkánerejü szél tombolt. 
Pillanatokon belül éjjeli sötétségbe borult minden. Ilyesmi csak a magas hegyek 
közti völgyekben esik meg. Mi hárman összebújtunk a kocsi egyik sarkában és 
reszkettünk a félelemtől. Az ítéletidőben a szüleink sem tudtak kijönni hozzánk. A 



fák vastag ágait gyufaszálként tördelte a szél, a raktár melletti térről játszi 
könnyedséggel kapott fel hatalmas ládákat. Csak percekig tarthatott a zivatar 
tombolása, de nekünk örökkévalóságnak tünt. 

Aztán nagy hirtelen újra minden elcsendesedett, ismét kisütött a nap. Szörnyű 
pusztítást végzett a vihar, tyúkokat, libákat elröpített a falu túlsó végébe, sok jószág 
elpusztult. Mondták, hogy valahol útközben a menetrend szerinti vonat is megállt, hozzánk 
csak késéssel futott be. A sátrunkat teljesen összetörte a szél, a „szobánk" padlójára 
terített csergét csak másnap találtuk meg egy fa tetején. De Iván újból megépítette a 
sátrat. És újra sütött a nap, forró nyár volt, boldogság, gondtalanság, öröm. 

2. 

Apuka, Pradányi György a Csehszlovák Államvasutak (CSD) tisztviselője volt, 
egyetlen fia egy olasz férfinak, Pradanininek. Abban az időben az Osztrák-Magyar 
Monarchiában az olaszok építették a vasútvonalakat, hidakat, alagutakat ezen a 
nagyon nehéz, veszélyes hegyvidéki szakaszon. Nagyapa még az apám születése 
előtt meghalt egy alagút-szerencsétlenség következtében. Nagyanyánk egy 
egyszerű jómódú hucul családból származott, Jaremcsuk Piroska volt. Nagyapám 
neve még Pradanini volt, apukámé viszont már Pradányi. Apuka Szatmáron 
érettségizett valami vasúti szakiskolában. 

Anyukám Gyertyánligeten, egy szigorú erkölcsű gyönyörű magyar faluban 
született. Csak elvétve éltek ott ruszinok, és volt néhány zsidó család. E község 
területén is ásványvízforrások buzogtak a földből. Voltak gyógyfürdői, és itt volt 
a Ker l ingyár vasön tődé je meg a fü rész te lep . A keskenyvágányú vasút 
Nagybocskótól Gyertyánligetig közlekedett, onnan ment fel a havasokra. Anyukám 
édesapja Csapóczi Mihály magyar nemzetiségű erdész volt. Édesanyja, Freitag 
Paula német származású. Hét gyermekük született, hat lány és egy fiú. A legidősebb 
drága anyukám, Mária volt, következtek Erzsébet, Verona, Mihály, Borbála, Ilona, 
Emma. Közepes jómódban éltek. Volt egy jó házuk, valamennyi földjük. Anyuka 
szülői parancsra ment férjhez 19 éves korában. Akkoriban az volt a dolgok rendje, 
pláne egy soklányos családban. Apuka jó partinak számított, állami tisztviselő, 
t isztességes fizetéssel és egy remek szolgálati lakás kilátásával. Anyuka 
semmiképpen sem akart férjhez menni apukához - és egyáltalán nem is állt 
szándékában, hogy férjhez menjen. Tanulni szeretett volna. De mindhiába: nagyapa 
szigorú ember volt és megfellebbezhetetlen szava volt a családban. Én is jól 
emlékszem még erre. Nagyon magas, bajuszos, keveset beszélő emberként él az 
emlékezetemben. Szüleim lakodalma 1922. augusztus 28-án volt a szálloda-
gyógyfürdő emeleti nagytermében. 



Anyukám egyik napról a másikra egy nagy magyar családból ruszin közegbe 
került, ahol Bábkán és apukán kívül mást nem ismert. Bábka nagyon ellenezte ezt 
a házasságot. Anyuka nem volt kedvére való menyecske, és úgy is fogadta. Az új 
lakást apuka csak egy év múlva kapta meg. Addig együtt laktak. Én egyébként 
még a Bábka házában születtem. Anyuka boldogtalan volt. Én a születésemtől 
kezdve kilenc hónapos koromig sokat sírtam, s ez is alaposan megviselte anyukám 
idegeit. 

Nagynénjeim mesélték, hogy anyuka elég különleges lény volt. Klasszikus, 
szabályos, komoly arcú, barna szemű, dús barna hajú, sudár termetű, hosszú lábú 
és szép kezű. Kezére egyébként mindig vigyázott, ápolta, habár sokat dolgozott. 
Beszélt németül is. Jó tanuló volt, okos és intelligens. Ha ideje engedte, állandóan 
olvasott. Ruszinul alig beszélt. Hiú, büszke, maximalista nő volt. Leánykorában 
erősen vallásos. Vasárnap templomba járt, és minden este imádkozott. A nála 
fiatalabb leánytestvéreit is arra kényszerítette, hogy imádkozzanak. Esténként 
együtt hangosan imádkozniuk kellett. Harcban állt velük, s ja j volt annak, aki 
netalán nem mondott igazat. Már akkor is mindig a lelki tisztaságot, a szépet és jót 
igényelte. Nagynéném szavai szerint „nem volt könnyű vele". 

Apukámat nem szerette - csak eltűrte. A házasélet terhére volt, sőt iszonyodott 
tőle. Tizenegy évet élt ebben az iszonyatban. 

Apuka jóságos, dolgos, családszerető, kissé bohém alkat volt. Anyámnál 
egyszerűbb, gyakor la t iasabb ember. Az első vi lágháborút végigharcol ta 
Boszniában és Hercegovinában. A Piavénái megsebesült, lábszárlövést kapott. 

Ez a két különböző természetű és alkatú ember nem volt egymáshoz való. 
Ennek ellenére békésen éltek volna egymás mellett, ha Bábka gyakran meg nem 
bolygatja együttélésüket. 

Anyuka azzal vigasztalta magát, hogy ha külön költöznek az új otthonba, 
minden másképp lesz. Egy évre az esküvő után megkapták a remek szolgálati 
lakást. Két nagy szoba, tágas konyha, spájz, angol WC, vízvezeték és egy nagy 
világos előszoba, amelyet nappalinak használtunk. Az emeletre egy kemény fából 
készült tekergős csigalépcső vezetett, és onnan egy hasonló, de keskenyebb 
lépcső a padlásra. A földszinten is ugyanolyan lakás volt, de ezt tiszti szállóként 
üzemeltette a vasút. Ott szálltak meg a kiküldetésbe érkezett vendégek, akik 
Kassáról, Prágából jöttek. Emlékszem, egész kicsi lehettem, amikor leestem a 
lépcsőn és legurultam a földszintre. Kijött egy úr, felszedett és az ölében bevitt a 
szobájába, csitítgatott és csokoládéval kínált. Nagyon élveztem ezt a helyzetet, 



ezért többször is megismételtem a „balesetet", két-három lépcsőfokról mímelve a 
legurulást. Egyszer bejött a dolog, de többször nem, bárhogy is igyekeztem. 

Tehát már az új lakásban laktunk. Emlékszem egy hálószoba-bútorra, nem tudom, 
hogy anyuka hozományként kapta, vagy apuka vásárolta. Nagyon érdekes bútor 
volt ez mai szemmel nézve is. Fa és réz kombinációja. Komplett hálószoba és egy 
ebédlőasztal hat székkel. Nagyon szép volt, talán csak annyi volt a hibája, hogy 
elég sokat kellett bíbelődni a karbantartásával: a réz részeket gyakran szidollal 
kellett tisztítani. Ezek aztán ragyogtak, mint az arany. Bábka gúnyosan csak úgy 
hívta, hogy „arany hálószoba". 

Apukámnak jó fizetése volt a cseh érában. És még egy híres csehországi 
textilcéget is képviselt, a „Nehera"-t. A képviselet abból állt, hogy aki Tiszaborkúton 
és környékén rendelni akart valamit a cégtől, eljött apukához, s az ő közvetítésével 
történt a megrendelés. Rengeteg katalógusunk volt, albumok, amelyekbe be voltak 
ragasztva különböző anyagminták, számmal és árral ellátva. Külön katalógusok 
voltak szövetekre, selymekre, vásznakra. Szebbnél szebb anyagok kínálták magukat 
a katalógusok lapjain. Apukát ezért jól megfizették. Apuka bizonyos előnyöket is 
élvezett. Például saját árban kapta, amit magunknak rendelt. Azonkívül karácsonyra, 
név- és születésnapokra gazdag ajándékokkal lepett meg bennünket a cég. 
Emlékszem egy gyönyörű 12 személyes selyemdamaszt asztalneműre, ágyneműre 
és sok minden másra. Az ajándékcsomagok feladói gondoltak ránk, gyerekekre is 
egy-egy babával és finom bonbonokkal. 

A sok mézet, vajat, tejet, tojást, egyszóval a fölösleget felvásárolták nálunk a 
fürdővendégek, a turisták részére. Apukának volt egy szép tiroli típusú kétszintes 
faházra való anyaga, ablakokkal, ajtókkal együtt. Úgy tervezte, a Bábka kertjében 
fogja felépíttetni. 

Anyuka tudott varrni. Gyönyörű ruhácskákat varrt nekünk. Ma is emlékszem 
egy finom, vékony szövetből készült piros-fekete-fehér pepita ruhácskára, fehér 
gallérral, rajta fekete hímzéssel. A szemem előtt vannak a puha drapp gyapjú 
pelerinek. A felső rész darázsfészek volt, barna bársony gallérkákkal, hozzá 
jambósapkát, barna lakkcipőt viseltünk. Anyuka is mindig csinos, elegáns és 
ápolt volt, választékos ízléssel öltözködött. Ebben a tekintetben apuka sem maradt 
el töle. Csak Bábka nem tudott az öltözködésünkkel megbékélni. Anyuka a hajunkat 
és a saját haját is tojássárgájával mosta. Bábka, az egyszerű asszony mindezt 
rossz szemmel nézte. Szóvá is tette, megkeserítve ezzel az anyuka életét. Különben 
anyuka soha nem veszekedett, nem szállt vitába vele, csak ignorálta. És ez még 
jobban bántotta Bábkát. 

A római ka to l ikus szen tes téke t - Bábka k ivé te léve l - m i n d n y á j a n 
Gyertyánligeten ünnepeltük. Még nagymama is élt, jó hangulatban szokott lenni 



a nagycsalád. Pompás karácsonyfa, széthúzva a nagy ebédlőasztal, vacsorához 
megterítve, ajándékok, kántálás. Nagymama kedvéért németül is kántáltunk. 

Visszaemlékszem egy szomorú görög katolikus szentestére Tiszaborkúton. A 
karácsonyfa feldíszítve, az ajándékok a fa alatt. Gazdagon megterítve az ünnepi 
asztal, mindnyájan ünneplőbe öltözötten. Itt vannak a vendégeink: Erzsébet 
nagynéném a férjével és Ica nagynéném, a 16 éves nagyon szép, bronzvörös hajú 
lány. Már csak Bábkára várunk. Nem és nem jön. Ica átszalad érte, nem találja 
sehol. Anyuka kivonult a hálószobába, és olvas. Apukám egyre idegesebb. Végre 
megjelent Bábka, köznapiasan, rosszkedvűen, panaszkodott Ivánra, hogy ő is 
ünnepel, a teheneket nem látta el kellően, nem adta oda nekik a szentestére 
előkészített eledelt: a sarjút, sült krumplit sóval stb. (Az ünnepi eledel ilyenkor 
kijárt minden jószágnak is, disznókat, tyúkokat, libákat, macskát, kutyát beleértve). 
Apuka nyugtatta öt, de Bábka csak folytatta a háborgást. Végül apuka felállt az 
asztaltól, kiment a szobából. Anyuka be sem jött. Távozott Bábka is. Majd egy óra 
múlva tért vissza, immár ünneplőbe öltözve. Vacsorához ültünk. A szentesténk 
nekünk, gyerekeknek is el volt rontva. 

Bábkát meg lehetett volna szelídíteni, hozzánk lehetett volna édesgetni (ezt 
később, felnőtt korunkban mondta nekünk Erzsike nénénk), ha anyuka kedves lett 
volna hozzá, legalább diplomatikusan megjátssza magát. Egy pár jó szóval 
megnyerhette volna Bábka rokonszenvét és szeretetét is. Anyuka azonban képtelen 
volt erre. Még a házunk békéje érdekében sem volt hajlandó kompromisszumra. 
Bábka a férje halála után nem ment férjhez. Imádta az egyetlen fiát. 

A családban soha nem hallottam veszekedést vagy durva szót, pedig különböző 
mentalitású, világnézetű emberek vettek körül. Ennek dacára csendesen, békésen 
éltek egymás mellett. Apuka általában jókedvű volt, vicceket mesélt, de anyuka 
arcán ritkán láttam mosolyt, habár a szemében pislákolt egy állandó parányi fény. 
Egy esetre tisztán emlékszem. Társaság volt nálunk, borozgattak, kalábereztek, és 
a férfiak harctéri élményeiket mesélték. Apuka is elmondta sebesülésének 
történetét. Miután elmentek a vendégek, egy párbeszédnek lehettem a tanúja. 
Anyuka azzal vádolta apukát, hogy azt a bizonyos harctéri kalandját neki másképpen 
adta elő. Apuka viccel akarta elütni a dolgot, de anyuka hozzátette: ezek szerint 
nekem nem mondtál igazat. Hogyan tudjak ezután hinni neked? 

Anyukának nem voltak barátnői, csak egy-egy jó ismerőse. így Illés bácsi 
felesége, Ilona néni, aki gyakran megfordult nálunk. Emlékszem, együtt varrtak 
maguknak estélyi ruhát. Sötétkék lamé volt az anyag, anyuka egy dupla 
gyöngysorral viselte estélyi öltözékét. 

A cseh asszonyokkal egyáltalán nem volt kapcsolatban, nem érintkezett velük, 
legfeljebb a Rosenthal-vendéglőben, egy-egy mulatság alkalmával. Szerette és 



tisztelte viszont a vendéglő-szálloda és gyógyfürdő tulajdonosnőjét, a gyönyörű 
bécsi úriasszonyt, özv. Rosenthal Kálmánnét, Etel nénit. Kapcsolatban állt 
azonkívül a Varga családdal, no meg a testvéreivel, akik gyakran jöttek el hozzánk, 
és anyuka is felkereste őket. 

Mi, gyerekek, gondtalanul és boldogan éltünk. Önfeledten játszottunk, a 
nagyerdőben gombát, mogyorót szedtünk. Néha négyesben elutaztunk Prágába, 
Karlsbadba, a Tátrába. Anyuka ügyelt arra, hogy milyen gyerekekkel barátkozunk. 
Bábka természetesen ezért is haragudott. Lakott a szomszédban egy nálunk kisebb 
leányka, Doszija. Aranyhajú, kékszemű tündérke volt. Nagyon szerettük, de anyuka 
kért, ne barátkozzunk vele, mert az apja részeges. Nemsokára Doszija súlyosan 
megbetegedett. Anyuka kihívatta Rahóról a háziorvosunkat. Pár nap leforgása 
alatt a kislány meghalt. Megsirattuk, anyuka is. Ekkor találkoztunk először a halállal. 

Egyszer tanúja voltam egy beszélgetésnek, amelyik a konyhából beszűrődött 
a szobánkba. Anyuka azt mondta Erzsike néninek, hogy aggódik értem és sajnál, 
mert olyan csúnya gyerek vagyok - hogy fogok tudni érvényesülni az életben... ? 
Azonkívül félszeg, szomorú, ábrándozó természetű vagyok, s rossz a testtartásom 
is. Olika ellenben nagyon szép, vidám, bátor, talpraesett gyerek. „Ő szerencsésebb 
lesz, mint Emmike". Ez a néhány mondat évtizedekre megpecsételte a sorsomat. 
Képtelen voltam szabadulni a hallottak nyomasztó terhétől. Apuka még azon a 
napon elküldött engem a trafikba cigarettáért. Én meg azon töprengtem, hogyan 
menjek le az üzletbe ilyen arccal. Gátlásos lettem. Ha valaki közelről rám nézett, 
elfordítottam a fejem. Az iskolában kisebbségi érzésem volt, féltem a tanítótól, 
morcos, magamba forduló emberke lettem. Bármit tettem, úgy tűnt, hogy rosszul 
teszem. Előttem ott volt a szépség ideálja, Olika. Ő valóban szép volt mint gyerek, 
mint fiatal lány és mint érett asszony. Klasszikus szépség. Hullámos fekete hajú, 
fekete szemű, a szemében szikrázó huncutság vibrált. Magabiztos volt, meg tudta 
magát védeni a támadásokkal szemben. Én nem. Gyámoltalan, félszeg gyerek voltam. 

4. 

Elérkezett az iskoláskor. Tiszaborkúton még nem volt cseh iskola. Ezért először 
nagyapáéknál, Gyertyánligeten jártam iskolába pár hónapig. Aranyos tanító 
bácsink volt, Novotnynak hívták. Aztán megnyitották nálunk is a cseh iskolát, 
hazajöttem. Egy Ján Husák nevű tanító keze alá kerültem. Fiatal, nőtlen, sovány, 
gonosz, rosszindulatú, igazságtalan, száraz ember volt. Nem szeretett bennünket, 
mi sem őt. Csehül alig tudtunk, éppen csak tanulgattuk a nyelvet. Persze, gyengén 
ment a tanulás is. Az osztályunkban vagy húsz tanuló volt. Főképpen cseh 
nemzetiségűek, azok voltak a tanító kedvencei, egy pár ruszin, több zsidó gyerek, 



no és mi, magyarok, öten. A két Varga fiú, Taries Lali és mi. A következő évben már 
Olika is iskolás lett. 

Ekkoriban történt, hogy háziorvosunk, dr. Sefcsik kezdődő tüdőbajt állapított 
meg anyukánál. 

Anyuka külön szobában aludt. Kecskét vettünk, anyuka csak kecsketejet ivott. 
Apuka Prágába is elvitte őt egy híres klinikára. Azután állandó jel leggel 
szanatóriumokban tartózkodott a Tátrában és Bulgáriában, a tengerparton. Néha 
egy-két hétre hazajött. Emlékszem, egyszer az ablakból láttam, amint a megérkezése 
után apukával jöttek a peronon. Hosszú sötétkék télikabátban volt, a nyakában 
nagy vörösróka sálgallér, leért a derekáig. Ehhez egy kis karimájú kalapot viselt. 
Valahogy olyan távolinak, olyan idegennek tünt. Ekkor huzamosabb időt töltött 
itthon. Szótlan, magába forduló, szomorú nő lett. A háztartást nem vezette. Fiatal 
nagynéném, Ica főzött, Bábka is besegített, és nagyon kedves volt anyukához. 
Anyuka meg naphosszat olvasott, sétálgatott, járta a környéken a hegyeket. 
Könyvvel a kezében, szép csokor mezei virágokkal tért haza rendszerint. Az arcáról 
állandó kétségbeesést olvastam le. 

Ha megszólalt, egyre azt hajtogatta, mi lesz majd velünk, gyerekekkel, ha ő már 
nem lesz. Mi, kicsik is, teljesen átvettük a hangulatát. Azt hiszem, főképpen én. 

Egyszer anyuka kezébe került egy Dosztojevszkij-könyv. Miután ezt kiolvasta, 
kérte apukát, hogy rendelje meg neki Pestről az egész Dosztojevszkij-sorozatot. 
Egy napon meg is jött a hatalmas, súlyos csomag. Szép vászonkötésüek voltak a 
könyvek. Elete végéig nem vált meg tőlük. 

Aztán ismét elutaztak apukával egy jó nevü klinikára felülvizsgálatra. És mit ad 
Isten! Anyuka teljesen meggyógyult, az a kis kaverna elmeszesedett. Hazajöttek, 
mindnyájan örültünk, nyomban kezdett javulni anyuka hangulata is. Nekidurálta 
magát a kézimunkálásnak. Egy egész garnitúrát kivarrt színes gyapjúfonállal. Hucul 
geometrikus motívumok, keresztöltéssel. Volt abban a garnitúrában abrosz, drapéria. 
Továbbra is sokat olvasott, sétált emellett. A háztartással nem törődött. Gyakran 
hallottam, amint két dalt dúdolgat „Halvány őszirózsa, ha tudnál beszélni, 
elmondanád azt, hogy nem érdemes élni", a másik dal pedig valahogy így szólt: 
„Nekem már mindegy, megyek, ha menni muszáj, hisz a boldogságra nem születtem, 
sivár a lelkem, különb a többinél.. ." 

Aztán elhangzottak azok a végzetes szavak, hogy nem akar élni és csak a 
halálba vágyik. Órákig ült az ablak előtt, csukott könyvvel a kezében és nézett 
valahová a messzeségbe, a havasok ormaira. Ha megszólítottam, nem hallotta, 
többször is meg kellett ezt ismételnem, söt megérintenem öt, míg reagált. Búskomor 
lett. Egy csodálatos pünkösdi napon kikészített minket a templomba. Ica Bábkával 
főzte az ebédet, apuka szolgálatban volt. Anyuka fogta a kis kosarát, beletett egy 



Dosztojevszkij-könyvet egy szalvétával letakarva, és elment az erdőbe. Vagy két 
óra múlva hazajött a nehéz kosárkával és azt mondta Bábkának: „Mama, tessék 
nézni, milyen sok gombát szedtem." Felemelte a kosárkáról a szalvétát - és a 
kosárkában egy csomó szép sima, szilva nagyságú kő volt. Bábka és Ica úgy 
megijedtek, majd elájultak, aztán Bábka elvette a kosarat és megdicsérte anyukát. 

Ez volt az első eset, amikor ilyen furcsa dolog történt vele. A másik - és az 
utolsó - pedig a következő. Egy alkalommal nálunk járt a tanító, könyveket szokott 
kölcsönözni anyukának. Anyuka kikísérte őt az udvarra, még egy kicsit 
beszélgettek, amikor hirtelen dörögni, villámlani kezdett. Amikor anyuka visszajött, 
azt mondta: „Susmán eltűnt. A vihar, a szél vitte el". . . 

Az orvosunk, dr. Sefcsik gyakori vendégünk volt. Anyuka kedvelte, megbízott 
benne. Amikor apuka elmondta az orvosnak ezt a két esetet, az hinni sem akart a 
fülének. Aztán órákig beszélgetett anyukával. Majd elmesélte, hogy tulajdonképpen 
nincs baj, anyuka gondolkodása, ítélőképessége, memóriája, életszemlélete 
normális. Igen, van egy fixa ideája, hogy nem akar élni. De ő, mármint az orvos, 
reménykedik benne, hogy ez idővel elmúlik. Anyuka már nem volt vallásos, 
templomba nem járt, nem imádkozott. Mindenkiben csalódott, még az Istenben is. 
Vagy másfél hónapig Magyarországon, egy szanatórium-kolostorban volt. 

1932 nyarán egy reggel Olikával együtt nyomuk veszett. Oli később elmesélte, 
hogy azt mondta neki, áfonyát szedni mennek az erdőbe. Egy kosárka volt nála, 
benne egy könyv, szalvétával letakarva. - Nálunk éppen szénakaszálás ideje volt. 
Ez fontos munka, igen nagy esemény a hegyekben. Fogadott kaszások és 
asszonyok dolgoztak. Apuka és Bábka is részt vett a munkában. Én is ott 
lábatlankodtam egy kis gereblyével. 

Apuka gyakran megállt és a havasok irányába nézett, szívta egyik cigarettát a 
másik után. Bábka megkérdezte, mi van vele. A válaszát én is hallottam. „Eltűnt 
Mária Olikával, és a pisztolyom az éjjeliszekrényből. Szerencsére nincsen megtöltve, 
a patronokat az irodám íróasztalába zártam." 

Sötétedni kezdett, ideje volt hazamenni. Bábka meggyújtotta a kis lámpását és 
elindultunk kettesben a kerteken át a malom irányába, ott találkoztunk Anyukával 
és Olikával. 

Senki semmit nem mondott anyukának, csak megkezdődött a nagy kutakodás 
- kerestük a pisztolyt. Egy hét múlva Bábka megtalálta a méhesben. Később 
beszédfoszlányokból megtudtam, hogy anyuka ellopta már egyszer a pisztolyt 
egy doboz tölténnyel együtt. A pisztolyt Ica megtalálta a ruhásszekrényben, de 
már egy töltény sem volt benne. Hogy mi is történt azon a napon, Olika mesélte el. 
Reggel, amikor nem voltam „hallótávolságban", anyuka Olikához fordult: „Gyere 
velem áfonyát szedni." Elmentek a malom irányába, onnan fel a hegyekbe, a 



nagyerdőn keresztül a Bliznica-havasra. Olika megkérdezte, hová mennek, arrafelé 
sehol sincs áfonya. „Te csak menj előre." Olika kérte, térjenek vissza, de ő 
rendületlenül ment feljebb és feljebb, majd leült egy fatönkre. „Olika, nézz körül, 
milyen gyönyörű itt minden, milyen jó lenne itt veled együtt meghalni." 

Aztán ismét előreküldte Olit és valamit matatott a kosárkában. Hirtelen felállt 
és haragosan kijelentette: „Megyünk haza." Rájött ugyanis, hogy a pisztoly nincs 
megtöltve. - Hónapok múltak el. Az élet ment tovább a megszokott medrében. 
Mint említettem, Bábka, amióta felfedezték anyukánál a tüdőbajt, jó lett hozzá, 
kedvében járt. Egyszer anyuka bocsánatot kért tőle, és azt kérdezte: „Ugye, mi 
élhettünk volna békében és szeretetben?" „Igazad van, Mária, ezután úgy fogunk 
élni", „Már késő" - volt a válasz. 

5. 

1933. március 1. Igen nagy hó hullott le az előző napokban, és erős fagy volt. 
Mindnyájan aludtunk, apuka is otthon volt. Hajnalban, körülbelül öt órakor 
anyuka csöndesen felköltött engem. Fölém hajolt , átölelt és azt kérdezte: 
„Emmike, ha én meghalok, akarnál-e velem együtt meghalni, követni tudnál-e 
engem a halálba?" Átkaroltam a nyakát és nyöszörögve azt mondtam: „Anyuka, 
ne tessék meghalni, én sem akarok meghalni." „Gondolkozz, döntsd el, én még 
visszajövök hozzád." 

Teljesen fel volt öltözve, zöld szövetruha volt rajta. Reggelig nem tudtam 
elaludni, de nem történt semmi. Amikor felkeltünk, apuka már nem volt otthon, 
elment valakihez messzire, Bilin felé. Öltözködtünk, reggeliztünk, elköszöntünk 
anyukától és Icától, majd elindultunk az iskolába. Lejöttünk a lépcsőn, már az 
udvaron jártunk, amikor anyuka kiszólt az ablakon. Most is látom, amint mélyen 
kihajolva, engem hívott ezekkel a szavakkal:,,Emmike, gondolkoztál-e a kérdésemen: 
igen vagy nem?" Én fölnéztem rá, meghallgattam, mit mond, azután elfordultam, 
fejemet lehajtva odasúgtam Olinak: „Siessünk." Az árulás bűntudata és aggodalom 
gyötört. Senkinek nem szóltam az anyukával történt hajnali beszélgetésről. 

Délben, amikor hazajöttünk az iskolából, Ica főzte az ebédet, és egy férfi ült a 
konyhában. Mint kiderült, reggel óta várta apukát. Manyivszkinak hívták. Hogy 
tulajdonképpen miért jött, nem mondta, csak hogy apukával akar beszélni. Nem 
mertem megkérdezni, hol van anyuka. Nagyon zaklatott voltam, rosszat sejtettem. 
Megebédeltünk, megcsináltuk a házi feladatot. Kerestem anyukát a lakásban 
mindenfelé, a szobákban, a padláson, a pincében, az udvaron, Bábkánál és a 
házunk körül is. Majd síelni mentünk. Síelés közben is fürkésztem a környéket. 
Késő délután hazajött apuka. Manyivszkit betessékelte a szobába. Aztán apuka 



kirohant, és elszaladt az irodájába, hogy megnézze az íróasztala fiókját. A 
pisztolynak és a tölténytartónak hült helye volt. 

Azon az éjszakán a főnök volt a szolgálatos. Elmesélte, hogy hajnalban bejött 
az irodába anyukám és azt mondta, hogy nincs otthon egy szál gyufa sem. „Az 
uram ideadta az íróasztala kulcsait azzal, hogy ott találok gyufát. Kinyitotta a 
fiókot, sokáig keresgélt, aztán azt mondta: „Az uram tévedett, nincs itt gyufa, 
kérem, adjon kölcsön egy dobozzal!" Megköszönte, elment. 

Ekkor vette magához anyukám a pisztolyt, a doboz töltényt, és felébresztett 
engem. Apuka még javában aludt. A kulcsokat visszacsempészte az apuka zsebébe. 

Manyivszki a hegyen lakott, a malom mögött. Reggel, a falu felé jövet találkozott 
anyukával. Köszönt és csodálkozva kérdezte tőle, hová megy egyedül ebben a 
nagy hóban és hidegben. Anyuka azt felelte, hogy Illés bácsiékhoz, akik valóban 
arrafelé laktak, és folytatta útját, de még megállt és így szólt: „Manyivszki úr, 
kérem, mondja meg az uramnak, hogy ne bántsák Emmikét, mert én már nem leszek." 
Továbbment, ismét visszaszólt: „Kérem, ne felejtse el megmondani, hogy „Soha!" 
Manyivszki ebből semmit sem értett, de amint lefelé tartott, az úton üres patronokat 
talált. Akkor nyomban rohant hozzánk, de sajnos apukát nem találta otthon, csak 
késő délután találkoztak. Apuka az irodából rögtön telefonált a csendőrségre. 
Közben besö té tede t t . Meg je l en t két c sendőr és Many ivszk iva l együt t 
villanylámpákkal elindultak anyukám keresésére. Találtak nyomokat. Anyukán 
egy magas szárú fűzős, és a szokottnál vékonyabb sarkú cipő volt. Amikor 
elhagyták a lakott területet, odafönt a hegyen csak az ő nyomait látták. Olyan 
magas volt a hó, hogy a lába térdig süppedt bele. Ezek a nyomok az erdőn keresztül 
a Bliznica- havasra vezettek. Egy helyen végük szakadt. Ott a hóban leült, mert 
nyilván összeroskadt a kimerültségtől. A közelben hevert a zöld ruhája öve. A 
nyomok aztán visszafelé vezettek, de nem lehetett pontosan kivenni, merre, mert 
közben eleredt a hó és elfedte irányukat. 

Apuka hazajött. Gyötrelmes éjszaka volt. Alig aludtunk valamit, minden neszre 
felfigyeltünk. Másnap a csendőrök megbíztak vagy tíz helyi lakost, hogy járják be 
a falut széltében-hosszában, térjenek be minden házba valami ürüggyel, de feltűnés 
nélkül. Ha anyuka észreveszi, hogy őt keresik, akkor végezhet magával. Késő 
estig keresték, de hasztalan. Nyoma veszett. Lefeküdtünk, de senki el nem aludt. 
Vártuk, reméltük, hogy visszajön. Kora reggel kopogtattak, apuka ajtót nyitott. 
Mescsik volt az, apuka kollégája, azon az éjszakán ö volt szolgálatos az állomáson. 
Tisztán hallottam: „Megtaláltuk a feleségét." „Élve vagy ho l tan?"-„Ne kérdezzen 
semmit, jöjjön!" Apuka csak annyit mondott: „Maradjatok szépen a házban, kimenni 
nem szabad." Rohangáltunk az egyik ablaktól a másikig, mind a négy oldalt lestük. 
Csak fekete árnyékokat láttunk a fehér havon, Bábka háza felé tartottak. Berobogott 



Rahóról a drezina, a sínbusz, kiszállt belőle dr. Sefcsik és még néhány úr. Egyikük 
belépett a lakásunkba. Elhangzott a végzetes szó: „Meghalt." 

Azon a szörnyű hajnalon egy falusi fiú, aki vízért ment a kútra, Bábka háza 
közelében, a szomszéd csűr mellett valakit talált a hóban fekve. A fiú rögtön 
szaladt az állomásra és jelentette a dolgot Mescsiknek. Mescsik rohant, és ott 
találta holtan anyukát, pisztollyal a kezében, fejbe lőve. Egy bizottság tagjai - dr. 
Sefcsik, az ügyész, a csendőrség képviselője - találtak a kabátzsebében két hosszú 
levelet, az egyiket az édesapjának, a másikat dr. Sefcsiknek címezve. 

Drága édesanyukánkat mi már csak a koporsóban, a ravatalon láttuk viszont. 
A fején egy picike, fejhez simuló kalapka volt, testén szövet kosztüm. 1933. március 
ötödikén volt a temetés. Dudinszky föesperes búcsúztatta. Gyertyánligetről eljöttek 
a szülei, testvérei, rokonai, és ott volt az egész falu. A koporsót vállon vitték a 
lakásunktól a templomig, és ott a templomkertben, a világháborúban elhunyt 
ismeretlen katonák sírja mellett, egy kis dombon temettük el anyukát. 

Aznap egy hirtelen jött meleghullám lepte el a vidéket. Rohamosan olvadni 
kezdett a hó. Ahogyan vonult a temetési menet, a baloldali hatalmas hegyről, 
amely végighúzódott a falun, valósággal zuhogott alá a víz. A régi naplóban így 
írok erről: „Még az a hatalmas hegy is siratta anyukát. Öreg, ráncos arcáról 
patakokban folytak a könnyek." 

6. 

Hogy mi következett azután, arra nem emlékszem. A naplóm csak anyuka 
halálával foglalkozik. Örök rejtély számomra, vajon hol, kinél töltötte azt az utolsó 
két éjszakát. 

A nagyapának írt levele tartalmát nem ismerem. Oli halványan emlékszik rá, 
mintha nagyapa felolvasta volna hangosan a levelet. Anyukám nagyapát vádolta 
benne azért, hogy erőszakkal adta öt férjhez.. . Bábkának azt üzente, hogy az 
„arany hálószobát" őrá hagyja, legyen vele boldog. 

Még abban az évben, 1933-ban elutaztunk apukával Csehországba. Nagy 
városokat , sok-sok csodálatos várat, cseppkőbarlangokat, tavakat láttunk, 
megfordultunk egy szép faluban, Hodoninban, ott született Csehszlovákia első 
elnöke, Tomas-Garigue Masaryk. 

7. 

1934-ben apuka áthelyeztette magát Técsöre. Felszámolt mindent: gazdaságot, 
méheket, jószágot. Csak annyit hagyott meg, amit Bábka egyedül el tudott látni. 



Otthagyta a lakást, az egykori tündérvilágot, hegyeket, völgyeket, Tiszát, és minket 
is Olival Bábkánál. A betervezett faházat nem építtette fel, az anyaga ott állt raktáron. 
Átköltözött Técsőre, egy rossz lakásba, egy közönséges iker-bakterházba. A város 
poros, lapályos mezőváros volt. Almatermő vidék. 

8. 

Minket Olival beköltöztettek Bábkához, az ő kedves, hangulatos kis házába. 
Volt egy tehénkénk, Fany volt a neve, két rózsaszín sertésünk és tyúkjaink. Bábka 
nagyon jó volt hozzánk. Szeretett minket, törődött velünk, semmiben sem 
szenvedtünk hiányt. Bábka szép nyugdíjat kapott a férje után. Apuka hetente 
egyszer eljött hozzánk, gondunkat viselte, sok szép új holmit vásárolt nekünk: 
kabátokat, ruhákat, cipőket, új sífelszerelést. Télire el voltunk látva a híres técsői 
almával, amit nagy kosarakban küldött nekünk. 

Lassan beleszoktunk az új környezetbe, és hozzá kellett edződnünk anyuka 
hiányához is. A következő évben vol tunk apukával Lengye lo r szágban , 
Magyarországon. Jártunk Pesten és Debrecenben, utána Szlovákiában, Kassán 
és a Tátrában is. Apuka három évig nem nősült meg. Csinos, rokonszenves, 
negyvenéves férfi volt. Kollégái állandóan azzal nyaggatták, nősüljön újra. 1935-
ben megismertették egy Katerina Rőthling nevü úriasszonnyal, aki Selmecbányán 
lakott, s az ottani dohánygyárban vezető beosz tásban dolgozot t . Fé r je 
ugyanabban a gyárban volt mérnök - egy gonosz, goromba fráter. Halála után az 
özvegy csak a két szép fiának élt. 20-22 évesek voltak, amikor egy szerencsétlenség 
következtében egyszerre mindketten életüket vesztették. Katerina Rőthling a hitbe 
menekült, nagyon vallásos lett. Egy kisebb szobáját kápolnának rendezte be. 
Vagyonát végrendeletileg egy árvaház-kolostorra hagyta. Férjhez menni nem akart 
többé. 

9 

1935-ben Katerina Kőrösmezőn nyaralt egy távoli rokonánál, aki vasúti 
tisztviselő volt és itt dolgozott az állomáson. Sokat mesélt neki apukáról, rólunk és 
a bennünket ért tragédiáról. Apukának pedig Katerina asszonyról áradozott. 
Egyszer apuka a kollégájával felutazott Selmecbányára. Katerina asszony nagyon 
szívélyesen fogadta őket. Ott töltöttek három napot, nem engedte őket szállodába, 
nála laktak a manzárd szobában. Sokat beszélgettek, megismerték egymást, azután 
leveleztek, apuka többször elutazott hozzá. Megkérte a kezét, és ő igent mondott. 

Apuka elmesélte Bábkának, hogy a hölgy 15 évvel idősebb, kedves, kellemes, 



filigrán termetű, elegáns és gazdag. Bábka kifogásolta, hogy sokkal idősebb 
apukánál. „Nem baj - volt a válasz - én főképpen a gyermekeimre gondolok, anyát 
akarok nekik." A hölgy hamarosan el is jött hozzánk Tiszaborkútra. Elhalmozott 
ajándékokkal mindhármunkat. Emlékszem két finom, vékony szövetből készült 
matrózruhácskára. Az Olikáé sötétkék, az enyém piros gallérral. Megszeretett minket, 
mi is őt. Azt mondta Bábkának: lesz legalább értelme az életének, hogy felneveljen, 
taníttasson bennünket. A végrendeletét megsemmisítette. Azt tervezte, hogy apuka 
áthelyezteti magát Selmecbányára, Tiszaborkúton pedig felépítik azt a bizonyos 
tiroli házat, ott fognak nyaralni. Elutazott, de gyakran írt nekünk, kis ajándékokat 
küldött. Állandóan kérte apukát, vigyen el minket hozzá, mi is kértük. Szabadjegyünk 
volt évente tizenkét alkalomra az ország bármilyen távoli vidékére. Egy bizonyos 
jegyet háromszor lehetett megszakítani, de apuka nem vitt el minket hozzá. 

Mi Olival a szívünkbe zártuk őt. Bábka többször is említette apukának, hogy 
tegyen eleget a kérésünknek. Múlt az idő, és apuka soha nem említette őt. Nyilván 
ráébredt, hogy a hölgy sokkal idősebb nála. Bábka fel volt háborodva. „Gyurka, 
nem félsz, hogy megver az Isten?" Nem félt - megverte. 

Nagy csapás volt nekünk, gyerekeknek a szakítás Katerinával, hiszen mi Olival 
már a szívünkbe zártuk őt. De az élet ment tovább. 

Akkoriban olvastam el az első nagy regényt életemben. Bozena Nemcová: 
Bábicka (Nagyanyó) c. híres regénye volt. 

Técsön volt apukámnak egy kollégája, Szabó Ferenc, rokonszenves, bohém 
ember. Hegedült, citerázott, népdalokat gyűjtött. Felesége kellemetlen, veszekedős 
hárpia volt, csak úgy emlékszem rá, hogy fekete kendőben állandóan ott ült a 
konyhában a spórnál egy fásládán. Két lányuk volt: a 18 éves Jolán és a 16 éves 
Ilona. 

1935 őszén apuka magával vitt Técsőre, ott kezdtem járni a polgáriba. Bartáéknál 
ebédeltünk, akikkel az ikerházban laktunk együtt. Komoly, rendes, müveit emberek 
voltak, négy gyermekük is. Nagy konyhát vezettek, a két kisebbik fiú, Gyula és 
Elek egykorúak voltak velem, jó játszópajtásaimmá váltak. Egy bejárónő hetente 
egyszer eljött kitakarítani, a többi napokon én tartottam rendben a lakást. Apukával 
közösen készítettük a vacsorát. Minden szombaton hazautaztam Bábkához, hétfőn 
kora reggel vissza Técsőre. 

Egész jól megvoltunk, csak azokon az éjszakákon, amikor apuka szolgálatos 
volt, féltem egyedül aludni. Apuka nyugtatott, hogy ne féljek, minden órában 
felkeres engem. Járt is haza hűségesen éjjelente. Én csak úgy tudtam elaludni, 
hogy a paplan alá dugtam a fejem. Apuka éjszaka így talált rám és mindig kitakart. 
Vagy két hónap elteltével lassan megszoktam az egyedül alvást, de azért továbbra 
is féltem az éjszakáktól, a sötétségtől. 



Az a bizonyos, csúnyaságom miatti komplexus pedig megmaradt, sőt egyre 
erősebbé vált bennem. Erről soha senkinek nem beszéltem. Ha valaki jó vagy 
kedves volt hozzám, nagyon hálás voltam érte. Egy sajátos burokban éltem, sokat 
álmodoztam, rengeteget olvastam, verseket tanultam meg emlékezetből. Ha 
megkaptam a tanév elején az új könyveket, első dolgom az volt, hogy „kívülről" 
fújjam az összes verset. Este lefekvéskor aztán addig mondtam magamban e 
verseket amíg csak el nem aludtam. A versek megszépítették az életemet. Apukával 
a szabad estéken eljárogattunk Szabóékhoz. Feri bácsi citerázott, énekelt, hegedült, 
verseket olvasott fel. Sokat beszélt a monarchiáról, a világháborúról, a cseh éráról. 
Jolán ott forgott körülöttünk, kedveskedett nekünk, főleg apukának. 

Ha mentünk haza, Feri bácsi kísért ki a kapuig, majd Jolán is társult hozzá. 
Teltek a hónapok, s már csak Jolán kísért ki bennünket. Később, amikor kiléptünk 
a kapun, apuka előre engedett engem, majd miután az utcára értem, bezárta a 
kaput, s még beszélgettek egy kicsit. Jolán kellemetlenül vihogott. Igen, vihogott, 
nem nevetett. Én szombatonként rendszeresen hazautaztam és mindenről 
aprólékosan beszámoltam, még mit sem sejtve. Később sok mindent megfigyeltem 
az apuka viselkedésében Jolánnal szemben. Állandóan dicsérte őt nekem, hogy 
milyen kedves, ügyes és jó. Csinos lány volt, az igaz, búzaszőke hajú, barna 
szemű. 

Técsőn több özvegyasszony, idősebb lány akadt, akik szívesen hozzámentek 
volna apukához. Tudomásom volt róla, hogy olykor eljárt egy 35 éves lányhoz. 
Szülei nem éltek, volt egy jókora háza, sok földje, almáskertjei. Komoly, müveit 
lány volt, tanítónő. Pályázott apukára, de apuka komolyabb szándék nélkül 
barátkozott vele. Aztán egy idő után elhagyta. Megkérte Jolán kezét. Szabóék 
nagyon ellenezték a házasságot, de Jolán botrányokat rendezett. Megmondta a 
szüleinek, hogy ő bizony hozzámegy. Apuka elutazott Bábkához, és kész tények 
elé állította. Elveszi Jolánt. Bábka könyörgött neki, ne tegye ezt. Jolán 5 - 6 évvel 
idősebb nálam. Azt felelte, „éppen ezért csinálom, én nem feleséget akarok 
magamnak, hanem a gyerekemnek barátnőt, semmi esetre sem mostohát." - Apuka 
elvesztette a józan eszét. Jolán teljesen megbolondította. Én csak tizenhárom éves 
voltam, de tisztán láttam Jolán hibáit, szertelenségét, gonoszságát, primitív 
gondolkozását, felelőtlenségét és képmutatását. Apuka imponált neki, hát nem 
törődött azzal, hogy negyvenéves, kétgyermekes apa. 

1936. március 6-án volt az esküvő. Egy kis bonyodalom is akadt körülötte: 
apuka görög katolikus volt, Jolán református, de valahogy mindezt áthidalták. A 
kocka el volt vetve. „Alea iacta est." Ez volt apuka második tragédiája. Bábka és 
Oli nem jött el az esküvőre, csak én voltam ott. 



Attól a perctől fogva, ahogy Jolán betette hozzánk a lábát, minden a feje 
tetejére állt. Pokol lett az életem. 

Én addig is nehezen viseltem el Técsőt. Poros, síkvidéki mezőváros volt. 
Állandóan úgy éreztem, oxigénhiányom van. Én, aki ott születtem és éltem a 
havasok között egy gyönyörű, Tisza-parti völgyben, egy kényelmes, tágas 
lakásban, majd Bábkánál, ahol szintén csend, tisztaság, béke és szeretet honolt, 
Jolán megjelenésével a pokolba kerültem. Amíg apukámmal kettesben voltunk, 
senki nem bántott, ellenkezőleg, szeretett engem, tűrhető volt az életem. 

Napról napra, fokozatosan omladozni, romlani kezdett minden körülöttem. 
Összevisszaság, rendetlenség uralkodott a lakásban. A konyhában mosatlan 
edények halmaza gyűlt össze, zümmögő legyek sokasága. Az ebéd sohasem volt 
kész idejében. Jolán kapkodott, hangoskodott, vihogva ölelte apukát, hogy várjon 
még egy kicsit, mindjárt kész az ebéd. Ez napirenden volt. Számtalanszor mentem 
el iskolába ebéd nélkül, amikor délutános voltam. Apuka pedig ugyancsak ebéd 
nélkül ment szolgálatba. Jolán a nap nagyobbik részét a szomszédoknál töltötte. 
Ott aztán folyt a pletyka, ott jutott ideje segíteni főzni, sütni, sőt mosogatni is. 
Dicsérték, hogy milyen ügyes, okos asszony. Ez kellett neki. Utolsó percben aztán 
hazarohant főzni sebtében. Persze i lyenkor-nem akadt a keze alá egy tiszta lábas, 
tányér. Szinte nap mint nap megismétlődött ez vele, de csak nem tanult a 
történtekből. Odáig fajultak a dolog, hogy végül gyomoridegességet kapott, hányt, 
orvosi kezelésre szorult. Apuka próbált szépen beszélni vele, kérte, hogy jobban 
ossza be az idejét. Semmi sem segített. 

Ezt látva, apám később már haragosan, olykor hangosan veszekedve próbálta 
őt jobb belátásra bírni, megnevelni. Minden hiábavaló volt, az idő múlásával apuka 
kezdett belefáradni a hasztalan perlekedésbe, szélmalomharcba. Jolán pedig teljesen 
uralta a helyzetet. Odáig fajultak a dolgok, hogy apámnak egy tiszta inge sem volt 
a húsz közül. Amikor még udvarolni járt Jolánhoz, s elkísértem, én Jolikának 
szólítottam, később megkövetelte, hogy anyukának hívjam. Ebben azonban 
hajthatatlan voltam: soha nem ejtettem ki ezt a szent szót neki címezve. Tessékeltem 
és kerültem a megszólítást. Nem mondtam ellent neki, a parancsait szótlanul 
teljesítettem, de soha nem kértem tőle semmit. 

Lelkileg belebetegedtem ebbe a helyzetbe. Rágni kezdtem a körmeimet, egészen 
a húsig, ahonnan már a vér is szivárgott. Az iskolában szégyelltem elnyomorított 
ujjaimat, és ökölbe szorított kézzel jártam. Most még nyomorultabbnak éreztem 
magam. A csúnyaságomhoz más sem hiányzott, csak az ilyen lerágott könnü ujjak... 



Rosszul öltözött, elhanyagolt gyerekké váltam. Csak szombatonként fürödtem 
meg, amikor hazautaztam. Itthon hajat mostam, Bábka meg rögtön kimosta a 
ruháimat, fehérneműimet. Kért, könyörgött, hogy ne rágjam a körmeimet. 
Megígértem, de sajnos csak folytattam. 

Amikor Jolán eljött hozzánk, egyik első dolga volt, hogy levágatta a sima 
hajamat olyan rövidre, hogy csak félig takarta a fülemet. Szörnyen néztem ki. Az 
iskolatársnöim szépek, csinosak, ápoltak voltak. Úgy éreztem, én vagyok az osztály 
csúfja. Csak Tiszaborkúton, Bábkánál tértem régi magamhoz, mert ott tudtam, 
hogy szeretnek. Töviről hegyire mindent elmeséltem, hogy mi van Técsőn. Bábka 
kétségbe volt esve, sajnálta apukát és engem. Szombatonként, amikor hazajöttem 
a gyorssal, ketten vártak mindig az állomáson, és úgy örültünk egymásnak, mintha 
valahonnan a világ túlsó végéből érkeztem volna. Hétfőn kora reggel sírva-zokogva 
búcsúztunk az állomáson. 

Técsőn, ha megpróbáltam kimosni valamit magamnak, Jolán ordítani kezdett: 
majd jön Julis néni, a mosónő, ne foglalkozzam ilyesmivel. Valójában soha nem 
mosatta ki a ruháimat. Szombatonként becsempésztem a szennyesemet Bábkához, 
ő kimosta, kivasalta. Ha megpróbáltam a lakásban egy kis rendet csinálni, Jolán 
dührohamot kapott, maga sem csinálta, nekem se engedte. 

Rettenetes helyzet volt, amit nekem valahogy sikerült kívülállóként szemlélnem, 
s begubóztam az álmok világába. Csak apukát sajnáltam. Láttam rajta, hogy szégyelli 
magát előttem ezért a szörnyű helyzetért, amiért ő a felelős. Nem panaszkodtam neki 
Jolánra. Miért keserítettem volna még én is az életét? Különben Jolán, bárhogy is 
ordítozott, szekírozott, soha nem mert megütni - egyetlen eset kivételével. Éppen 
nálunk volt a húga, Ica. Hirtelen zivatar támadt, dörgött, lehűlt a levegő. Ica valami 
melegebb holmit kért Jolántól, amiben haza tudjon menni. „Vidd el az Emmi kabátját" 
- ajánlotta fel neki Jolán. Ekkor - életemben először - szembeszálltam vele, azt 
mondtam, a kabátomat nem adhatom, hisz reggel abban kell az iskolába mennem. 
Jolán rögtön felcsattant, hadonászott, trágár szavakkal illetett, elkapta a porolót és 
verni kezdett. Kezemmel védtem a fejemet, azután hozzám hajolt és többször 
szembeköpött, s azt mondta: „Dögöltél volna meg hároméves korodban, látszik, 
hogy az erdőből jöttél." Habzott a szája, most is látom a dühtől eltorzult zsíros arcát, 
ápolatlan szőke haját, kaján vigyorát. Abban a pillanatban az jutott eszembe: igen, 
igaza van, én az erdők, a hegyek gyermeke vagyok. Valami méltóságteljes büszkeség 
szállott meg, és már nem is bántottak a gyűlölettől fűtött szavai. Hogy aztán mivel is 
végződött az incidens, a naplómban nem írtam meg. Egyet tudok: apukának egy 
szóval sem tettem róla említést, nem panaszkodtam. 

Vakációra hazautaztam. Amikor a vonat már elhagyta Nagybocskót és a keskeny 
völgyben haladt, megcsapott a friss, kristálytiszta levegő. Úgy éreztem, hogy újra 



élek, hogy feltámadok. Bábka és Olika várt rám. Határtalan volt az örömöm. Miután 
testemről lemostam a técsői szennyet, s éreztem a szeretet légkörét, lélekben is 
megtisztultam. Megebédeltünk, megsimogattam a tehénkéket, a szép rózsaszín 
disznóinkat, és lementünk mindhárman a Tiszára. Teljesen elfelejtettem a magam 
mögött hagyott év minden búját-baját. Mivel Bábka mindig szemmel tartott és 
figyelmeztetett, hogy ne rágjam a körmeimet, végül is lassan leszoktam róla. Gyakran 
kijártunk anyukám sírjához. Késő délután kivittük a tehénkét gyepelni, mezei 
virágokból koszorút fontunk és a szarvára akasztottuk. Rengeteget olvastunk, 
beszélgettünk, énekelgettünk együtt. Otthon elmúlt a kisebbségi érzésem, ott 
olyannak fogadtak el és szerettek, amilyen voltam. Bábka vett, illetve varratott 
nekünk néhány ruhadarabot, mert apukától semmit sem kaptunk. De tulajdonképp 
ott ruha nem is nagyon kellett, állandóan sortban jártunk. 

Felerősödve, kipihenten tértem vissza Técsőre. Bábka összecsomagolta nekem 
a szükséges holmikat. Búcsút vettünk egymástól, majd elutaztam. Egyik napról a 
másikra a mennyországból a pokolba csöppentem. Közben apuka vett egy nagy 
négyszobás házat, kirenováltatta, vízvezetékcsöveket fektettek le, ezeken át motor 
pumpálta a vizet az új fürdőszobába. Sajnos, ettől lényegileg nem változott semmi. 
Eddig a két szobában és a konyhában, most meg mind a négy szobában 
rendetlenség uralkodott. Hol van már az a bizonyos „arany hálószoba"! Maguk a 
ház lakói sem úgy néztek ki, mint azelőtt. Apuka elhanyagoltan járt, az egykor 
hófehér ingei most szürkék voltak. 

Az iskolában azért jó volt. Örültem a tanáraim és tanulótársaim viszontlátásának. 
Olika ebben az évben kezdett járni a rahói polgáriba. Vonattal ment oda-vissza. 

Nekem most sem voltak rendes ruháim. Végre nagynehezen kaptam egy barna 
kabátot. Hajamat Jolán ismét levágatta rövidre. Idegességemben, a belső feszültség 
levezetésére, ismét rágni kezdtem a körmeimet. 

11. 

Volt Técsőn egy Sokol nevü sportegyesület. Hívtak oda, de Jolán nem engedett. 
Ekkor az egyik tanárom beszélt apukával, és ő elengedett. A sportoláshoz persze 
tornacipő, rövid klottnadrág stb. kellett. Hetente kétszer tartottak edzést az 
egyesületben, de múltak a hetek, s én egyszer sem tudtam elmenni, mert Jolán 
csak ígérgette, hogy varr nekem nadrágot. Végül meg is tette, de nem volt benne 
sok köszönet - az én nadrágom volt a legrondább a csapatban. 

Ennek dacára boldogan jártam az edzésekre, jól éreztem ott magam. Készültünk 
a nagy prágai fesztiválra. Ott jugoszláviai, lengyel, román és amerikai szokolosokkal 
együtt tartottunk bemutatót a híres Smíchovi stadionban. Nem tudom pontosan a 



számát, de úgy saccolom, hogy tíz- vagy húszezer ifjú „szokol" lépett fel. Grandiózus 
látvány lehetett! Kétféle mezünk volt. Az egyik egy görög típusú, tunikaszerü, 
rövid ujjú kék ruha, ezüst sujtással díszítve. A fejünkön sárga virágkoszorú. A 
másik bemutatón piros szoknyát viseltünk puffos ujjú fehér blúzzal, piros hímzéssel, 
a hajunk lekötve egy piros pánttal, amelyen filcből készült színes virágok voltak. 
Az a pánt a mai napig is megvan. 

A fesztivál után egy ideig Prágában maradtunk. Egy internátusban laktunk a 
Zizkovon, remek kosztot kaptunk, múzeumokba, színházba vittek bennünket. Volt 
egy gyönyörű hajóutunk a Moldva folyón. Emlékszem, több zsilipen is áthaladtunk. 
Felejthetetlen élmény maradt számomra ez az utazás. A fesztivál után egész hónapot 
töltöttünk a csehszlovák fővárosban. Apukámtól kaptam zsebpénzt, egész 
tekintélyes összeget. Szóval fellélegeztem. Aztán a prágai élményeknek is végük 
szakadt. 

.. .Amint leszálltam a prágai gyorsról, a következő vonattal mentem egyenesen 
Tiszaborkútra. Ott tudtam meg, hogy közben Jolán szült egy szép szőke fiúcskát, 
Gyurikát, akit később nagyon megszerettem. De most csak azt éreztem, milyen jó 
ismét együtt! Kirándulások a hegyekbe, nagy fürdések a Tiszán. Bábka egy 
bizonyos ünnepnapon, úgy hiszem, pünkösdkor, minden évben felment velünk a 
Sesulra. Öregecske, aprócska volt, de szedte a kis lábát. Amikor felértünk a csúcsra, 
imádkozott és kérte az Istent, adjon neki erőt hozzá, hogy a következő évben is 
feljöhessen. 

Délutánonként továbbra is őriztük a tehénkénket. Egyszer Bábka arra kért, 
hogy fürösszük meg és szappannal mossuk meg a kedves jószágot. A kertünk 
alján patak folyt, abba beállítottuk a tehénkét, szappanoztuk, kefékkel csutakoltuk, 
olyan habot vertünk rajta, hogy végül is hófehér lett a Fany. Nem hagytuk ki a 
tisztálkodásból a rózsaszínű sertéseinket sem. Minden szombaton megismételtük 
és, bátran mondhatom, roppant élveztük ezt a müveletet. 

Egysze r e lha tá roz tuk , hogy a szénapad láson fogunk a ludni . Bábka 
nagynehezen beleegyezett. Három gerenda közt csináltunk magunknak két 
fekvőhelyet. Szórtunk szénát, rá egy jó vastag háziszőttes csergét és természetesen 
ágyneműt terítettünk. A fejünk mögött egy ládát leborítottunk abrosszal; egy 
befőttes üvegben mindig friss virág, mellette egy szentkép és két szál gyertya -
mert ott is olvastunk ám! Bábka minden este elvette a létrát és becsukta a 
fáskamrába. Olyan biztonságban éreztem ott magam, mintha egy bevehetetlen vár 
toronyszobájában lennék. 

Rendszerint késő éjszakáig ültünk a nyitott padlás ajtajában. A szomszéd 
gyerekek is a szénapadlásokon aludtak. így aztán, ha rágyújtottunk egy nótára, 
rázendítettek a többiek is. Cseh, ruszin és magyar dalokat énekeltünk. 



Istenem, de szép volt! Istenem, de rég volt! Talán igaz sem volt. A falunkban 
sok nyaraló vendég fordult meg, szinte hemzsegett tőlük a környék. Egyesek a 
gyógyfürdők miatt jöt tek, másokat a táj szépsége vonzott, ismét mások a 
vadászatnak hódoltak. Sok prágai vendég családostul nyaralt itt. A gyerekek 
között akadtak velünk egykorú fiúk, lányok, akik barátkozni próbáltak velünk, de 
mi elutasítóan viselkedtünk velük szemben. Ezek mind elegáns, jól öltözött gyerekek 
voltak, mi meg valahogy abban az egy szál ruhában vagy sortban kínosan éreztük 
magunkat a társaságukban. Még emlékeztünk arra, milyen szépen öltöztetett minket 
Anyuka. Nem tudtunk belenyugodni mostani helyzetünkbe, abba, hogy semmink 
sincsen. Ezért inkább magányosan bolyongtunk és élveztük a szabadságot. 

Rengeteget olvastunk. Én belebolondultam a versekbe, könyv nélkül megtanultam, 
ami megtetszett. Közben persze dolgoztunk, segítettünk Bábkának. Gyomláltuk, 
kapáltuk a zöldségeskertet. Komolyan besegítettünk a szénagyüjtésbe is. 

Mikor vége felé járt a vakáció, eljött apuka Jolánnal és a kis Gyurikával. 
Kijelentették, hogy ebben a tanévben Olika Técsőn fog jámi majd iskolába, én 
meg Rahón. Bábka nyomban fellázadt, de Jolán hajthatatlan volt. Szerinte Oli nem 
élhet állandóan az erdőben, ráfér egy kis városi levegő, hogy művelődjön, emberek 
közt forogjon, lásson valamit. 

Elutaztak. Kétségbe voltunk esve. Én már megszoktam Jolánnal a técsői életet. 
Olika viszont soha két-három napnál tovább nem tartózkodott ott. Igaz, mindent 
tudott Jolánról és arról az életről... Bábkával nagyon féltettük Olikát. Ismertük nyílt 
és vakmerő természetét, tapasztaltuk, hogy ki tud állni az igazáért velünk szemben is. 
Tartottunk tőle, hogy ő bizony nem fog tűrni Jolánnak, panaszkodni fog apukának. 
Előre láttuk siralmas sorsát. - Kikísértük a vonathoz, sírtunk mind a hárman. 

Olika is hazajárt szombatonként. Jolán első perctől megérezte a különbséget 
köztünk. Olika nem volt magába forduló néma áldozat. Gyakran panaszkodott 
apukának, s ő minden esetben igazat adott neki. Ebből nagy veszekedések támadtak 
apuka és Jolán között. Amikor Olika észrevette ezt, megsajnálta apukát és csak 
különleges esetekben panaszkodott neki. Egyszer Jolán úgy arcul csapta Olikát 
törülközővel, hogy megsértette a szemét. Sokáig szorult orvosi kezelésre és egy 
évig szemüveget kellett viselnie. Nagy botrány lett a dologból. Jolán a tanév 
elején Olikának is levágatta a vállig érő, enyhén hullámos gyönyörű haját. A 
tanév végén pedig Olika megmondta apukának Jolán előtt, hogy többé nem jön 
Técsőre. Egy évig éhezett, szennyesen járt, rosszul bántak vele. Elég volt. 

Én a rahói iskolában remekül éreztem magam. Többen is voltunk beutazók. 
Hangulatos, vidám társaság verődött össze. Ez a nyár is csodás volt. Hazajöttek 
vakációra a prágai egyetemi hallgatók is. Fürödni, kirándulni jártunk, de segítettünk 
otthon Bábkának is. 



A rahói év alatt teljesen rendbejött a kezem, már nem rágtam a körmeimet. Megnőtt 
a hajam, Bábka tartós hullámot csináltatott bele. Kezdett emberi képem lenni. 

Ez a vakáció is elrepült. Én ismét Técsöre mentem iskolába, Olika meg Rahóra. 
Egy év után az iskolatársaim nem ismertek rám: vállig érő dús, hullámos hajam volt, 
rendbejöttek a körmeim, elegáns ruha borította a lassan nagylányos formát öltő 
testemet. Tizenöt éves voltam. Amint Jolán meglátott, rögtön a fodrászhoz küldött 
nyiratkozni. Keservesen sí mi kezdtem, folytak a könnyeim, amikor éppen betoppant 
apuka. Kérdezte, mi a baj, mert sohasem látott így zokogni. Elpanaszoltam-először 
életemben - , hogy mi is történt. Apuka haragos hangon, kategorikusan megtiltotta 
Jolánnak, hogy lenyírassa a hajam. Meg voltam mentve. Ebben az évben 
kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb voltam, némi önbizalmat nyertem. 

A komplexusom azonban továbbra is megmaradt. Soha nem szerettem az arcomat. 
Egyet azért határozottan tudtam: hogy formás a testem, szép hosszú a lábam, a 
kezemen is megakadt a fiúk tekintete. Vállig érö hullámos hajam sokan megnézték. 
Tudtam, hogy lelkivilágom gazdag, olvasottságommal, tudásommal nem vehetik fel 
a versenyt osztálytársaim. Becsületes, igazmondó, t isztalelkű vagyok, és 
ítélőképességem is tökéletes. Ez a tudat erőt adott nekem. Már nem voltam az a 
félszeg, gyámoltalan, rút kiskacsa. Nagyon vallásos lettem. Reggelente az iskolába 
menet betértem a templomba. Vasárnaponként misére jártam, gyóntam és áldoztam. 
Gondolataimat is ellenőriztem, nem engedtem beférkőzni a lelkembe gyűlöletet még 
Jolánnal szemben sem, mert tudtam, hogy ez Istennek nem tetsző dolog. 

A fiuktól időnként bókokat kaptam, ami számomra szokatlan volt. Néha 
kosárlabdázni jártam, s ott gyakran játszottunk - pontosabban kosárra dobáltunk 
felváltva - egy cseh gimnazista fiúval. Oldrich Adamecnek hívták. Egyszer estefelé 
hazakísért, álltunk a kapunk előtt, megfogta a kezemet, és azt mondta: „Mám vás 
rád" (szeretem magát). Visszahúzva remegő kezemet azt válaszoltam erre: 
„Následanou" (viszontlátásra). És gyorsan beszaladtam. Ez volt az első találkozásom 
egy különös érzelemmel, valami nagy, csodálatos titokkal. Hosszú oldalakat írtam 
erről az előző naplómban. 

12. 

Családunk tagjai nem politizáltak. Magyar nemzetiségűek voltunk, de ez annyira 
természetes volt számomra, mint az például, hogy lélegzem. Iskolatársaimat csak 
aszerint ítéltem meg, hogy jók-e, vagy rosszak. Legjobb barátnőim különböző 
nemzetiségűek voltak: Felszman Bébi, egy zsidó kislány, a cseh Libuse Vihlidálová, 
a magyar Vajda Bözsike, a ruszin Derevjanik Olena, a német Raizenbücher Paula. 
Egyébként az egész osztályunk soknemzetiségű volt. Ezt természetes dolognak 



tartottuk. Senki nem volt szemünkben több vagy kevesebb a nemzetisége miatt. 
Ez nem is volt téma közöttünk. 

1937. május 21-én villámcsapásként ért a hír: a németek megtámadták 
köztársaságunkat s megszállták Ausztriát. Októberben nagy mozgósítás kezdődött, 
tanárainkat sorra behívták a hadseregbe. Nyugtalanok lettünk, féltünk. Először 
életemben újságot kezdtem olvasni. Incidensek a cseh-német, magyar-lengyel 
határokon. A németek bekebelezték a Szudétákat, Kárpátalja déli, magyarlakta 
része visszakerült Magyarországhoz. Második elnökünk, dr. Eduard Benes 
lemondott. Kárpátalja hegyvidéki részén Hitler közreműködésével létrejött a kárpát-
ukrán autonómia. Elnöke dr. Augusztin Volosin lett, Demeter Klimpus pedig az 
úgynevezett szicsgárda főparancsnoka. Ez a Klimpus jó ismerősünk volt, egy 
kőrösmezői gazdag ember: fürésztelep-, szálloda- és vendéglő-tulajdonos. 
Parancsba adták, hogy a nem cseh anyanyelvű diákokat automatikusan át kell 
vezetni az ukrán iskolákba. Ez egy kataklizmával ért fel számomra. Egy civilizált, 
demokratikus, gazdaságilag rendezett j ó m ó d ú államban éltünk. Tanáraink csak a 
szépre, a jóra, az igazságosságra tanítottak bennünket. Példaképeink voltak. 
Tudtam csehül, ismertem a cseh írókat, költőket, főleg az utóbbiakat. Jiri Wolker, 
Petr Bezruc, Viktor Dyk, Václáv Szládek, Eliska Krásnohorszká, Jaromir Erben verseit 
a mai napig bármikor el tudom mondani. Kétségbe estem. Mi lesz velem? Az ukrán 
nyelvet nem ismerem. Jól beszélek viszont ruszinul. De írni-olvasni ezen a nyelven 
is csak annyira tudok, amennyire az iskolában mint idegen nyelvre, megtanítottak. 
Soha nem volt kezemben egy ruszin nyelvű könyv sem. De ha a tankönyvben volt 
egy ruszin vers, azt megtanultam és a mai napig tudom. A volt ruszin iskolában 
megjelentek az ukrán emigránsok, akik a szovjethatalom elöl menekültek 
vidékünkre. Ez a Kárpátszká Ukrajna nevü államalakulat esküdt ellensége volt a 
Szovjetuniónak és a kommunizmusnak. Az európai államokból és a tengerentúlról 
ide sereglett emigránsok magas műveltségű urak voltak. A tanárokról mondom 
ezt, akik az órákra sötét öltönyben, vakító fehér mandzsettájú ingben jelentek meg. 
Végtelenül udvariasak, előzékenyek voltak velünk, diákokkal. Magáztak minket. 

Bevallom, ez nagyon imponált nekem. Megszoktam a lezser modorú, sportosan 
öltözködő cseh tanárokat. Új tanáraink mentalitása egészen más volt. Különben 
nagyvonalúan elnézték nekünk, a cseh iskolából áthelyezett diákoknak, hiányos 
nyelvtudásunkat. Sokat beszéltek a hazájukról, Ukrajnáról, ahonnan kénytelenek 
voltak elmenekülni a szovjet rémuralom, a kommunizmus elől. Ezt a szót, hogy 
kommunizmus, először tőlük hallottam. Hihetetlenül hangzott, amit börtönökről, 
kivégzésekről, éhségről meséltek nekünk. 

Március 15-én megszólaltak a templomok harangjai, hírül adva a magyar 
hadsereg bevonulását. Técső örömmámorban úszott. Én is örültem, végtére is 



magyar vagyok, ezek szerint ez az én hadseregem. Kimentem a térre, ahol rengeteg 
ember gyűlt össze a magyarok fogadására. Az első sorban szép fiatal lányok 
álltak, kezükben virágcsokrokkal, nemzeti viseletbe öltözve. 

A menet élén elvonult a rezesbanda, utánuk a katonaság. Éljenzés, virágeső. 
Hirtelen moraj hullámzott végig a tömegen, mozgolódás támadt, ökölbe szorított 
kezek emelkedtek a magasba, szitkok, fenyegetőzések röpködtek. Közelebb 
furakodtam, hogy lássam, mi történt. Fekete kalapos, kakastollas férfiak kíséretében 
öt gyerek-külsejü szicsgárdista vonult el. Az egyik kakastollas hirtelen levette a 
válláról a fegyverét és a puskatussal fejbevágta az egyik fiút. Abban a pillanatban 
ömleni kezdett a vér a szemén, orrán, száján és fülén. A técsői szép lánykák 
köpködtek és azt kiabálták, jobban", miközben tapsoltak. Meghűlt bennem a vér, 
kitántorogtam a tömegből, ész nélkül rohantam haza. Bőgtem, elhomályosodott 
előttem a világ. Megbotlottam, leestem, szétzúztam a térdem. Nagynehezen 
folytatva utamat találkoztam egyik tanárnőmmel, Szakács Máriával. „Mi történt?" 
„Leestem" és mutattam vérző térdemet, de ő nyilván észrevette rajtam, hogy 
nemcsak a fizikai fájdalom miatt sírok. Faggatni kezdett. Elmondtam neki az igazat. 
О is sírva fakadt, aztán hazakísért. 

Mit követhettek el ezek a gyerekek, mi volt a bűnük? Akkor fogalmam sem volt 
róla. Később tudtam meg, hogy felbujtóik emigráltak, a főbünös pedig Adolf 
Hitler volt, aki szorgalmazta e gárda létrehozását. 

Otthon apuka elmondta azt is, hogy kik voltak a kakastollasok. Először láttam 
ilyen nyilvános brutalitást, vért, a legyőzöttek kiszolgáltatottságát. Egy életre 
meggyülöltem és megvetettem ezeket az egyenruhába öltöztetett barbárokat. 
Ismertem más csendőröket is, a cseheket. Ezek szürke egyenruhát viseltek, kulturált, 
jó modorú, halk szavú úriemberek voltak. A falunkban mindig csend és rend 
uralkodott. Amióta eszemet tudom, nem akadt rá példa, hogy lopás, rablás, gyilkosság 
fordult volna elő. Egyszer történt csak egy borzalmas családi tragédia. Egy ruszin 
asszony megmérgezte öt mostoha gyerekét ciánkálival. Csak az ötödik halála lett 
gyanús, az asszonyt akkor tartóztatták le. Viszont nagyon gyakori volt a kocsmai 
verekedés. Vasárnaponként rendszeresen berúgtak a huculok, és ment a nagy bunyó. 

Húsvét után a csehek elköltöztek, velük Oldrich Adamec is. Vigasztalhatatlan 
voltam. A csehek szépen, civilizáltan, békésen hagyták el Kárpátalját, vagy ahogy 
ők nevezték, Podkarpatska Rust. 

Az ukrán tannyelvű iskola visszaváltozott ruszinná. Hetente kétszer magyar 
és német óránk volt. A magyarral jól haladtam, hiszen gyerekkorom óta beszéltem, 
írtam és olvastam magyarul, Anyukának köszönhetően. Olyan jó előmenetelü 
voltam magyarból, hogy Hegedűs tanár úr, valahányszor találkozott velem az 
utcán, kezét csókolomot köszönt. Ez roppant zavaró volt, de jólesett. 



Apuka nagyon örült a magyaroknak. Felterjesztették őt vitézségre. El is utazott 
Pestre, hozott nekünk két finom, elegáns, halványszürke átmeneti kabátot. 
Meggyőződésem, azért volt szép és jó a kabát, mert Jolán nélkül vásárolta. Kezdtem 
beleszokni a magyar világba, magyar mentalitásba. 

Rengeteg honvéd és katonatiszt volt a városban. Egytől egyig mind udvarias, 
kedves ember volt. Soha egy goromba szót nem hallottam tőlük. 

Lassan elfelejtettem a kegyetlen csendőröket, megszerettem a magyarokat, és 
érezni kezdtem, hogy ők az én véreim, akik az anyanyelvemen beszélnek. Jolán 
húgának, Icának egy magyar zászlós udvarolt. Hajdúszoboszlói fiú volt, Dózsa 
Lajosnak hívták, később eljegyezte a lányt. Ica Jolán ellentéte volt, nagyon rendes, 
korrekt, komoly, szép, barna lány. Sokszor szégyenkezett a Jolán viselkedése miatt. 

Vége lett ennek a tanévnek is. Ez volt az utolsó osztály a polgáriban. Biztos 
voltam benne, hogy Huszton, a gimnáziumban folytatom majd a tanulmányaimat, 
Olika pedig Munkácson vagy Ungváron a tanítóképzőben. Jolán jóvoltából 
elképzelésemből nem lett semmi. Azzal vigasztaltam magam, hogy hazamegyek 
Bábkához, Olihoz. Szabad leszek, többé nem kell visszatérnem Técsőre, és 
egyáltalán majd csak lesz valahogy. 

Régóta nem jártam Tiszaborkúton, március derekától június végéig. Éjjel-nappal 
vonult a magyar hadsereg, vonattal nem lehetett eljutni Técsőről Tiszaborkútra. 
Taracköztől Terebesfejérpatakig a vasútvonal román területen haladt át. A 
cseheknek volt egy államközi megegyezésük, miszerint a vonatjuk ezen a szakaszon 
áthaladhat. Cserében a románok a cseh vasutat használták Terebesfejérpataktól 
Kőrösmezőn át a román határig, Csernovciba. 

Egyszóval, hogy rövid legyek, csak június végén nyílt rá lehetőségem, hogy 
végre boldogan hazautazhassak Tiszaborkútra. Határtalan volt a viszontlátás 
öröme. Olika még szebb lett. Megnőtt a haja, felserdült. Csodálatos nyarunk volt. 
Végtelenül örültünk neki, hogy soha többé nem leszünk Jolán kiszolgáltatott rabjai. 
És ezt volt a legfontosabb. 

Olikának akadt egy hódolója. Rendkívül rokonszenves, intelligens, sármos, 
csehül, magyarul és németül beszélő, a prágai Károly Egyetemen végzett 25 éves 
ruszin fiú volt. Tanár, később a Hangya ellenőre. Szemen Romanecnek hívták. 
Huszton lakott. Időnként eljött hozzánk. Hetente két-három levelet is írt. Levelei 
érdekesek és tartalmasak voltak. Soha egy szót nem ejtett bennük szerelemről. E 
levelek inkább intellektuális töltetűek voltak. Soha nem bókolt, nem tette a szépet 
Olikának. Mikulásra és karácsonyra meglátogatott bennünket. Ilyenkor mindig 



drága ajándékokat hozott Bábkának. A levelezés úgy négy-öt évig tartott. Tőle 
kapta Oli ajándékba Cronin „Réztábla a kapu alatt" c. regényét magyar fordításban. 

14. 

Beköszöntött a tél. Soha nem éltünk olyan szegényen, mint akkor, 1939-1940 
telén. Disznónk sem volt, csak sok tyúk és a Fany tehénkénk, amelyik 25 liter tejet 
adott naponta. Tej, tejföl, túró és vaj volt bőven. Bábka csak vajjal főzött és soha 
nem volt megelégedve az étel ízével. Visszasírta az 50 literes bödön zsírokat. Egy 
liter tejet sem adott el, csak két nagyon öreg szegény zsidó asszonynak a magukkal 
hozott kannájukba fejte bele a 2 liter tejet naponta, hogy kóser legyen, és ingyen 
adta. A tyúkok is túrót ettek. Saját termesztésű krumplink volt, rengeteg 
málnaszörpünk, dzsemünk. A hordó savanyított káposzta is megvolt, amelyikhez 
hiányzott a füstölt sertésborda vagy csülök. Volt vagy öt zsák erdei mogyorónk, 
szárított gombánk és sok tojásunk. Húsvétra Mihály bácsitól kaptunk egy füstölt 
sonkát és házi füstölt kolbászt. Nem éheztünk, de pénzünk végképp nem volt. 
Nem tudom, miért volt ez, hisz Bábka továbbra is kapta a nyugdíját. A csehek alatt 
jól kijöttünk belőle. Apukától semmi segítség nem érkezett, de Bábka vett nekünk 
szép halinacsizmákat. 

Azon az éven Olika a polgári utolsó osztályába járt Kőrösmezőn. Vonattal 
ment az iskolába, amely az állomástól négy kilométerre volt. Ezt a távolságot naponta 
gyalog tette meg társaival. 

Én segítettem Bábkának a háztartásban, megtanultam fát hasogatni. Törődtem 
a tehénkével, behoztam a szénát a nagy istállóba, vizet hordtam. Kíméltem Bábkát, 
amennyire csak tudtam. Naphosszat olvastam, verseket tanultam. Olika is. 
Akkoriban olvastam el Jókainak olyan regényeit, mint a „Szegény gazdagok", 
„Egy magyar nábob", „Kárpáti Zoltán", „Fekete gyémántok", „A kőszívű ember 
fiai", Tormai Cecil „Emberek a kövek között", Tolsztoj„Anna Karenina" és Alexandra 
Bachmanová „Gyermekkor", „Szerelem a vörös viharban", „A bécsi tejesasszony" 
c. könyveit. Ekkor lettem tisztában vele, mi is az a kommunizmus és a szovjet 
rendszer. Dosztojevszkijt is „kóstolgattam". Érdekelt, miért kötötték le annyira 
anyukát a regényei. Az első megrázó müve „A félkegyelmű" volt. 

Hetente egyszer, vasárnaponként síelni jártunk a havasokra, a Hoverlára és a 
Sesulra két komoly profi síelő férfi kíséretében. Apukám régi jó ismerősei voltak. 
Az utunk első szakasza a mencsuli menedékházig tartott. Ott ettünk a magunkkal 
hozott elemózsiából, forró teát rendeltünk, megpihentünk, úgy indultunk a Sesul 
csúcsára. 



1940. január 9-én, a görög katolikus karácsony harmadnapján is felmentünk a 
Mencsulra. Beléptünk a menedékházba. A síléceket, a botokat a ház előtt hagytuk. 
Mivel a vendéglőben hideg volt, úgy döntöttünk, hogy a tágas, jó meleg konyhában 
horgonyzunk le. Ott előkerült hátizsákjainkból a harapnivaló, hozzá fél literes 
bögrékben tejeskávét rendeltünk. Más vendégek is voltak a konyhában, teázgattak, 
itták a kávét. Beszédbe elegyedtünk, kellemes volt a hangulat. És egyszer csak 
bejött egy fiatal férfi cserkész tiszti egyenruhában. Magyarul köszönt, kezet mosott 
a csapnál, valakikkel beszélgetni kezdett. Haragudtam rá, hogy megzavarta az 
érdekes társalgást. Vártam, hogy eltávozzon, de ő maradt, s a legkisebb jelét sem 
adta indulási szándékának. Megkérdeztem a szakácsnőtől, a cserkész felé intve a 
fejemmel: „Szkaut?" S ő igennel válaszolt. A férfi nem vette le rólam a szemét, s azt 
is észrevettem, hogy odafigyel az én ruszin beszélgetésemre a szomszédommal. 

Váratlanul fordult hozzám: „Mi az oka annak, hogy a ruszin fiatalság nem 
szereti a magyarokat?" Ettől bosszús lettem és választékos, perfekt magyarsággal 
elmagyaráztam: nem arról van szó, hogy a ruszinok nem szeretik a magyarokat, 
egyszerűen csak nem ismerik a nyelvüket. A fiatal generáció a cseh éra alatt 
született és nevelkedett. Az illető megdöbbenve nézett rám: „Kislány, honnan tud 
magyarul, talán magyar?" Dacból kijelentettem, hogy ruszin vagyok. Határtalanul 
csodálkozott. Faggatni kezdett volna, de mi már indultunk. Kikísért a ház elé, 
bemutatkozott nekünk és a két partnerünknek is. A bemutatkozásnál a kezemet a 
szokásosnál hosszabban tartotta a kezében, mélyen, átható tekintettel a szemembe 
nézett. Úgy éreztem, szuggerál. 

A találkozás megbolygatta lelki egyensúlyomat, valami nyugtalanság, de 
egyszersmind kellemes ismeretlen érzés szállt meg. Felcsatoltuk lábunkra a 
síléceinket, és amikor a botjaim után nyúltam, rádöbbentem, hogy milyen 
szegényesek. Tavaly elvesztettem az egyik síbotomat, a másik meg összetört. 
Rettenetesen szégyelltem magam, csak az vigasztalt kissé, hogy Olikának rendes 
bambusz síbotjai voltak. Sután rejtegetni próbáltam a botokat, hol elöl, hol hátul 
tartva őket, nehogy a férfi meglássa hiányos felszerelésemet. О még hosszú ideig 
állt ott a ház előtt, amíg csak el nem tűntünk a látóköréből. 

Visszafelé menet nem a Mencsulon ereszkedtünk le, pedig a „szkaut", akit 
Mezőbándi Szekeres Ferencnek hívtak, a lelkünkre kötötte, hogy térjünk be a 
menedékházba, várni fog. Hosszabb körutat tettünk meg számomra ismeretlen 
erdőkön, havasokon át. Úgy repültem a hóval borított lejtőkön, mintha szárnyaim 
nőttek volna, szívemben Feri emlékével. Olykor igazán meredek helyeken vitt az 



utunk. Ha úgy éreztem, hogy túlságosan megszaladt a léc, beleültem a mély hóba. 
Közeledett az alkonyat, már erősen sötétedett, de ez a végtelen fehér takaró az 
erdőben is szinte világított. Istenem. Ha visszagondolok erre a túrára! Mi négyen 
ott az erdők, havasok ölén, távol minden lakott helytől, a közelgő éjszakában 
fegyver nélkül... De nem féltünk, eszünkbe sem jutott, hogy a Kárpátokban vannak 
vérengző vadállatok is. 

Amikor azt hittem, hogy sohase lesz már vége az útnak, egyszer csak csilingelő 
hangokra lettünk figyelmesek. Ezek csak juhok vagy tehenek lehetnek, villant át 
az agyunkon. S már láttuk is a kis házikót, melynek ablakaiból messzire szűrődött 
a fény. Ez volt a település legmagasabban fekvő, legtávolabbi háza. 

Szerencsésen beértünk a faluba, de meglepetésünkre otthonunkban nem várt 
világosság. Ekkor bizony megijedtünk. A házunk közelében észrevettünk egy 
alakot, lámpással a kezében. Ott ragyogott, árasztotta a fényt a lámpás a drága 
Bábka kezében. Szegény Bábka nem tudott nyugodni, szörnyen aggódott, mert 
soha ilyen későn nem szoktunk visszatérni a sítúráról. 

Ujjongva röpültünk felé. Odabent meleg és megterített asztal várt finom 
vacsorával. Kellemes fáradtság fogott el, és szívemben zsongott egy ismeretlen 
csodálatos érzés... Istenem, de boldog voltam akkor! 

Múltak a napok és síelés nélkül a vasárnapok. Majd csak február 25-én 
kapcsoltuk fel a síléceket újra, de a turistaházat most elkerültük. Az erdészházba 
tértünk be. Kacsurek bácsi, az erdész megörült nekünk, főzött friss puliszkát. 
Juhtúróval és vajjal tálalta. Hozzá egy bögre tejfölös aludttejet adott. - Alig nyeltük 
le az ebédet, megjelent Szekeres Ferenc. Véletlen volt, vagy szólt neki valaki, nem 
tudnám megmondani. Az erdészlak közel volt a turistaházhoz. Látható örömmel 
üdvözölt bennünket és kérte, ne menjünk tovább. Nagy rábeszéléssel felcsalt a 
turistaházba. Ott pingpongoztunk a nagyteremben (fényképem is van róla), 
megmutatta a szobáját az emeleten. Csokoládéval, finom keksszel kínált, forró teát 
hozatott. „Na, most kényelembe helyezzük magunkat és nagyon sokat fogunk 
beszélgetni - mondta. - Mindent tudni szeretnék magáról, Emmike." 

De alig indult el a beszélgetés, elszólították. Megérkezett Budapestről egy 
bizottság. Bosszúságát, idegességét alig tudta leplezni. Bocsánatot kért, lekísért 
bennünket és elbúcsúzott. 

Március 15-én találkoztunk ismét teljesen véletlenül Tiszaborkúton. Az utcán 
jött velem szemben egy turista, síléccel a vállán. Olvadás volt, siklott az út, 
megcsúszott, majdnem elvágódott. Mi tagadás, elnevettem magam. Akkor látom 
csak, hogy Feri áll előttem. Megörült nekem, de a lábamra nézett és azt kérdezte: 
„Mondja, miért van félcipőben ebben a nedves, lucskos időben? Nem fázik a 
lába?" „Nem" - volt a gyors válaszom. Rögtön elbúcsúztam tőle és tovasiettem. 



Hogy miért volt rajtam félcipő? Az történt, hogy március 15-re ünnepélyt 
rendeztek Kőrösmezőn az iskolában, s mivel az Oli csizmája éppen a cipésznél volt 
(gyakran kellett javíttatni a mindennapi gyaloglás miatt), odaadtam neki az enyémet. 

Negyedszer akkor találkoztam Ferivel, amikor én Técsőről, ő meg Pestről érkezett 
Tiszaborkútra. Sajnos, csak az állomás peronján futottunk össze. Késő este volt, 
ő a szállodába igyekezett, én haza. Megkért, hogy másnap reggel megy a 
Mencsulra, jöjjek ki a vasúti hídhoz. Nem ígértem neki semmit, de a hallgatásomat, 
úgy látszik, beleegyezésnek vette. Reggel a kapunkból láttam, ahogy ott áll a 
hídnál, síléccel a vállán. Egy teljes órán át várt rám. Én meg a kapuban toporogtam 
tanácstalanul. Sírtam. Hogy miért nem mentem oda hozzá, nem tudom. 

Március vége felé egy napon bejött hozzánk a szomszéd fiú, a Janku, ő hordta 
fel a postát a Mencsulra és a menedékházban pincérként dolgozott. Azzal jött, 
hogy én ígértem Szekeres úrnak cseh bélyegeket. Össze voltak gyűjtve, oda is 
adtam nyomban Jankunak. Olika készülődött Técsőre. Ismét kölcsön adtam neki a 
csizmámat. Janku azt hitte, hogy én utazom Técsőre. Egy idő múlva a fiú 
lélekszakadva, kopogtatás nélkül rontott be hozzánk. „Emmike, ne menjen a 
gyorssal, mert Szekeres úr a következő személyvonattal megy Pestre és kéri, hogy 
utazzanak együtt." Tisztáztuk a dolgokat, hogy nem én, hanem Olika utazik. -
Janku nemsokára ismét nálunk termett. „Szekeres úr feltétlenül találkozni akar 
magával, fontos mondanivalója van." „Akkor jöjjön el hozzánk" - mondtam. És 
Szekeres úr nemsokára megjelent. Alighogy bemutattam őt Bábkának, abban a 
percben újabb vendégek érkeztek: egy házaspár a faluból. 

Feri nyilván nem örült nekik. Udvariasan ült egy kicsit, majd arra kért, menjek 
el vele sétálni, mutassam meg a falut. Vonakodtam, de Bábka szigorúan rám szólt: 
„Öltözz és menj." Kimentem öltözködni, és pánikba estem. Oli elvitte a csizmámat, 
az én vastag talpú cipőm pedig a suszternál van. Mit tegyek? Csak egy választásom 
volt: leemelni a polcról és a lábamra húzni Oli két számmal kisebb vastag talpú, 
nyelves cipőjét. így is tettem. Nagy keservesen begyömöszöltem a lábam a cipőbe. 
Csillagokat láttam. Próbáltam néhány lépést tenni. Kegyetlenül szorult a lábam, de 
döntöttem: megyek, muszáj kibírnom a fájdalmat. Felvettem a bordó, szürke 
prémgalléros kabátomat, hozzá a kötött sapkámat és kesztyűmet, elindultunk. 
Odakint vagy tízcentis hó borította a talajt, csípős hideg volt. Ettől a fájdalmam 
csak fokozódott. Úgy éreztem, lefagy a lábam, de hősiesen tűrtem a szenvedést. 

Bementünk a postára. Feri azt mondta a negyvenes évei derekán járó 
postáskisasszonynak, Pabszt Gizellának: „Hoztam egy szép kislányt, akit fel akarok 
adni postán Budapestre." Amikor kiléptünk, én a falu felé, ő meg az ellenkező 
irányba akart menni, de aztán csak nem váltunk szét. Minden lépésnél vad fájdalom 
nyilallt belém, a lábujjaim teljesen elgémberedtek. Feri pedig udvariasan érdeklődött: 



„Emmike, nem fázik a lába ebben a kis félcipőben?" „Nem" - volt a rövid válaszom, 
és összeszorítottam a fogaimat. Arra kért, meséljek magamról. Szűkszavú voltam, 
nem tudtam koncentrálni, csak a lábam foglalkoztatott. Elhaladtunk egy zsidó 
fűszeres üzlet előtt. Éppen kilépett a lakásból Stern néni, köszöntem neki, Feri is 
bólintott. Sternék derék, becsületes emberek voltak, öt gyermeket neveltek. A 
legidősebb fiúk tanárként dolgozott Munkácson, a két kisebbikkel: Szidorral és 
Martinnal együtt jártunk elemibe. „Szappant fogunk belőlük főzni" - mondta Feri. 
Nem értettem, miről beszél. „Miből és kik fognak szappant főzni?" „Mi fogunk 
szappant főzni a zsidókból." Azt hittem, rosszul hallok. Megrettentem. Pár pillanatra 
még a lábamról is megfeledkeztem. Feri kérdéseire most már tényleg csak igennel 
és nemmel válaszoltam. „Szokott olvasni magyar könyveket?" „Igen." „Például 
milyen könyveket?" Jókait, Hercegh Ferencet, Zilahy Lajost és Tolsztojt, 
Rachmanovát. . ." Rachmanovát nem ismerte. Csodálkozott, és azt mondta, nem 
sejtette, hogy ilyen sok könyvet elolvastam. Felsoroltam neki azokat a műveket is, 
amelyeket cseh tolmácsolásban ismertem meg. „És hogy áll a ruszin nyelvű 
könyvekkel?" - kérdezett rá hirtelen. „Egyet sem olvastam belőlük." Minden lépés 
iszonyatos fájdalmat okozott, féltem, hogy elájulok. „Miért ilyen rosszkedvű? 
Egyetlen mosolyt sem látok az arcán, mi bántja?" „Ha tavasz lenne, beleszeretnék 
magába" - mondta. 

A malomhoz értünk. Onnan egy bizonyos pontról tisztán lehetett látni a Sesul 
csúcsát és a tövében a menedékházat. Feri belefeledkezett a látványba. „Emmike, 
biztosan beleszeretnék magába, ha tavasz lenne, de mit tudja még maga, hogy mi 
a szerelem. Hisz maga még gyerek, ugyan hány éves is lehet?" „Tizenhat" - volt a 
válaszom. Elgondolkozott, aztán így szólt: „Siessünk, mert lekéssük a vonatot." 
Talán meg is fogadtam volna a tanácsát, ha képes vagyok rá, de már alig vonszoltam 
magam. Amikor kiértünk az állomásra, elkérte a címemet. Be sem várva a vonatot, 
elbúcsúztam tőle. Utolsó szavai ezek voltak: „Kérem, várjon, ne menjen még." De 
én már meg sem fordultam erre. Úgy éreztem, a lábam teljesen elgémberedett, már 
nem is fázott, csak zsibbadt. A fülemben ott csengett Feri furcsa kijelentése: 
„Szappant fogunk főzni a zsidókból." 

Otthon alig tudtam lefejteni megdagadt lábamról a cipőt, kitártam az ablakot és 
bámultam az állomás felé. Végtelenül szomorú voltam, hogy Feri elutazott, 
ugyanakkor megvetettem őt azért az embertelen kijelentésért. A vonat még sokáig 
állt az állomáson. 

Aztán megjött tőle az első kedves, meleg hangú levél. Olyan sokszor elolvastam, 
hogy fejből bármikor idéztem, sőt végigmondtam az egészet. Tíz napig érleltem 
magamban a választ rá. Postafordultával pedig már jött is a következő levél. Feri 
csodálkozott, hogy milyen szép írásom van és alig akad benne helyesírási hiba. 



Szerelmes lettem Feri leveleibe. Kedvesek, finoman tartózkodóak voltak. Soha egy 
szót sem ejtett bennük konkrétan a szerelemről. Csak jelezte, hogy sokat gondol 
rám, hogy hiányzom neki, s mennyire szeretne találkozni velem. Reméli, fűzte hozzá, 
hogy lesz még kiküldetésben Tiszaborkúton. Ha majd találkozunk, meg kell 
tanítanom őt arra, hogy van ruszinul, hogy „szeretlek". E szó bűvöletében éltem. 
Ötvenhat év távlatából is boldoggá tud tenni. Csak ne csengene mellette a fülemben 
az is, hogy „a zsidókból szappant fogunk főzni." 

16. 

A falunkban állandó jelleggel katonaság tartózkodott. Három szállodánk közül 
a legnagyobb a Kind Szálloda volt. Hatalmas emeletes ház, manzárdszobákkal. 
Igazi villa volt, pompás fafaragású homlokzattal, az épület két oldalán teraszokkal. 
Aztán itt volt Stemék szerényebb szállodája, no meg a Rosenthaléké. Ez utóbbit 
keresték fel a legtöbben, mert kocsmája, vendéglője, jó konyhája, kuglizója, 
szabadtéri színpada, kerti sörözője volt. Cirkusz vendégszerepelt náluk, különböző 
énekkarok, bűvészek léptek fel. A tisztek és a katonaság részben Kindéknél lakott, 
részben privát házaknál volt elszállásolva. 1940 szeptemberében harsogták a lapok, 
hogy visszafoglaltuk Erdélyt. Nagy volt az öröm, az ünneplés. A katonaság 
korrektül viselkedett, senkinek egy szó panasza sem lehetett rájuk. Nagyon 
szerettem a magyarokat, teljesen megnyerték a szívemet. Ugyanakkor ösztönösen 
éreztem, hogy valami nagy veszély fenyegeti a világot. Elolvastam egy folytatásos 
regényt az újságban. „Tarnopolból indult el" volt a címe. 

17. 

Megkezdődött a zsidóellenes kampány. Betört kirakatok jelezték, horog-
keresztek voltak a zsidók házainak falára mázolva. 

Ez fájdalmasan érintett. Zsidó iskolatársaim és barátnőim voltak. És kedves, jóravaló 
szomszédaink. Csak most döbbentem rá, értettem meg valójában, mit is akart mondani 
Feri. Biztos voltam benne, hogy ő is aktív részt vett abban a bizonyos politikai 
kampányban. Mindig fúrta az oldalamat, mit keres egy cserkészparancsnok a világ 
végén, fenn a havasokon, a menedékházban, ahol egyetlen egy cserkész sincs. Sok 
hivatalos levelet kapott és küldött a fővárosba a Hungarista politikai missziónak. 
Szörnyű volt ráébrednem erre az összefüggésre, mivel Feri volt az első férfi az életemben, 
akibe szerelmes lettem. Ö pendítette meg azt a húrt, melyikre a szívem rá volt hangolva. 

Olika május végén befejezte a polgárit. Hozzáláttunk az álláskereséshez. Bárhová 
fordultunk, elutasítottak. 



Ezen a tavaszon már volt két szép rózsaszínű malacunk. Kidobolták a faluban, 
hogy a kevelei erdészet munkásokat keres a fenyőiskolába, ahol facsemetéket 
neveltek. Két pengő volt a napidíj. Lakott a szomszédban két ruszin lány, rossz 
magaviseletűek voltak, de szüleik rendes emberek. Megbeszéltük velük, hogy 
együtt elmegyünk a tőlünk körülbelül öt kilométerre levő Kevelére, megtudakoljuk 
a részleteket. Bábka hallani sem akart róla, de mi ölelgetve könyörögtünk neki, 
engedjen el. Sírva, nagy nehezen beleegyezett, de megjegyezte, hogy bizony, 
bizony idáig jutottunk az apuka és a Jolán jóvoltából. Bábka elszaladt az üzletbe, 
klott anyagot vásárolt és hosszú szárú könnyű nadrágokat varratott belőle nekünk. 
Olikával, Vaszilinával és Évával négyesben elmentünk Kevelére, az erdészeti 
hivatalba. Megtudtuk, hogy hét órára ott kell lennünk. A munkaidő nyolc óra, 
ebből fél óra az ebédszünet. Napidíj két pengő, minden szombaton fizetés. Nem 
vagyunk ugyan kötelesek minden nap dolgozni, de jó volna, ha mégis így tennénk. 
Be kellett diktálni a nevünket, a címünket. 

Amikor az erdész megtudta, kik vagyunk, elcsodálkozott: „Maguk a Pradányi 
György lányai? Miért vállalnak ilyen munkát? Az édesapjuk megengedte?" 
Bevallottuk, hogy apuka nem tud róla, csak Bábkától kértünk rá engedélyt. Olika 
még hozzátette: nem tanulhatunk tovább, sehol sem kaptunk irodai állást Rahón, 
a pénzre pedig szükségünk van. Az erdész erre valami olyasmit mondott, hogy hát 
igen, igen, ugyebár nincs édesanyánk.. . 

18. 

Boldogan jöttünk haza, újságoltuk Bábkának a jó hírt. Két nap múlva készen volt 
a klottnadrágunk. Bábka csomagolt nekünk hátizsákba szalonnát, kenyeret, retket és 
két literes üvegben finom tejfölös aludttejet. Hajnalban elindultunk a vasútvonalon, 
két alagúton keresztül. Csodálatos tavaszi idö volt. Keskeny völgyben haladtunk, 
amelyikben szorosan egymás mellett csak a vasút, a Tisza és az országút fért el. Még 
időben beértünk Kevelére. Onnét nagyobb csoportban a munkafelügyelővel 
felmentünk a kertekbe. Gyönyörűen gondozott, körülkerített kertek voltak ezek, az 
ágyásokban mértani pontossággal egymás mellett sorakoztak a kis fenyőfacsemeték. 

Csodálatos látvány volt. Pontosan elmagyarázták, hogyan és mit kell 
csinálnunk. A kis csemetéket óvatosan ki kellett húznunk a földből, és még 
óvatosabban százasával összekötni. Ezek majd egy másik helyen kerülnek 
beültetésre. Egyes ültetvényeken ki kellett gyomlálni a gazt és elővigyázatosan, 
finoman megkapálni a földet egy villaszerű alkalmatossággal. A munkavezető 
olyan szeretettel beszélt ezekről a kis facsemetékről, mintha azok élő, gondolkodó 
lények lettek volna. Mi mindvégig így is bántunk velük. 



Igaz, kemény munka volt. Az állandó görnyedéstől úgy megfájdult a hátunk, 
hogy az ebédidő elérkeztével alig tudtunk felállni a kisszékről. Szalonnát sütöttünk, 
utána leheveredtünk az illatos fűbe. Olika olvasott, én meg hanyatt fekve bámultam 
az égen úszó fehér felhőket - és Ferire gondoltam. Szinte szárnyakon repültünk 
hazafelé és lelkendezve meséltük Bábkának, milyen érdekes és könnyű munkánk 
van. 

Szombaton az erdészetben megkaptuk a bérünket. Fejenként tizenkét pengőt 
vittünk haza. Milliomosnak éreztem magam. Határtalan volt az öröm. Otthon levél 
várt Feritől. Olika is két levelet kapott Szementől. Éjfélig tervezgettük, hogy mit 
veszünk a pénzünkből. A negyedik heti bérünkből valami kis adót levontak. A 
többiek nagyon rendszertelenül jártak dolgozni, de mi ketten egy munkanapot se 
mulasztottunk az elmúlt hónapban, csináltuk a ránk kiszabott munkát, akár esett, 
akár fújt. A munkafelügyelő megbízott bennünk, már nem is jött ki velünk, csak 
hetente egyszer ellenőrizte a munka mennyiségét és minőségét. Meg volt elégedve. 
Pontosan meg volt szabva, hány ágyást kell megmunkálnunk, de mindig 
túlteljesítettünk. Ha eleredt az eső, behúzódtunk a kalibába és olvastunk. A kaliba 
egy nagy faépítmény volt, a tetejében egy lyuk, alatta meg kövekkel körülrakott 
tűzhely. 

Egy délután eleredt az eső. Szokásunk szerint a kalibában kerestünk menedéket. 
Tüzet raktunk, belefeledkeztünk a könyvekbe. A kalibánk az út mentén volt, amely 
a Mencsulra és onnan a Hoverla lábához vezetett. Egyszer csak berregést 
hallottunk. Három gépkocsi fékezett és állt meg nem messze tőlünk. Észrevehették 
a kalibánkból kiszűrődő füstöt. Hét vagy nyolc elegáns, vadászruhás úr lépett be 
a kalibába. Csodálkozva vettek szemügyre bennünket, majd hangos kezét 
csókolommal köszöntek és sorra bemutatkoztak. Néhányan kezet is csókoltak 
nekünk. Engedélyt kértek, hogy leüljenek a tűzhely melletti fatönkre. Megnézték a 
könyveinket. Emlékszem, én éppen Gulácsy Irén „Fekete vőlegények" című 
regényét olvastam. Elismerően bólintottak. A sofőrökkel elemózsiát hordattak be 
és két üveg bort. Finom paprikás szalonnával, különböző halkonzervekkel, 
pástétommal, no és itókával kínáltak bennünket. Elfogadtuk. 

Olyan ötvenéves, illetve annál valamivel idősebb férfiak voltak, de két fiatalabb 
is akadt köztük. Az egyik azt kérdezte tőlünk: „Hölgyeim, önök tulajdonképpen 
hová tartanak, fel vagy lefelé szándékoznak menni?" „Sehová sem megyünk", 
válaszoltam. „Mit csinálnak itt kettesben a világvégén, az erdők ölén? Hol vannak 
a társaik?" „Nincsenek társaink" - mondta Oli. „Hogyhogy? Nem félnek kettesben, 
hisz itt vadállatok is előfordulnak, partizánok is lehetnek. „Kik maguk és hová 
valók? Az lehetetlen, hogy magukban jöttek ide!" Végül is nyomatékosan 
kijelentették, nem hagyhatnak itt bennünket, fel kell mennünk velük a mencsuli 



menedékházba. Nemet mondtunk. Az a fiatal, ellenszenves férfi, aki nem fért a 
bőrébe, szüntelenül faggatott minket, még ilyet is feltételezett: „Lehet, hogy 
partizánok a társaik, s elrejtőztek valahová, amikor megláttak minket." „Hát igen, 
minden lehetséges", nézett rá incselkedve Olika, és kicsiny ördögök villogtak a 
szemében. „Kislány, ne vicceljen, ez nem tréfa." 

Parázs vita támadt köztük, melynek nem akart vége szakadni. Többek szemében 
félelmet véltem felfedezni. A nagy vitában elhangzott az is, hogy „ez egy partizán-
csapda, és a kislányok a csalétkek." Ekkor megelégeltem a dolgot, és a kertekre 
mutattam: „Látják, ott dolgozunk." „Nem igaz! Mivel tudják igazolni magukat?" 
Olika kivette a hátizsákból a Magyar Államvasutak által kiadott fényképes 
igazolványunkat és odanyújtotta az egyiküknek. Az igazolványt azért hordtuk 
állandóan magunkkal, mert ha történetesen rossz volt az idő, vonattal jártunk 
haza. Szerencsére az okmány most is velünk volt, és megtette a hatását. Az a 
bizonyos pimasz alak rögtön szedte a sátorfáját, a többiek elnézésünket kérték a 
félreértésért. Két idősebb úr ottmaradt, kezet csókolt nekünk, az egyikük búcsúzólag 
megjegyezte: „Derék gyerekek, Isten áldja magukat, de legyenek óvatosak, mert 
nagyon rossz a világ." A bemutatkozásnál csak egy nevet jegyeztem meg tisztán: 
Dr. Bacsinszky Miklós. 

Hetekig ez volt a témánk. Bábkának részletesen elmeséltünk mindent. Sokat 
derültünk ezen a sztorin. Négy hónapig dolgoztunk a kertekben. Egyszer nagyon 
megáztunk. Utána belázasodtunk, mire Bábka határozottan kijelentette: „Elég volt, 
többé nem engedlek benneteket munkába, nem mentek sehová." Nem is mentünk. 
Sok pénzünk gyűlt össze - csaknem négyszáz pengő. Ebből először is vettünk 
Bábkának egy gyapjú szoknyára valót, szvettert, pongyolaanyagot és egy jó 
minőségű, puha cipőt a fájós lábára. Magunknak varrattunk eszterházi mintájú 
szövet kosztümöt, egy-egy szövet- és selyemruhát. Vettünk fehérneműt, két pár 
cipőt: egy lapos sarkút és egy körömcipőt, harisnyát, kesztyűt és két esernyőt. 
Bábka vásárolt finom gyapjúfonalat, amiből Olika két gyönyörű szvettert kötött. 
Egyik napról a másikra elegáns hölgyek lettünk... 

Jolán semmit sem tudott a dolgokról. Valahogy kiszimatolta, hogy a múlt évben 
Bábkának kiástuk a nagy tábla krumplit. Erre aztán íratott apuval egy levelet, hogy 
menjünk el hozzá segíteni betakarítani a krumplit. Elutaztunk. Kisült, hogy nincs 
kinek segíteni. Az egész hatalmas tábla kettőnkre vár. Nekiláttunk. Szorgalmasan 
dolgoztunk hajnaltól napestig. Jolán csak azért jött ki, hogy a lábával megrugdossa 
a földet, ellenőrizze, nem hagytunk-e benne gumókat. „Mi az, a kisasszonyok 
kesztyűben dolgoztak az erdőben is, ez a divat?" - kérdezte maró gúnnyal. Valóban, 
otthon is mindig kesztyűben végeztük az ilyesfajta munkákat. Féltettük a manikűrös, 
lakkozott körmeinket. Egy jó hétig tartott ez a fárasztó, kemény munka. Amikor 



végre befejeztük, nem maradtunk tovább egy percig sem. Kezet mostunk, 
átöltöztünk - és irány az állomás. Boldogan robogtunk hazafelé Tiszaborkútra 
Bábkához. 

Otthon két levél várt Feritől, Olikát öt Szementől. 

19. 

Másnap felkeresett bennünket Mihály bácsi, Bábka öccse. Jó modorú, kedves 
ember volt. Nyugdíjas vasutas. Szép háza egy magas hegyen állt. A szobája egyik 
falán bekeretezve Rudolf trónörökös képe függött. Visszaemlékszem, milyen sokszor 
nosztalgiáztak apukával a monarchiáról. Mihály bácsi jószívű ember volt. Azon az 
ínséges télen, amikor nem vágtunk disznót, ellátott bennünket zsírral, mézzel és 
juhtúróval. Nyugdíjasként fakereskedéssel foglalkozott. Azzal a kéréssel jött 
hozzánk, hogy még aznap éjjel a gyorssal utazzak fel Budapestre a nevelt fiával, 
Jurával. Sürgősen el kellett vinnünk valamilyen okmányokat egy budapesti 
bútorkereskedőnek. Ezeknek a papíroknak másnap okvetlenül ott kellett lenniük. 
Ez a Jura egy huszonegy éves fiatalember volt, Munkácson tanult a kereskedelmi 
akadémián. Gátlásos, pirulós, elkényeztetett, mulya alak volt. 

Még aznap este elutaztunk a gyorssal, és reggel a fővárosban voltunk. 
Felkerestük azt a bizonyos urat, hálás volt, hogy idejében kézhez kapta az iratokat. 
Agglegény volt, pompás egyszobás garzonban lakott. Kínos volt számára, hogy 
szobát nem tud a rendelkezésünkre bocsátani, de felajánlotta a műhelyét. El is 
kísért oda bennünket. Ez egy nagy terem volt, benne félig kész stílbútorok és 
irodahelyiség. Ott alhattam én, Jurának pedig a műhelyben egy szétnyitható tábori 
ágyat ajánlott fel. A „lakás" elég kényelmes volt, WC-vel, mosdóval ellátva, a 
fekvőhelyeken plédek, párnák voltak. Ideadta a kulcsokat és elment. Otthagytuk a 
holminkat és elindultunk Jurának öltönyt vásárolni. Az volt a szándékom, hogy 
utána felkeresem Ferit. A címét tudtam, hiszen oda címeztem a leveleimet: XIII. ker, 
Népsziget, Cserkész-Vízitelep. Azt írta nekem, hogy tavasztól őszig ott lakik egy 
picike faházban. Sajnos, nem találtuk otthon. Egy hölgy szólított meg, kérdezte, kit 
keresünk. Szekeres úr csak holnap lesz, tájékoztatott. 

írtam Ferinek egy pár sort, hogy másnap a Práter és egy másik utca (már nem 
emlékszem, melyik) sarkán vámi fogom ebben és ebben az időpontban. 

A szigeten hatalmas fák nőttek, és én dobogó szívvel sétáltam közöttük, 
ismerkedve az ő világával. Estig jártuk a várost, ettünk valamit és aztán holtfáradtan 
nyugovóra tértünk. Nagyon jó alvó vagyok, felőlem döröghet az ágyú, nem hallom. 
Rögtön elaludtam. Éjjel arra ébredtem, mintha valaki ráncigálna, de azon nyomban 
ismét elaludtam. Egy erős, erőszakos rántásra viszont már teljesen felébredtem. 



Jura a pizsamám nadrágját ráncigálta lefelé rólam. Rugdosni kezdtem őt minden 
erőmből, majd kiugrottam az ágyból és pofoztam, sőt az íróasztalról felkapva valami 
súlyos tárgyat, azzal fejbe vertem, nyomban meg is rettentem szörnyen, nehogy 
megöljem. A fiú nem mert visszaütni, s csak alig-alig védekezett, aztán szótlanul 
kiment a szobából. Eltorlaszoltam az ajtót, reggelig nem hunytam le a szemem. 
Amikor teljesen kivilágosodott, megmosdottam, felöltöztem és kimentem a Keleti 
pályaudvarra. 

Olyan zaklatott, olyan feldúlt ál lapotban voltam, hogy a Ferivel való 
találkozásról is megfeledkeztem. Felültem az első vonatra, amelyik csak Debrecenig 
ment. Már csak a vonatban eszméltem rá, hogy találkoznom kellett Ferivel. Egy 
sarokba behúzódva végigsírtam az utat Debrecenig. Pár óra múlva átszálltam a 
Budapes t -Kőrösmező gyorsra és kissé megnyugodva hazatér tem. Otthon 
természetesen mindent elmeséltem Bábkának. Ő beszélni akart Mihály bácsival, 
elpanaszolni neki Jura viselkedését, de végül valamiért meggondolta magát. 

Körülbelül egy hét múlva egy hosszú levelet kaptam Feritől. 
így végződött az én románcom Ferivel. Erre a levélre már nem válaszoltam. 

Szégyelltem megírni a valóságot, de hazudni sem akartam. Annál is inkább, mert 
Feri azt írta, hogy ez az utolsó levele. Utolsó szavai ezek voltak hozzám a levélben: 
„Havas Tisza, havas hegyek, drága Emmike, Isten veletek, Isten veletek!" - Újra 
hiányoztak a levelei, mint a levegő. Sokat gondoltam rá, szerettem továbbra is, és 
a mai napig nem feledtem el. 

Jó pár hónappal a történtek után kaptam tőle egy elegáns értesítést: „ . . . Gizella 
és Mezőbándi Szekeres Ferenc házasságot kötnek. . ." 

Soha nem tudta meg, ki vagyok igazán, hogyan gondolkozom, mit érzek, neki 
csak egy valaki voltam ott a havasok közt a Tisza partján. Ez a házassági értesítés 
nem érintett különösebben. Csak a drága levelei hiányoztak. Nehezen viseltem 
elmaradásukat. Azzal vigasztaltam magam, hogy elö-elövettem régebbi leveleit, 
újra és újra olvastam valamennyit. Bármilyen öröm vagy tragédia ért később életem 
során, neki mindig maradt hely a szívemben. Ezt 56 év távlatából állítom. Sajnos, 
nem emlékszem a hangjára, arcára. Csak egy pici homályos fényképem van róla. 
Viszont érdekes módon emlékszem az elhangzott szavaira és levelei tartalmára. 

A háború viharában, a nácizmus dühöngő káoszában gyakran gondoltam rá, 
féltve őt, hogy ne váljon gyilkossá, ne szennyezze be a kezét ártatlan áldozatok 
vérével. Valamikor egy levelében azt írta, hogy hirtelen természetű, és kemény 
szíve van. 



Egy alkalommal szörnyű esetnek voltam tanúja Tiszaborkúton. Egy magas, 
sovány, idegen zsidó asszony tartott az állomás felé, kezében egy ütött-kopott 
pléhkannával. A váróteremből kijött két csendőr. Idegenek voltak, korábban nem 
láttam őket a faluban. Odaléptek az asszony elé, megállították. Az egyikük kirúgta 
a kezéből a kannát. Kiömlött belőle a tej. Az asszonyt bekísérték a csendőrőrsre. 
Néma iszonyattal bámultam a jelenetet, majd hangosan feltört belőlem az átok. „Az 
Isten verjen meg titeket!" Ugyan mi történt volna, ha nem állják útját ennek a 
meggyötört, kiszolgáltatott asszonynak, aki nyilván éhező gyermekeinek vitte a 
tejet? Volt ezeknek Istenük? 

Otthon elmeséltem a dolgot. Mindhárman megsirattuk a szerencsétlen asszonyt. 
Bábka annyit tett hozzá a csendőrökre vonatkozólag: „Ezeknek is van anyjuk, ezek 
is emberek voltak valamikor, Istenük is volt. Szegény legények valami kis tanyáról. 
Hatalmat adtak a kezükbe. Ne mondja nekem senki, hogy felsőbb utasításra tették, 
ilyen esetekben a saját belátásuk szerint cselekednek." Ok emberi mivoltukból 
kivetkőzve, élvezve hatalmukat, erejüket, kényük-kedvük szerint kínozták a 
védtelen, szerencsétlen embereket. 

Ismét Feri jutott eszembe. Vajon ő is így viselkedik? Igen, bizonyára. S ez a 
felfedezés végtelenül fájdalmasan érintett, kifárasztott. Védekezésként megtiltottam 
magamnak, hogy gondoljak rá. 

21. 

Kiástuk a krumplinkat. Bábka egy asszonyt is fogadott, vele együtt behordtuk 
a verembe. Készültünk a télre. Bábka halinacsizmát vett nekünk. Leesett az első 
hó, lombtalanná váltak a fák. Akkor úgy döntöttünk Olikával, hogy a tűzifát nem 
pénzért vesszük, hanem mi magunk kitermeljük a saját erdőrészlegünkön. Kikértük 
egy hozzáértő ember tanácsát. Megélezte a fürészünket és két baltánkat is. 
Hármasban kimentünk az erdőre, ledöntöttünk egy nagy fát, a fejszékkel 
lecsapdostuk az ágait, felfürészeltük a törzset olyan kétméteres darabokra. Az az 
illető adott nekünk erős fémkampókat is, melyeket belevertünk a hasábokba, s 
kötelek segítségével, csúsztatva a hóban hazavonszoltuk azokat. Kemény munka 
volt, de nagyon élveztük. Még énekelgettünk is közben. 

Az állomáson az utasok, turisták, tisztek megbámultak minket. Nem akartak 
hinni a szemüknek, hogy ez a két gyerek mennyi fát kitermelt egyedül. Mert sok 
köbméter fa volt az! Bábka fogadott egy embert, aki otthon felfűrészelte, nekünk 



már csak a hasogatás maradt. 
Abban az időben a kétkezi munkát sokan lenézték. Gyakori volt a megjátszás, 

a színlelés , az urizálás a f iatal lányok körében . Mindig módosabbnak , 
arisztokratábbaknak akartak látszani, mint amennyire azok voltak. Beszédmodoruk 
férfitársaságban kényeskedő volt. Naivaknak, szendéknek tettették magukat. Egy 
pocsolyát nem ugrottak volna át, hanem inkább körültáncolták. Egy normális 
mondat nem jött ki a szájukon. Saját véleményük nem volt. Igennel, nemmel, 
szégyenlősen pirulva válaszolgattak. Meg kell mondanom, mi nem tartoztunk ehhez 
a kategóriához. A szomszédban lakott három lány: Manci, Gizi és Bella. Üresfejű 
lányok voltak, akiknek csak egyetlen céljuk volt az életben: a férjhezmenés. Ha 
befutott a gyorsvonat, hófehér köténykékben kivonultak a házuk elé, eljátszották 
a példás házias hölgyek szerepét. Nem szánkóztak, nem síeltek, nyáron a Tiszában 
nem fürödtek, harminc fokos kánikulában is ízléstelenül agyonöltözve sétálgattak 
vasárnaponként. 

Sok tiszt, turista, nyaraló ember fordult meg a falunkban. A szomszéd lányok 
nyilván tetszetni akartak nekik. Május elsejére az anyjuk megfizette egy falusi 
embernek, hogy szép magas májusfát szegezzen a kapujukra, még szalagot is 
adott hozzá, hogy ráakasztgassa. így csinált reklámot a lányainak. 

Szerintük fürödni a Tiszában, síelni a havasokon nem illik egy férjhez adó 
lányhoz. A Veinrauch lányokkal nem is barátkoztunk. Amikor az erdőnkben 
döntöttük a magas fákat, Veinrauchné kijelentette: „Legalább ne mások szeme 
láttára csinálnák! Lejáratják magukat!" Mi meg büszke örömmel végeztük a 
dolgunkat. Minél nagyobb volt a közönségünk, annál jobban ment a munka. 

22. 

Egyszer eljött hozzánk Dudinszky főesperes úr. „Ahelyett, hogy tanulnátok, 
az erdőt döntitek", jegyezte meg kissé rosszallóan. Ekkor Bábka őszintén kitálalt 
mindent, semmit sem titkolva Jolánról, nehéz életünkről, apukát is vádolva, hogy 
nem tette lehetővé továbbtanulásunkat. Eddig soha senkinek sem panaszkodtunk, 
sőt titkoltuk nyomorúságunkat. A főesperes úr figyelmesen, együttérzéssel 
hallgatta őt. „ A jövő héttől kezdve hetente kétszer eljösztök hozzám, latinra foglak 
tanítani benneteket, a tankönyvekről is gondoskodom, és majd elválik, hogyan 
tovább." 

Latint, de nemcsak azt, hanem történelmet és magyar helyesírást is tanított 
nekünk. Boldogan jártunk hozzá, jól éreztük magunkat. A főesperes úr felesége, 
Erzsi néni mindig megkínált minket finom uzsonnával. Reménykedni kezdtünk, 
hogy mégiscsak lesz valami a továbbtanulásunkból. 



Közben szomorú dolgok történtek körülöttünk. Megkezdődött a zsidó üzletek 
kisajátítása. Jolán a komaasszonyával, Mokány Mariska nénivel kisütötték, hogy 
kifizetik Weisék illatszertárának árukészletét és felváltva fognak árulni. Az lett a 
vége, hogy engem berendeltek Técsőre. Apuka ígérte, hogy rendes fizetést fogok 
kapni. Megmondtam apukának, hogy nem vállalhatom el, mert hetente kétszer 
Dudinszky főesperes úrnál tanulunk. „Két szabadnapot kapsz. Pénteken délután 
elutazhatsz és hétfőn reggel visszajössz." Ismét benne voltam abban a gyűlölt 
környezetben. Teltek-múltak a hónapok, de nem kaptam egy fillért sem. Jolán 
sajnálta tőlem még a betevő falatot is. Aztán váratlanul megérkezett Bábka. 
Beolvasott apukának Jolán előtt. „Hazaviszem a gyereket" - jelentette ki 
kategorikusan. Elutaztunk, meg voltam mentve. 

Egy hétre rá Olika lett berendelve. Le voltunk sújtva, Olika vigasztalt: nem 
marad ott egy hónapnál tovább. S tényleg, az első alkalommal, amikor Jolán 
szekírozni kezdte, kirobbant. A kiabálásra bejött apuka. Olika megmondta neki: 
„Még ma hazautazom. Nem tudok élni ebben a házban, ahol a mostohám (igen, így 
mondta) gyűlöl és megaláz lépten-nyomon. Szedte is a kis cuccát, pénzt kért a 
vonatjegyre és kiment az állomásra. Apuka kikísérte. Szépen beszélt vele. Belátta, 
hogy mindenben nekünk van igazunk. „Ha nem lenne a kisfiam, Gyurika, rég elváltam 
volna tőle." Olika megmondta, hogy mi csak az apukára való tekintettel türtünk 
eddig, mert szeretjük és sajnáljuk őt. De soha többé nem jövünk Técsőre. Ha látni 
akar bennünket, apuka jöjjön Tiszaborkútra. Szívesen látjuk. Apuka könnyes 
szemmel vett búcsút Olikától. 

23. 

Egy nap elmentem a postára. Gizike, a postáskisasszony azzal fogadott, hogy 
már küldeni akart értem. „Ha akarja, felveszem gyakornoknak." Mint mondta, a 
postaigazgatóság Debrecenben jóváhagyta a dolgot. A postán rengeteg a munka, 
belátták, hogy egyedül nem győzi. „Egyelőre tizenöt pengőt tudok fizetni. Vállalja?" 
Persze, hogy vállaltam. „Mikor tud munkába állni?" „Holnap!" 

Intelligencia-vizsgát kellett tennem Debrecenben, mivel nem volt érettségim. 
Ettől kicsit megijedtem. „Nyugodjon meg, mindent tudok magáról Dudinszky 
főesperes úrtól." 

Kevés volt a 15 pengő havonta, mégis szaladvást mentem haza és újságoltam 
az örömhírt. 

A munka tetszett, a posta forgalmas hely volt. Sok idegen turista, katonaság, 
fakereskedő, vadász fordult meg ott. Remekül éreztem magam. Gizike korrekt, 
tisztességes, precíz nő volt. . . Egy hét múlva már összetegeződtünk. 



Debrecenben az a bizonyos intelligencia-vizsga abból állt, hogy három úr 
elbeszélgetett velem. Nemzetiségem, vallásom felöl érdeklődtek. Kik a szüleim, 
milyen iskolába jártam? Tudja, ki volt Petőfi? Meg voltam sértődve. Elmondanék 
egy Petőfi verset? Elmondtam. „Tudok még Ady Endrétől, Arany Jánostól . . ." és 
soroltam. „Adytól mit tud?" Elmondtam a Finita с. versét. Nagy sikerem volt. 
Itthon Gizike azzal fogadott: telefonáltak Debrecenből a postaigazgatóságról, 
dicsértek téged és gratuláltak nekem, hogy milyen jó munkaerőre tettem szert. 
Büszke és boldog voltam. 

Olika elutazott Gyertyánligetre nagyapához. Levelet kapott tőle, hogy az 
útépítőknél megbeszélte, felveszik őt (mármint Olikát) irodai munkára, havi 65 
pengős fizetéssel. Felvették. Erzsike néninél lakott, kapott kosztot ingyen. 
Rövidesen mégis hazajött. Hiányoztunk neki, és Erzsike néni régimódi életvitele 
sem tetszett neki. 

Egy nap felutazott Kőrösmezőre, mert a zenetanáránál ottmaradt valamilyen 
kottája. Két évig ugyanis hegedülni tanult. Hazafelé jövet a vonatban találkozott 
Balabán úrral, volt tanárával, aki érdeklődött, hogy megy a sora, tanul-e tovább. 
„Nem tanulhatok, munkám sincs." „Erről majd én gondoskodom." Egy pár nap 
múlva jött a Rosentál néni vendéglőjéből egy pincér. Balabán úr kéri Olga 
kisasszonyt, fáradjon le Rosenthalékhoz. Mind a ketten öltöztünk és mentünk. A 
vendéglőnek volt egy elegáns különterme. Ott vártak ránk Balabán tanár úr, Zsinai 
Mihály főmérnök, Bánky Gyula főtanácsos és Vámosi mérnök urak. Mindnyájan a 
rahói erdőigazgatóságtól voltak. 

Bemutatkoztak, és megterített asztalhoz ültettek minket. Akkor, ott először 
életünkben „ringlit" ettünk előételként. Társalogtunk, megvacsoráztunk. Bánky 
miniszteri főtanácsos úr berendelte Olikát az erdőigazgatóságra. Olika el is utazott 
Rahóra. Hazatérve boldogan újságolta, hogy alkalmazták Markovics Béla miniszteri 
számtanácsos úr titkárnőjeként öt pengő napidíjjal. Ránk mosolygott az ég, drága 
édesanyánk segítő kezét éreztük eben a csodában. Örömünk határtalan volt. Az 
Olika munkaköre abból állt, hogy iktatott, bejelentette a vendégeket és intézte a 
főnöke megbízatásait. Gépelnie nem kellett (nem is tudott), mert volt külön gépírónő. 
Ha ideje engedte, gépelni tanult. Úgy bántak vele, mint egy finom ékszerrel. Nagyon 
szép lány volt, komoly, okos, ügyes. A szemében állandóan egy kis huncutság 
fénye ragyogott. Béla bácsi, mert kérte, hogy így szólítsa őt, tegezte és Olikának 
nevezte. Ö volt az egyetlen hölgy az erdőigazgatóságon, akit tegezett. 

Béla bácsi előrebocsátotta, hogy Olika a fakereskedőkkel előzékenyen, 
kedvesen bánjon. Olika iktatta a kérvényeiket, a számláik számfejtését soron kívül 
intézte el a számvevőségen. Fürge, szolgálatkész volt. Amikor az első doboz 
desszertet megtalálta a fiókjában, nyomban jelentette Béla bácsinak. „Olikám, ez a 



tied." „Nem tudom, kitől kaptam." Ezek úriemberek, észrevétlenül teszik a fiókodba. 
Jól jár az a fiók! Hanem szólj a gondnoknak, csiszoltassa le. Ha egy ügyfél vár rám 
a titkárságon, menj ki, hadd tegye be nyugodtan a neked szánt ajándékot!" Olika 
értékes ajándékokat kapott: tucatnyi selyemharisnyát, finom bőrkesztyűt, muszlin 
sálat, gyönyörű batiszt zsebkendőket, egy-egy doboz bonbont. Mindig mindent 
megmutatott Béla bácsinak. „Olikám, ezek olyan gazdag emberek, hogy fogalmad 
sincs róla. Örülök, hogy meghálálják a szívességedet. Ha fára van szükségetek, a 
tiszaborkúti erdészeten megkaphatjátok jutányos áron a legszárazabb ölfát." 

Apukának megírtuk, hogy Olika az erdőigazgatóságon, én meg a postán 
dolgozom. Feljött hozzánk, boldog és büszke volt ránk. Amíg olyan keservesen, 
szegénységben éltünk, időnként Jolán is eljött. Városi dámaként viselkedett, 
fitymálta kis házunkat. Egyszer meglátott egy Elida arckrémet, amit Bábka vett 
nekünk. Máris szóvá tette, hogy minek az nekünk. Helytelenítette, hogy lakozzuk 
a körmünket, frizuránk van. „Nagyanyátok el fog benneteket rontani, nem lesz 
ennek jó vége." Amióta dolgoztunk, önállóak lettünk, nem tette be hozzánk a 
lábát. Mi Olikával elég gyakran leutaztunk Técsőre, vittünk Gyurikának ajándékot, 
nagyon szerettük ezt az aranyos szőke hajú fiúcskát. 

24. 

Janku továbbra is hozta és vitte a Mencsulra a postát. Egyszer hozott nekem 
egy csokor virágot egy pár sor kíséretében. „Hódolattal és kézcsókkal. Anonymus." 
Faggattam Jankut, kitől származik, de nem akarta elárulni. A csokor virág és a 
mellékelt szöveg többször is megismétlődött. Aztán egyszer személyesen bejött a 
postára az illető és bemutatkozott: „Én lennék az az Anonymus, Surányi Miklós a 
nevem." Hórihorgas, sovány, fekete bajszú, negyven körüli férfi volt, sötét 
öltönyben, szorosan összetekert esernyővel a karján. Ez az Anonymus nagyon 
sok kellemetlenséget, bosszúságot okozott nekem. 

Már otthon vagyok, látom, jön a vasúti peronon végig a mi házunk irányában. 
Azt mondtam Bábkának, nem vagyok otthon. Kiment az udvarra, és közölte, hogy 
nem tartózkodom otthon. De Gyurika, aki éppen nálunk volt, ott játszott, erősködött, 
hogy igenis, otthon vagyok. Anonymus nem törődött Bábkával, pimaszul bejött 
a lakásba, leült, beszélgetni kezdett Gyurikával. Hamarosan befutott Rahóról Olika. 
Kis idő múlva a férfi távozott. Olika is ellenszenvesnek találta, a Chamberlain 
nevet adta neki. Később megtudtam, hogy nem utazott el, végigjárta a falut, betért 
az iskolaigazgatóhoz, a főesperes úrhoz, az állomásfőnökhöz. Mindenkitől felőlem 
érdeklődött. Még sokáig telefonálgatott nekem Pestről, és leveleket küldözött 
címemre. 



Már hosszabb ideje volt két aranyos magyar katonatiszt barátunk: Sutka János 
főhadnagy, egy alacsony termetű, hivatásos tiszt és egy égimeszelő tartalékos 
zászlós, Szabó László (civilben tanár). 

Amikor a századukat Tiszaborkútra vezényelték, János megbízta a csicskását, 
hogy nézzen körül a faluban, érdeklődjön bizonyos lányok iránt. A csicskás 
nemsokára jelentette neki: van itt két testvér, majdnem az állomással szemben 
laknak, tudomása szerint szép és fiatal lányok. Olika egy alkalommal Sternékhez 
ment az üzletbe, amikor találkozott a peronon sétálgató két tiszttel. Megvárták, 
míg kijön Sternéktől, majd nyomába szegődtek. 

Később Olika nevetve mesélte, hogy első látásra milyen komikus benyomást 
tettek. Olyanok voltak, mint Pat és Patason. Kis idő múlva bekopogott hozzánk 
valaki. Ok voltak. Bemutatkoztak, és azzal a kéréssel fordultak Bábkához, hogy 
engedjen elhelyezni két lovat az istállónkban. Bábka nem egyezett bele. A tisztek 
ennek dacára nem igyekeztek hazafelé, beszédbe elegyedtek velünk és Bábkával, 
aki perfekt beszélt magyarul, meglátták a könyveinket. János azt kérdezte, olvastuk-
e Zilahytól A két fogoly c. regényt. „Nem olvastuk." „Akkor elhozzuk maguknak." 

Ezzel a tisztek elköszöntek, hazamentek. János elővette a csicskását, hogy 
téves információkat adott neki. Az esküdözött égre-földre, hogy jól tájékoztatta a 
feljebbvalóját. Hát igen, sehogyse illettünk bele a képbe, amit ők előre alkottak 
rólunk. Másnap a tisztek a csicskással együtt feljöttek az állomásra és tisztázták, 
hogy a két rosszlány, Vaszilina és Éva a szomszéd házban lakik. 

Különben a tisztek beváltották a szavukat, elhozták az ígért könyvet. Esténként, 
ha csak tehették, bekopogtattak hozzánk. Bábka nagyon megkedvelte újdonsült 
ismerőseinket, de egy alkalommal megkérte őket, hogy ne próbáljanak udvarolni 
nekünk. „Szó sincs róla", nevették el magukat, és megmutatták a menyasszonyaik 
fényképét. Sétálni hívtak, de én kijelentettem kerek-perec: egyenruhásokkal nem 
sétálunk. Jó, akkor elhozatjuk a civil ruhánkat, válaszolta Szabó Laci. Tartós és jó 
barátság alakult ki köztünk, ami 1943-ig tartott. 

Olikával egyszer hazafelé tartottunk. Két csendőr utolért bennünket biciklin. 
Mivel meredek emelkedő volt az állomás környékén, leszálltak jármüvükről és 
mellénk szegődtek. Tulajdonképpen látásból ismertük őket, már vagy két éve az 
őrsön szolgáltak, de semmi kedvünk sem volt a társaságukhoz. Erre mit ad Isten ? 
Jön velünk szembe János és Laci. A csendőrök haptákba vágták magukat, 
szalutáltak. János diszkréten megfenyegetett minket az ujjával, Laci kajánul 
mosolygott. Hogy mit kaptunk aztán mi tőlük! Hiába magyarázkodtunk, nem segített. 



„Aha, csendőr, rendőr, finánc jöhet-katonatiszt alma?!" Annyira felbosszantottak, 
hogy végül komolyan megharagudtunk rájuk. 

Én gyűlöltem, utáltam a csendőröket, barbároknak, gyilkosoknak és faragatlan 
fickóknak tartottam őket. 

A Kindék nagy szállodájában gettót rendeztek be. A zsidókat elhurcolták, 
bevagonírozták és elszállították valahová. Hála Istennek, nem a szemünk láttára... 
Utána hamarosan azt vettük észre, hogy a szomszédunkban lakó rosszlányok közül az 
idösebbik, Éva ott tündököl a Rosenthál Baba elegáns molnárkék kosztümjében, télen 
pedig egy valódi nemesprém bundában feszít. Ez is szegény Baba ruhatárából volt. 

Jánosékat áthelyezték Rahóra, de vasárnaponként el-eljöttek. Előzőleg mindig 
telefonáltak a postára. Nekem vasárnap is be kellett mennem, mert a távoli 
hegyekben élő embereknek a postát hét közben nem kézbesítették ki. És ez volt a 
bevett szokás, hogy az érintettek mise után betértek hozzánk, én pedig egy ablakból 
felolvastam az összegyűlt levelek címzettjeit. Már éppen indulni akartam haza, 
amikor megszólalt a telefon. János volt a vonalban. „Jöhetünk?"- kérdezte. „Igen, 
de csak akkor, ha mellőzzük a csendőröket." Ezzel lecsaptam a kagylót. Alig tettem 
le, ismét megcsörrent a telefon. Surányi volt, Husztról telefonált. „Kedves Emmike, 
a déli vonattal érkeztem", mire én hápogva, dadogva közöltem, hogy nem leszek 
itthon, mert Técsőre kell utaznom. Reméltem, ezzel leráztam. 

Bábka és Olika örült, hogy Jánosék meglátogatnak minket. Volt finom tésztánk, 
vártuk őket. Befutott a vonat, Jánosék sehol. Ugyanakkor viszont megjelent 
Chamberlain (mint mondtam, Olika nevezte el így) fekete öltönyben, esernyővel a 
karján. Nem akartam hinni a szememnek, hisz világosan megmondtam neki, hogy 
Técsőre utazom. Mint kiderült, a férfi megnézte a vonatok menetrendjét és 
megállapította, hogy a két vonat útja Szigeten kereszteződik. Úgy döntött, hogy 
ott átszáll az én vonatomra, és együtt utazunk Técsőre. Szigeten végigment a 
kocsikon, de mivel engem nem talált, folytatta útját Tiszaborkútig. 

Megjelenésekor rosszkedvűek voltunk. Alig szóltunk hozzá, de ő nem vette 
észre magát. Kihívta Bábkát a kertbe, érdeklődött, hogy mettől meddig ér a kert, 
mekkora erdőrész tartozik hozzá. Felértékelte egy komplett házra való építőanyag 
árát, majd kijelentette, hogy itt egy remek víkendházat fogunk építeni... Nem 
kísértem ki az állomásra. 

Bejött a postára Rozenthálné, beszélgetett velem, és óvatosan rátért Surányira. 
Hallottam, hogy udvarol neked Surányi úr, jegyezte meg. Aztán elmondta, hogy 
milyen csinos, fess ember, ráadásul gazdag. Pesten háza van, vidéken nyaralója, 
textil-nagykereskedése; Huszton, Szőlősön, Szolyván fióküzletei. „Ne szalaszd el 
a szerencsédet" - figyelmeztetett. „Nem érdekel Surányi úr, látni sem akarom" -
vágtam el a beszélgetés fonalát. 



Dudinszky föesperes úr is megszólított: „Hallom, Emmike, kérőd van." 
„Kicsoda?"„Hát Surányi úr. Hozzámész?"„Soha."„Igazad v a n " - é s megveregette 
a vállamat. 

Az utolsó látogatása alkalmával hozott magával egy nagy súlyos csomagot és 
bejelentette: „Éhes vagyok." Bábka reggelit adott neki. Vasárnap volt. Mennem 
kellett a postára kiosztani a leveleket. Velem jött. Már indulni akartam, mikor így 
szólt: „Beszélni akarok magával." Megkérte a kezemet, elmesélte, milyen háza, 
nyaralója, jól menő üzlete stb. van. Nemet mondtam. Egyáltalán nem reagálva erre, 
folytatta: „Magának fogalma sincs róla, milyen jó parti vagyok. Pesten válogathatok 
a nők között, bármelyik hozzám jönne." „Akkor éljen az alkalommal." „Miért 
makacskodik?" „Mert nem szeretem magát." „Majd megszeret." „Nem, nem, soha." 
Felálltam, az ajtó felé indultam: „Mennünk kell, lekési a vonatot." „Én a következővel 
utazok." „Nem, kérem, ezzel fog elutazni." Végre sikerült leráznom, de még visszatért 
a nekem hozott csomagért. 

Másnap kora reggel megjelent nálunk apuka. Csak Olikát és Bábkát találta otthon, 
én már a postán voltam. Az történt, hogy amikor kitettem a Surányi szűrét, ő 
egyenesen Técsöre ment apukához. Bemutatkozott, elmesélte, ki és mi ő, házával, 
vagyonával dicsekedve. Hozzátette, hogy nőtlen, józan életű ember. Elpanaszolta, 
hogyan kosaraztam ki, s úgymond, foghegyről beszéltem vele. О azonban ezt nem 
veszi komolyan és reméli, hogy jobb belátásra térek. Jolán körülugrálta, kedveskedett 
neki. „Legyen nyugodt, Surányi úr, beszélek Emmikével, mindent elintézek, majd. . ." 
- Apuka Olikát vette elő, hogy biztosan az ő hatására bántam így Surányival, mert 
Olika mindenkit kicsúfol, mindenkinek gúnynevet ad. „Nem szabad beleavatkozni 
mások sorsába - vélte apuka. - Surányi úr pedig jó modorú, komoly kérő, ha idősebb 
is, de csinos, jóképű férfi." Bábka felcsattant: „Ne próbáld erőszakkal rábeszélni 
Emmit. Én nem adom oda a gyereket annak az esemyős kísértetnek." 

Ezután apuka lejött hozzám a postára. „Emmike, tegnap este volt nálam Surányi 
úr. Kérlek, gondolkozz, ne dönts rögtön, van idő. Surányi úr hajlandó várni". 
„Apuka, én utálom őt." „Megértettelek, ha így áll a dolog, soha többé nem 
beszélünk róla." 

Később Técsőn voltam, s Jolán kiadta a mérgét: „Mire vársz, örülnél, hogy 
akadt egy bolond, aki elvesz, különben ott fogsz majd az erdőben megvénülni." 

Jolán tévedett. Több kérőm is akadt Tiszaborkúton, de egy iránt sem tudtam 
szerelmet érezni. Valahol a szívem mélyén továbbra is ott élt a Feri távoli emléke, s 
ez megszépítette az életemet. Tudom, ezt nem lehet szerelemnek nevezni. Illúzió 
volt csupán, de szükségem volt rá, erőt és tartást adott. Az a bizonyos dal úgy 
szól, hogy az első szerelem, legfeljebb egy kézfogás - de a mi esetünkben nem 
történt ennyi sem. Egy fuvallat, ami megérintett, és máig is bűvkörében tart. 



Az év vége felé Olika azzal a hírrel jött haza, hogy beszélt rólam Béla bácsival, 
tudja, hogy a postán dolgozom 15 pengő havi fizetésért. Nagyon felcsattant: 
„Miért hallgattál erről eddig?" Remélem, nem fiatalabb nálad. Ahogy csak lehet, 
hozd el m a g a d d a l . " Kér tem Giz iké tő l egy szabadnapo t , e lu taz tam az 
erdőigazgatóságra. Felvettek az Evolutba 104 pengő havi fizetéssel. 

Az ottani kollégák jól fogadtak, négyen dolgoztunk egy szobában. Számlákat, 
b é r j e g y z é k e k e t kel le t t u t á n a s z á m o l n o m egy au toma ta s zámológépen . 
Nagyszerűen éreztem itt magam. Most már kettesben utaztunk, megváltottuk a 
havi bérletet második osztályú kocsiba. Kicsit drágább volt a harmadik osztálynál, 
de ennyi luxust megengedtünk magunknak. Az erdőigazgatóság öt percnyi 
járásra volt az állomástól, a vonat félórával a munkaidő előtt futott be, és tíz 
perccel a munkaidő vége után indult. Jó télikabátokat varrattunk magunknak, 
vörösróka kis prémgallérokkal, prém sapkákkal. Halinacsizmánk volt és egyéb 
célszerű öltözetünk - egyszóval sikerült kiegészíteni, gazdagítani ruhatárunkat. 
Karácsony előtt Olikát értékes ajándékokkal halmozták el a fakereskedők, de már 
nem az asztalfiókjába csúsztatták, hanem személyesen adták át. Voltak, akik 
otthagyták az ajándékot Béla bácsinak, megkérték, Szenteste előtt nyújtsa át a 
csomagot a névjegykártyájukkal együtt. Az erdőigazgatóságon Olikán kívül 
rendszerint Czap Márta, azaz Katapán Ottó vezérigazgató titkárnője kapott még 
ajándékot. Ez alkalommal Béla bácsi egy borítékot nyújtott át Olikának, benne 
100 pengővel . Karácsony első napján sok szép ajándékot vittünk belőle 
Gyurikának Técsőre. 

Egyik nyáron elhozattuk Gyurikát Tiszaborkútra. Varrattunk neki apró pepita 
mintás szövetből egy szép öltönyt két nadrággal, egyik hosszú, másik rövid szárú 
volt. Vásároltunk még neki zöld tiroli filckalapkát, cipőt, ingecskéket, térdzoknikat. 
Amikor visszavittük Técsőre, Jolán csak ámult-bámult, nem szólt egy árva szót 
sem. Apuka kissé bánatosan megjegyezte: „Fiacskám, Gyurikám, nem ismerek rád, 
olyan elegáns vagy." 

Mi Tiszaborkúton a görög katolikus karácsonyt ünnepeltük január hatodikán. 
Az ebédszünet előtt Béla bácsi behívott engem Olikával, boldog karácsonyi 
ünnepeket kívánt, s közölte, hogy a kapu előtt vár ránk a szán kocsissal és hazavisz 
minket. Amint kiléptünk, tényleg ott volt a parádés szán. Felültünk rá, a 
szolgálatkész parádéskocsis betakarta a térdeinket bárányprémmel. Szállingózott 
a hó, csilingeltek a gyönyörű lovak, siklottunk a fehérbe öltözött tájon. Minden 
olyan csodálatos volt, mint a mesében. Akkor arra gondoltam: miért is nem 



találkoztam Ferivel később, valami hasonló helyzetben, emelkedett hangulatban. 
Mennyivel másként alakult volna minden. De akkor és ott, abban a két számmal 
kisebb cipőben... 

27. 

Mesés volt az utazás a szánon. Vidámak, boldogok voltunk, már a Szenteste 
varázsában éltünk. Behajtottunk egészen a házunkig. Bábka megkérte a kocsist, 
várjon egy kicsit, aztán térül t-fordult és kihozott egy fél liter finom köménypál inkát. 
Még beszaladtunk Dudinszky főesperes úrhoz, vittünk Erzsi néninek ajándékot: 
egy drága, nagyméretű kasmir kendőt és egy nagy doboz bonbont. Zavarban 
volt, megcsókolt minket és megköszönte az ajándékot. Aztán még annyit mondott: 
„Mintha titeket láttalak volna az imént a parádés szánon, vagy tévedtem?" „Nem 
tetszett tévedni, tényleg mi voltunk." „No, akkor igen nagy becsben tartanak 
titeket az erdőigazgatóságon, végtelenül örülök neki." 

Otthon behoztuk a kis ülő pléhkádat , megfüröd tünk , fe ldíszí te t tük a 
karácsonyfát. A tészták már készen voltak, a spóron még főtt, sült a finom 
karácsonyesti vacsora. Bábkának hoztunk gyapjúsálat, meleg bélelt kesztyűt, 
papucsot, csokoládét. Mi kaptunk két élő aranyos angóranyuszit és egy-egy pici 
arany fülbevalót. Váratlanul befűtött Szemen, ajándékokkal megrakodva. Bábkának 
köménypálinkát, bort, likőrt, csokoládét, Olikának egy karórát, nekem egy 
manikűrkészletet hozott. Jöttek a kántálok, hangulatos, csodás, soha nem ismétlődő 
Szenteste volt.. . 

Istenem, de rég volt, Istenem, de szép volt! 
Másnapra szabadnapot kaptunk. A karácsonyi üdvözlőlapok sorában ott voltak 

drága barátaink, János és Laci tábori lapjai. Valahonnan a messzi Oroszországból 
küldték. Orosz Sanyi zászlóstól is kaptam egy hosszú levelet... Géhás tiszt volt 
Kőrösmezőn. Ez a kedves fiú udvarolt nekem, lóháton járt hozzánk, lovagolni 
tanított minket. Egyszer a csicskásával lehozatott két lovat a részünkre. Fényképeim 
is vannak róla, ahogy hárman lovagolunk. Egy másik alkalommal Bábkának egy 
füstölt sonkát hozott. Most pedig a frontról jöttek tőle aranyos levelek. 

Szemen is állandóan írt, de a levelei már nem voltak olyan meleg hangúak. 
Amióta mindketten (mármint én meg Olika) dolgoztunk, talpra álltunk, megváltozott 
a társadalmi helyzetünk. Szemen mintha féltékeny lett volna Olikára, aki már nem 
volt kis naiv hamupipőke. Azért továbbra is érkeztek tőle levelek. Bevonult, nagyon 
jól állt neki az egyenruha. Utoljára mint zászlóssal találkoztunk vele. A háború 
vége felé eltűnt. Azt hittük, elesett a fronton. Utólag megtudtuk, hogy dezertált a 
magyar hadseregből. 



Férfiak, szerelmek nem voltak az életünkben. Az erdő igazgatóságon többnyire 
nős vagy harmincon túli agglegények dolgoztak. Azonkívül, mi reggel érkeztünk, 
munka után azonnal elutaztunk, vasárnaponként nem tartózkodtunk Rahón. így 
nem is volt alkalmunk ismeretségeket, barátságokat kötni. De nem is igényeltük. 
Kolléganőink többnyire anyaországiak voltak, harmincon felüli hölgyek, csaknem 
mindegyiküknek viszonyuk volt idősebb, felettes beosztásban dolgozó, nős 
kollégáikkal. Erről mindnyájan tudtak, de nem botránkoztak meg rajta. Kivétel csak 
Szentimrei Katalin és Liszka Beatrix volt. 

Akadt ilyen a férfiak között is. Például Zsinai Mihály, a mi őrző és védő 
angyalunk. Jóságos, kövér, lompos, alacsony ember volt: a főmérnök. Neki köszön-
hetjük (ezt csak később tudtuk meg), hogy állást kaptunk az erdőigazgatóságon. 
Tudott róla, hogy Dudinszky főesperes úr foglalkozik velünk, és kerített nekünk 
Rahón két tanárt, hogy felkészítsenek minket más tárgyakból is. Kétszer hetente 
munka után a későbbi vonattal utaztunk haza. Ő járta ki Máramarosszigeten, hogy 
magánúton levizsgázhassunk a hetedik osztály anyagából. 

Máramarosszigeten ekkor már vagy két éve nagy építkezések folytak. Lakások 
készültek az erdőigazgatóság tisztviselőinek, mert az igazgatóságot újabban oda 
helyezték át. Ezt az építkezést Lukács főmérnök vezette. Egyszer elmentünk Szigetre 
megnézni az épülő otthonokat. Villaszerű, kertes családi házak voltak; a nőtlen 
férfiak, illetve a lányok részére erdészotthon. Ez egy kétemeletes, szálloda típusú 
ház volt. Benne minden személy részére egy szoba, főző- és mosdófülke, a folyosó 
két végében fürdőszoba, vécé és falba beépített spájz. Mi azonban nem örültünk 
ennek a lehetőségnek. Almunk továbbra is az volt, hogy felépítjük Tiszaborkúton 
a tiroli faházat. Spórolni kezdtünk rá. Csak így, ezzel a faházzal lett volna igazán 
teljes az életünk. 

Egy nap azt mondta Béla bácsi Olikának: „Holnap felviszlek kettőtöket a 
vezérigazgatóhoz, bemutatlak neki." Vitéz Katapán Ottó vezérigazgató nagyon 
tekintélyes úr volt, igen ritkán láttuk. Mint kiderült, a földművelésügyi minisztérium 
jóváhagyta az erdőigazgatóság felterjesztését a véglegesítésünkről. Eddig 
napidíjasok voltunk. - Csinosan felöltöztünk, emlékszem, bordó antilop körömcipö, 
fahéjszínű szövetruha volt rajtunk. Olikának piros övvel, rajtam zölddel. A 
vezérigazgató felállt az íróasztalától, elénk jött, kezet nyújtott. „Eddig csak hallottam 
magukról, gratulálok a kinevezésükhöz. Főnökük elégedett a munkájukkal. Csak 
így tovább, jó munkát, hölgyeim!" - ismét kezet nyújtott és távoztunk. A kinevezés 
magasabb fizetéssel járt. 

Hazafelé a kocsifülkében arról beszélgettünk, hogy a bennünket ért szerencse 
csakis Isten jósága lehet. Ahogy áthaladtunk Tiszaközön, arra lettünk figyelmesek, 
hogy a hatalmas, meredek sziklákon munkaszolgálatosok dolgoznak. Követ fejtettek. 



A munkaszolgálatosok Tiszaborkúton laktak, sátrakban és naponta hajnalban 
gyalogosan indultak Tiszaközre, este pedig vissza. A távolság legalább tíz kilométer 
volt. Azt kérdeztük, az Isten hogy engedheti ezt meg? Örömünkbe üröm vegyült. 
És ez valahogy törvényszerűen megismétlődött még néhányszor életem során. 

A házépítésre szánt, összegyűjtött pénzünkért fájó szívvel - bútort rendeltünk 
Máramarosszigeten egy Nedelkovics nevü bútorkészítő mesternél. Apuka kipótolta 
kis pénzünket ezer pengővel, a faanyagot jutányos áron kaptuk az erdőigazga-
tóságtól. 

28. 

Amikor aztán kulcsrakészen voltak a lakások, a terület is rendben, kerítések, 
kapuk, minden, minden, akkor lógó orral átköltöztünk Szigetre. Bábka vigasztalt 
minket, hogy szombatonként majd úgyis hazajövünk. Mivel ketten voltunk, a 
kétszobás saroklakást kaptuk meg, erkéllyel. Szép, napos, nagyablakos, zsalugáteres 
lakás volt. Az egyik szobát mi új bútorokkal rendeztük be, a másikat az erdőigazgatóság 
bebútorozva adta át mint erdészotthont. A földszinten Wolfék laktak, a gondnokék, 
a felesége vezette a konyhát. Finom, bőséges ebédeket kaptunk jutányos áron. Az 
erdőigazgatóságnak saját gazdasága volt, tehén-, sertés- és tyúkfarmokkal. 

A hétvégeket Tiszaborkúton töltöttük. Bábka nem szomorkodott, sőt vidám 
volt, örült neki, hogy jól megy a sorunk. Meglátogatott minket, nagyon tetszett 
nálunk neki minden. 

Az erdőigazgatóságon kialakult egy kisebb társaság: négy férfi kolléga és 
négy lány. Ica, Berci, Oli és én. A férfiak közül Kiss Zoltán, Szaszkó Jóska, 
Milcsevics Pubi mérnök és Habzda Imre miniszteri számellenőr. Hetente kétszer az 
Elitben vacsoráztunk. Barátságos vendéglő volt ez, kerthelyiséggel, zenekarral, 
dizőzzel. Rövidesen párok is kialakultak: Ica - Jóska, Berci - Pubi, Olika - Zoli, 
Imre és én. Csak Icának volt viszonya Jóskával, a többiek, minket is beleértve, 
csak barátok maradtunk. A legérdekesebb figura Habzda Imre volt. Valamelyik ük-
ükapja török volt, innen a neve is, melyet később magyarosított Hajtóra. A 
koromfekete hajú, kreolbőrü, olajos szemű, lila ajkú, stramm férfi kissé sántított az 
egyik lábára. Endrődön született. Amikor a román hadsereg dúlta Magyarországot, 
egy román katona a játszadozó gyerekek irányába dobta a gránátot. Csak Imre 
sebesült meg, két lábujját szétroncsolta a robbanás. Rendkívül okos, szellemes, 
szarkasztikus alkat volt. Bántó, sértő, keserű - ugyanakkor bőkezű gavallér és 
remek barát. Egy alkalommal vérig sértette Zsák Júlia kolléganőnket. Mindnyájan 
felháborodtunk, Szentimrei Katóka, aki a legtekintélyesebb, negyvenéves hölgy 
volt, követelte Imrétől, hogy kérjen bocsánatot. 



Zsák Juli huszonöt éves, vörös hajú, vizenyős szemű, szeplős, kényeskedő 
lány volt. Mivel Imre vonakodott bocsánatot kérni, Katóka jelenteni akarta a dolgot 
a főnöknek. Erre Imre megszólalt: „Feldobom ezt a pénzérmét, ha fej, nem kérek 
bocsánatot, ha írás, térdre borulok és esedezve kérek elnézést. Ha a levegőben 
marad, megkérem a kezét és feleségül veszem." Nagy botrány lett belőle, a 
főnökünknek kellett beleavatkoznia. Imre vakmerően politizált, lépten-nyomon 
szidta a németeket, akik belekényszerítették a magyarokat az öngyilkos háborúba. 
„Ez nem a mi háborúnk, semmi keresnivalónk a sztyeppéken. A németek a front 
mögött égetik a falukat, gyilkolják a civil lakosságot, miközben a mi fiaink elvéreznek 
vagy megfagynak az első vonalban." Arra sem volt tekintettel, hogy a szomszéd 
asztalnál ülő kollégája, Zeffer Tóni német volt. - „Fogadjunk, Tóni, ha az oroszok 
elvesztik a háborút, megeszem a szemben levő adóhivatal esőcsatornáját, ha 
fordítva történik, te eszed meg." 

Az egész erdőigazgatóságon csendes németellenes hangulat uralkodott. Imre 
azonban minden reggel azzal kezdte a napot, hogy hangosan szidta a németeket. 
Galambos főmérnök ellenben német szimpatizáns volt. Megkövetelte, hogy nemre 
való tekintet nélkül mindenki előrelendített karral, „Szabadság!"- gal üdvözölje. 
Sohasem köszöntem neki, inkább kikerültem. 

Egyik este az Elitben vacsoráztunk, egy dizőz énekelt a zenekar kíséretében. 
Berohant négy SS-katona, odamentek a zenekarhoz, kiemelték onnan a 
szakszofonost , és elvitték. A zenekar tovább játszott, az énekesnő tovább 
énekelt: „A zongorámon ott áll még a képed, csak ez az egy maradt meg, semmi 
más . . . " 

Még egy esetre emlékszem az Elitben. Vacsora közben Olika megérinti a térdemet 
és közli velem néma ábécével, amit mi dolgoztunk ki magunknak: jól figyeljem meg 
a tőlünk jobb kézre eső negyedik asztalt. Ott két snájdig magyar katonatiszt 
társaságában a kőrösmezői körzeti zsidó orvos lánya, Bach Henriett szórakozott. 
О már előbb észrevehetett minket, mert tekintete kérlelően ránk volt szegezve. 
Olikának remek mimikája volt, tudtára adta, legyen nyugodt. Henriett művelt lány 
volt, egy angliai egyetemen tanult. Soha többé nem hallottunk róla. 

Amikor megjelent a harmadik zsidótörvény, egy reggel útközben a hivatalba 
menet hallottuk, hogy az egyik híres sebészprofesszor megmérgezte a feleségét, 
két leányát, kutyáját és végzett önmagával is. Láttuk az erkélyünkről, ahogy a 
gettóból egész éjjel meneteltek a zsidók az állomásra. 

Galambos főmérnök kiadta a parancsot: holnap ekkor és ekkor meg kell jelenni 
a piactéren, kivégzés lesz. Az erdőigazgatóság tisztviselői számára kötelező a 
megjelenés, személyesen fogja ellenőrizni. Galambos veszélyes fasiszta volt, nem 
mertünk ellentmondani neki. Másnap ott voltunk. Nem ecsetelem, milyen 



lelkiállapotban. Három férfit hoztak egy nyitott teherautón, majd fegyveres katonák 
kíséretében odaállították őket az előzőleg leásott cölöpök elé. Az ügyész felolvasta 
az ítéletet. A magas, szikár, kb. negyvenéves férfi szovjet partizán volt, a másik 
egy fiatal magyar honvéd, a harmadik egy román nemzetiségű kiskatona. Az 
utóbbiak katonaszökevények voltak. Hozzákötötték őket a cölöpökhöz, szemüket 
bekötötték, pár méternyi távolságra megállt előttük három-három vagy talán négy-
négy katona (erre már nem emlékszem pontosan), akik parancsszóra tüzet nyitottak. 
A kivégzettek összerogytak, mint a rongybábuk. Tetemeiket csak éjjel szállították 
el. Imre nem jött el a kivégzésre, hű maradt önmagához. 

A régi naplómban részletesen írok arról, hogyan sikerült leérettségiznünk. 
Egykori vágyálmunk, az érettségi tulajdonképpen már nem okozott nekünk akkora 
örömet, mint vártuk. Zavaros időket éltünk, tele rémtörténetekkel, tragédiákkal. 
Mindenki arról beszélt, hogy menekülni kell, közeledik a front. Apuka elszállította 
Bábkát, a tehenet és a sertéseket Técsőre. Ezt közölte velünk te lefonon. 
Mostanában már leginkább csak így tartottuk a kapcsolatot. Azelőtt eljött hozzánk 
személyesen Szigetre. 

Imre még akkor, a háborús hisztériában sem vesztette el morbid humorát. „Tóni, 
kezdheted rágni a csatornát." Tóni pedig tovább is bízott a német csodafegyverben. 
Többen tanúi voltunk, amint rengeteg katona vonul szekerekkel, biciklin, gyalog, 
rendezett sorokban a front irányába. Mellettük egy oldalkocsis motorkerékpár 
haladt, két magas rangú tiszttel. Meg-megálltak egy-egy parancsnok mellett, átadtak 
nekik valamilyen írást. Erre azok ál Íj -1 parancsoltak és felolvasták a szöveget az 
osztagoknak. Abban a pillanatban megfordultak és az ellenkező irányba indultak. 
Az arcukon mosoly volt, a szemükben öröm bujkált. Délután, amikor munka 
végeztével hazaindultunk az erdőigazgatóságról, a katonák ismét a front felé 
meneteltek. Nem tudtuk, mi történt, de ez nyilván az a mozzanat lehetett, amikor 
Horthyék ki akartak ugrani a háborúból, a parancs ki is volt adva. De aztán német 
nyomásra visszafordult minden. 

Istenem, most tudom csak, micsoda tragédia történt. Ha akkor a magyaroknak 
sikerül kiugrani a háborúból, Erdély, Kárpátalja, a Felvidék a mienk. Több kollégánk 
költöztette családját az anyaországba. Nagyon sajnálom, hogy az előző naplómban 
nem jegyeztem fel pontosan a dátumokat. Az eseményeket össze-vissza, nagy 
kihagyásokkal rögzítettem. 

Rettegésben és pánikban éltünk. Féltünk a szovjetektől. Emlékeztem, mit 
meséltek nekünk az ukrán emigráns tanáraink a forradalomról és a csekáról. Olykor 
már hallani lehetett a szovjet csapatok ágyúinak dörgését a Kárpátokban. Kitört a 
pánik. Galambos főmérnök leparancsolt mindnyájunkat az udvarra és kijelentette, 
ne merjen senki politizálni, rémhíreket terjeszteni, mert a fejével játszik. 



Egy délután Olikával mentünk az utcán és csehül beszéltünk egymással; 
gyakran tettük ezt. Hirtelen megelőzött minket egy német katona és megszólított: 
„Maguk csehek?" "Cseh iskolába jártunk." „Hát tudják meg, én is cseh vagyok, 
német egyenruhában." A lakásunkig kísért, és kérte, engedjük meg, hogy 
meglátogasson minket. Beleegyeztünk. Eljött hozzánk, kezében egy közepes 
nagyságú bőrönddel. Elmesélte, hová való, megmutatta a szülei, a felesége és két 
kisfia fényképét. Ideadta nekünk a címét, hogyha vége lesz a háborúnak, írjunk a 
szüleinek, s ha ő túléli a háborút, írni fog nekünk. Azt a bizonyos bőröndöt, 
amelyet magával hozott, nálunk akarta hagyni. „Mi van benne?", kérdeztük. 
Kinyitotta. Színültig tele volt vadonatúj szovjet bankókkal. „Ez a maguké, nekem 
már nem lesz rá szükségem." Az ördög belém bújt, bárhogy is erősködött a vendég, 
nem engedtem, hogy nálunk hagyja a temérdek pénzt. Olika kért egy pár bankót, 
erre ő kivett egy köteget és nálunk hagyta, majd magához vette a bőröndöt és 
távozott. 

Majdnem minden éjjel légiriadóra ébredtünk. Az erdészotthonnak volt egy 
korszerűen berendezett pincéje légiveszély esetére, vízvezetékkel, vécével, tábori 
ágyakkal, gyógyszeres szekrénnyel, meleg plédekkel felszerelve. Gyakran 
vonultunk le ide, de hála Istennek, soha egy bomba sem érte Szigetet, csak a nagy 
magasságban felettünk elhúzó repülőgépek motorjainak zaja borzolta idegeinket. 

Béla bácsit az utóbbi időben Olika többször teljesen lerészegedve találta az 
irodájában. A fiúk támogatták haza. Józanul is búskomor volt, átkozta a németeket, 
a háborút, állandóan a második frontról beszélt, kereste a pálinkásüveget, és ha 
nem találta, sírva fakadt. Megdöbbentő, szívet marcangoló látvány volt ez az 
emberi roncs. A mi szeretett, drága, jóságos Béla bácsinkból élő halott lett. 
Elviselhetetlenné vált az élet. Az irodába mindenki pontosan bejárt, de senki sem 
dolgozott, csak csoportokba verődve beszélgettünk, latolgattuk, mi lesz, mit hoz a 
holnap. 

Váratlanul meglátogatott minket Orosz Sanyi. Már hadnagyi rangban volt. 
Egy teherautóval jött. Mint kiderült, bennünket keresett. „Még van némi hely a 
kocsin, meneküljünk!" Ez a drága, jószívű fiú az utolsó pillanatban is ránk 
gondol t . . . Megmagyaráztuk neki, hogy minket az erdőigazgatóság el fog 
szállítani bútorostul, mindenestül. Nem akartam azzal szomorítani, hogy mi bizony 
maradunk . „Hol keressem majd maguka t?" - kérdezte . „Budapes ten , a 
F ö l d m ű v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m b a n . " Öle lkez tünk , c sóko l tuk e g y m á s t 
mindhárman, és sírtunk. 

Istenem, hova lett a drága Sutka János, Szabó Laci és Orosz Sanyi? „Hol 
vannak a katonák?.. ." 



Ki volt tűzve a tehervonat indulásának a pontos dátuma. Három napot adtak a 
bevagonírozásra. Az erdőigazgatóság lovai, szekerei szállították a bútorokat. Az 
igazgatóság ugyanis tovább működött. Imre fel volt háborodva, mi miért nem 
pakolunk. Veszekedett, gorombáskodott velem. Soha semmi közöm nem volt 
Imréhez, de ő sokszor hangoztatta mások előtt is: „Emmi lesz a feleségem." Persze 
ezt senki nem vette komolyan. Eleinte haragudtam, később megszoktam a felelőtlen 
kijelentéseit. Nem udvarolt nekem soha, nem mondta, hogy szeret. Egy párszor, 
amikor az Elitből kijöttünk és hazafelé tartottunk, a vaksötétben szenvedélyesen 
magához ölelt. Semmi hatással nem volt rám, és mindezt csak az elfogyasztott 
bornak, a vendéglő hangulatának tulajdonítottam. „Hisz tudod, hogy feleségül 
veszlek, többször megmondtam." Vádolta magát, hogy már régen meg kellett volna 
esküdnünk, de hogy ezt mire alapozta, nem tudom. Ha megkérdezi, leszek-e a 
felesége, kategorikusan nemmel válaszoltam volna. Kedveltem Imrét mint kollégát, 
szerettem szabad szellemességét, még a szarkazmusát is, de férjként soha nem 
tudtam volna őt elképzelni. 

A tisztviselők vonatra ültették családjukat, útnak indították ingóságukat. 
Bizonyos idő múlva bejelentették, hogy fenn van még tartva két teher- és öt 
személykocsi. Hozzátették, hogy tényleg ez lesz a legutolsó szerelvény, amit 
garantál az erdöigazgatóság. Az udvaron összegyűltek az emberek, ott volt Katapán 
Ottó vezérigazgató úr is, beszédet mondott, elsősorban azok felé intézve szavait, 
akik itt maradtunk. Rövid beszédének az értelme körülbelül ez volt: „Bármilyen 
hatalom lesz itt, önök, akik itt maradnak, tovább szeressék és védjék az erdőt. Csak 
a természet örök, csak az erdők és hegyek nyújthatnak védelmet és békét a 
lelkünknek. Hálásan köszönöm az együtt töltött időt és a munkát. Áldja és őrizze 
meg az Isten magukat, drága kollégák!" Könnyeit törölgetve, kivétel nélkül 
mindenkivel kezet fogott és átadta a szót az erdőigazgatóság gazdasági főnökének, 
aki kihirdette, hogy a hátsó udvarban kettéhasított, leperzselt sertések állnak a 
rendelkezésünkre, vigyünk belőlük, kinek mennyire van szüksége. Nekünk az 
erdészotthon gondnoka szállította haza a hatalmas fél disznót. Kaptunk ajándékba 
két vadonatúj táskaírógépet. Továbbá hat rend komplett férfiöltönyre való 
szövetet, fekete, sötétkék és barna színben. Wolf, az otthon gondnoka egy raktárnyi 
hófehér, víznyomatos papírtömböt elraktározott az ebédlőben, s még sok mást is, 
ami re már nem e m l é k s z e m . Még e l ő z ő l e g s z é t o s z t o t t á k a b ú t o r o k a t 
nagycsaládosoknak. Bánky főtanácsos úr Kövéréknek hagyta az itt maradt 
szobabútorát, Béla bácsi lánya nekünk adott egy szoba-, konyha- és előszoba-



garnitúrát. Nem akarták otthagyni prédának. Kaptunk az erdőigazgatóságtól két 
szép nagy szőnyeget is. Igaz, mindez akkor voltaképpen nemigen érdekelt 
bennünket. 

Ott ültünk mindnyájan a fűben, a holtvágány mellett álló szerelvénynél. A 
vezérigazgató és a magas rangú tisztviselők gépkocsikon hagyták el Szigetet. 
Késő délután elindult a szerelvény is. Mi Lukács főmérnökkel vagy tizenöten 
ottmaradtunk, majd szótlanul szétszéledtünk. 

Úgy éreztük, itt a világvége. Nincs tovább. Mi is elutaztunk volna, Bánky 
főtanácsos úr, Zsinai Mihály, a mi védő és őrző angyalunk próbálta elhitetni velünk, 
hogy nem szabad maradnunk. De mi maradtunk. Méghozzá Bábka miatt, nem 
akartuk otthagyni őt a Jolán karmai között. 

A németekkel kapcsolatos utolsó emlékem: egy pár gyerekarcú kiskatona egy 
szörnyű sovány tehéncsordát terelget maga előtt. Éjszaka német beszédet 
hallottunk. Valakik kiabáltak, egy kissé távolabb égett valami, tűz körül árnyak 
mozogtak. Az erkélyről néztük a Szlatina-Sziget Tisza-híd robbantását. 

Éjszakára levonultunk a légoltalmi pincébe, voltunk vagy tizennyolcan, köztünk 
Zeffer Tóni a siketnéma feleségével. Tóni részére ki volt készítve egy nagy hátizsák, 
hozzácsatolva egy vastag pléd. Tóni lábán bilgeri volt, vastag gyapjűöltönyt 
viselt, karján egy meleg kabát, sál és egy kucsma. Még csak ősz volt, el nem 
tudtuk képzelni, miért öltözött fel így. Mindenki lehozta értékeit, de normálisan, az 
évszaknak megfelelően voltunk öltözve. Wolfék a mi fél disznónkat is feldolgozták. 
A pincében disznótoros vacsorát rendeztünk. Ott ültük a halotti tort a drága 
magyarjaink, kollégáink és semmivé lett életünk felett. 

Hajnal felé erős robbanás rázta meg a házunkat. Felébredtünk. A légoltalmi 
pincén nem volt ablak, csak pár szellőztető nyílás. A vasajtó le volt zárva, és egy 
vasrúddal kitámasztva. Wolf apósa, egy idősebb ember, Miska bácsi résnyire 
kinyitotta az ajtót, amelyen keresztül goromba, hangos beszédfoszlányok szűrődtek 
be. Vagy másfél órán át így gubbasztottunk. Miska bácsi mindenáron ki akart 
menni, de nem engedtük. A végén mégiscsak felment a földszintre, onnan látta, 
hogy a házunk előtt egy hatalmas tank áll keresztben az utcán. Körülötte katonák 
rohangáltak valami furcsa spiccben végződő sapkában és vörös csillaggal a 
homlokukon. Ezt jelentette is nyomban nekünk. 

Tóni már a kabátot is felvette és a siketnéma felesége nyakába kapaszkodva 
sírt. Az öregecske nem fért a bőrébe, ismét kiment és kiállt a kapuba. Újságolta 
büszkén, hogy egész közelről látta az oroszokat. „Mélyen meghajoltam, és azt 
mondtam, Zdrásztvujtye, továris", mire az egyikük: „Dáj bog, pápása" (Adjon 
Isten, papa). Honnan tudhatta ezeket a szavakat Miska bácsi, máig sem sejtem. 



Hangos kopogtatás az ajtón. Az öreg kinyitotta. Két rendes öltözetű, 35 év 
körüli, borotvált arcú tiszt lépett be. „Nyemci jeszty?" („Vannak itt németek?") -
kérdezték. Tóni felvette a kabátját, a hátizsákját és már indulni akart feléjük, amikor 
erőszakkal lenyomták a székre. A tiszt megismételte: „Nyemci jeszty?", és ujjával 
fölfelé mutatott az emeletre. Wolfnak voltak saját kulcsai minden szobához. Amikor 
kiléptek a pincéből, a tágra nyílt ajtó mögött vagy 8 -10 felfegyverzett katonát 
láttunk lövésre kész fegyverrel a kezükben. Végigjárták a házat, a padlást és 
visszajöttek a pincébe. Wolf étellel, itallal kínálta őket, nem fogadtak el semmit, 
csak rágyújtottak az asztalon heverő cigarettásdobozból. Rövidesen távoztak. 

Még két éjszakát töltöttünk ott a pincében. Nem történt semmi. Az emberek 
lassan kimerészkedtek az utcára. Két nap múlva mi is kimentünk a főutcára. Szömyü 
látvány fogadott bennünket: betört kirakatok, kifosztott üzletek. A járdákon 
szétdobált áruk hevertek, a könyvesüzlet előtt például nagy halom könyv, a katonák 
és a járókelők tapostak rajta. 

Az orosz katonákkal nem voltak incidenseink, a civil lakosságot nem bántották. 
Ezt előre parancsba kapták, meg volt tiltva nekik a civilek bántalmazása. 

Máramarossziget orosz katonai városparancsnoki székében egy keménykezű, 
kegyetlen japán ült. Volt is csend és rend a városban. Sajnos, az ő hatásköre csak 
a szovjetekre terjedt ki, a románokra nem. Egy hét leforgása alatt kilakoltattak 
mindenkit az otthonból. Cserébe az erdőigazgatósági tisztviselők által elhagyott 
családi házakat ajánlották fel a Tisza-parton. Ismét szegény Wolfnak gyűlt meg a 
baja velünk. Szekerekkel elszállíttatta bútorainkat. A nagy költözködésben a 
románok elloptak tőlünk két gyönyörű szőnyeget. Hiába reklamáltunk kézzel-lábbal 
mutogatva, nem is akartak meghallgatni minket, csak valami két szót ismételgettek: 
„repede-repede". 

A lakás szép volt. Két nagy szoba, a manzárdban is egy tágas szoba, jó konyha, 
nagy fürdőszoba, előszoba, nagy spájz, szép nagy terasz faragott keményfa 
korlátokkal és kert. 

Meglátogatott minket Lukács főtanácsos, nyugtatni próbált. О jól ismerte a 
románokat. Perfekt beszélte a nyelvüket. Húsz évig élt közöttük az első világháború 
után, amikor Sziget főépítésze volt. „Majd lesz valami, kialakulhat a dolog, az még 
nem biztos, hogy a románoké lesz Erdély"- mondta. Múlt az idő, élelmünk volt 
bőven, csak pénzünk nem. Olikának eszébe jutott, hogy attól a bizonyos német 
katonától kaptunk valamiféle pénzt, hátha jó , használható. Nagy nehezen 
megtaláltuk. S mit ad Isten? Kisült, hogy ez a rubel most a legkeményebb valuta. 



Ha akkor nem bújik belém a kisördög, és nem utasítom el a pénzt, most milliomosok 
lettünk volna. Lukács főmérnök behívatott mindenkit az erdőigazgatóságra. Ott 
találkoztunk egyik ismerősünkkel, Komán Viktorral. Magyar zászlósként ismertük 
meg. Fess fekete fiatalember volt, Olinak szeretett volna udvarolni. Ez a Viktor az 
erdőigazgatóság igazgatója lett, a Lukács helyettese. Be kellett járnunk az 
igazgatóságra, rendbehozni a szétrombolt, feldúlt irodákat, rendezni az iratokat. 
Fizetést nem kaptunk. 

A manzárdszobánk ablakából világosan láttuk, hogy a Tiszán túl, Aknaszlatinán 
cseh zász lók lobogtak az épü le teken . E lha tá roz tuk , hogy á tkö l tözünk 
Szehszlovákiába. Gyalogszerrel tettük meg az utat Técsőre, ami tőlünk vagy 35 
kilométerre volt. Alaposan körülnéztünk, találkoztunk Bábkával is. Técsőn egyetlen 
csehet sem láttunk, viszont hemzsegtek ott az oroszok. Apuka is mondta, hogy 
ezek a muszkák nem mennek el Kárpátaljáról. Fogadtunk egy lovasszekeret, 
felültettük rá Bábkát és visszamentünk vele együtt Szigetre. Szegény Bábka nagyon 
vakarózott, elvittük őt dr. Szálkához, aki megállapította, hogy bizony rühöt kapoti. 
Szereztünk neki orvosságot, naponta fürösztöttük és naponta friss hálóinget adtunk 
rá, váltottuk az ágyneműt. Elég hamar sikerült kikezelnünk. Ha nem hozzuk el őt 
Técsőről, talán ott halt volna meg. Sokat mesélt arról, hogyan ment a sora, de a 
legtöbbet szegény apukáról és az elhanyagolt Gyurikáról beszélt, akiket nagyon 
sajnált. 

A román erdőigazgatóság igazgatója, Komán Viktor már hónapok óta nem 
adott fizetést a magyaroktól „átvett" tisztviselőknek, arra hivatkozva, hogy nincs 
pénz. Lukács főmérnök úrnak támadt egy ötlete. El kell adni a parkettát, deszkát, 
hisz hatalmas készletek vannak a fürésztelepen. Komán azt mondta, nem lehet, 
mert a szovjetek lefoglalták. „Gyerekek, ti tudtok oroszul, elmentek az orosz 
városparancsnokhoz, ő kimondottan adminisztrációs ügyekkel foglalkozik." Hiába 
szabadkoztunk, hogy mi csak ruszinul tudunk, rábeszéltek bennünket. Köves úrral 
elvállaltuk a dolgot. A magas rangú orosz tisztnek előadtuk a problémánkat, hogy 
itt rekedtünk, nem tudunk áttelepülni Kárpátaljára, mert hónapok óta nem kapunk 
fizetést . A parancsnok hümmögött , aztán végül is engedélyezte bizonyos 
mennyiségű parketta eladását. Mindnyájunkat kifizettek. 

Budapestről jöt tek a levelek. Bánky főtanácsos kért minket, települjünk 
át Pestre . A Földmüvelésügyi Min isz té r iumban fogunk dolgozni , nagy 
szükségük van ránk, tudunk oroszul. Lakás, j ó fizetés és engedély a vagonra 
- biztosítva. 

Az egyik Tisza-parti házban volt a szovjetek irodája. Mindenkinél papírt 
kerestek, nálunk is. Adtunk nekik egy ezerlapos papírtömböt. Hoztak érte egy 
háromkilós amerikai konzervet: sertéshús volt benne. Ezt a tranzakciót később is 



folytattuk: szalonnát, lisztet, tatárkát, köleskását, cukrot, gyertyát kaptunk ily 
módon. Jól mondta nekünk Wolf, hogy nagy hasznát fogjuk még venni ennek a 
papírnak. Milyen igaza volt! 

Ki szeretnék térni két fontos epizódra. Máramarosszigeten plakátok hirdették, 
hogy három hangversenyt ad a bukaresti Efim Fliomen hegedűművész. Lukács 
főmérnök úrral és egy magyarul is beszélő zeneértő úri hölggyel, Berzeszku Ritával 
jegyet váltottunk a három előadásra. A művész mindháromszor telt ház előtt lépett 
fel a színházban, mindháromszor átütő sikere volt, fergeteges tapsot kapott. 
Mindenkit lenyűgözött virtuóz játéka. Be kell vallanom, nem konyítottam semmit 
az ilyen klasszikus zenéhez, de magával ragadott a terem hangulata és a színpadra, 
a művész lábaihoz hulló virágözön. Az egész város csak erről beszélt. A 
polgármester bált rendezett a prefektúra nagytermében. Hivatalosak voltunk mi is, 
ugyanabban az összeállításban, ahogyan a hangversenyekre jártunk. 

Az asztalunkhoz odajött a művész, ismerősként üdvözölve Berzeszku asszonyt, 
aki bemutatta őt az asztalnál ülőknek. A művész felkért engem táncolni. Kínos 
helyzetbe kerültem: soha nem táncoltam, nem is tudtam; kikosaraztam. Berzeszku 
asszony az asztalunkhoz ültette a neves férfit. Franciául társalogtak. Velem oroszul 
beszélt és ismét felkért táncolni. „De, kérem, értse meg, nem tudok táncolni." 
„Akkor sétáljunk legalább együtt a teremben." Másnap levizitelt nálunk, elkérte a 
címemet és Budapestre utazott. Az onnan küldött levelén Országh Tivadar 
budapesti hegedűművész címe volt. Fliomen ott lakott nála. Több levelet kaptam 
tőle. írását nem tudtam kiolvasni és nem is igyekeztem. Én csak egyetlen lapot 
küldtem neki. 

A másik epizód. Szigeten volt egy ismerős földbirtokos család. Magyar, ruszin, 
román keverék. Meghívtak bennünket egy piknikre a szőlőjükbe. Nagy társaság 
gyűlt össze. A házigazdák saját kocsijukon és fogadott fiákereken vitték fel a 
vendégeket a szőlőben levő v íkendházukba . A reggel i t , a h idegtá laka t 
szőlőleveleken tálalták. A piknikre hivatalos volt néhány román, akik csak valamivel 
később, a reggeli mise után jöttek fel. Nyolc cigányképü fiatal tiszt érkezett lóháton, 
köztük egy rendkívül csinos, világosbarna hajú, európai megjelenésű férfi. 
Magyarul is beszélt. Dragomiresti-Deák Ionelnek hívták. Már láttuk őt május 
kilencedikén, a győzelem napján a prefektúra teraszán a polgármester, román és 
szovjet magas rangú tisztek társaságában. Olika hívta fel rá a figyelmemet, és azt 
mondta: „Ez már igen." Olikának csillogott a szeme. Reggeliztünk, ebédeltünk, 
szórakoztunk. A társaságban volt egy nagyon helyes árva lány: Baba. A piknikről 
visszafelé jövet, Babáék mindannyiunkat meghívtak magukhoz, egy gyönyörű 
régi házba. Később tudtuk meg, hogy Baba egyetlen örököse volt a nagyanyja 
jelentős vagyonának. 



A családok össze akarták hozni Ionéit Babával, erre ment ki a játék. Fel volt 
tálalva a vacsora, a szalonban szólt a zene, gramofon. Ionel felkért engem táncolni, 
de mivel nemet mondtam, leült a zongorához, játszani kezdett, mindenki táncolt. 
Később Ionel bekapcsolta a gramofont, Olikának kezdte csapni a szelet, le nem 
vette róla a szemét, és csak öt kérte fel táncra. 

Kocsival vittek haza, Ionel és egy fekete román tiszt kíséretében. Bábka 
kétségbeesve várt, sohasem fordult elő, hogy ennyire későn jöjjünk haza. Ionel 
másnap levizitelt nálunk és azután naponta lóháton egy virágcsokorral meglátogatta 
Olikát. Romantikus, érzelgős, szentimentális, 24 éves fiatalember volt. Ilyen típusok 
moziban vagy szerelmes regényekben fordulnak elő. Finom, kedves, kiváló modorú 
úriember volt. 

Tavassza l e lha tá roz tuk , hogy f e lu t azom Pes t re a Fö ldmüve lé sügy i 
Minisztériumba megbeszélni az áttelepülésünket. Bábkát is megpróbáltuk rávenni, 
hogy esetleg velünk jönne Pestre. Hallani sem akart a tervünkről, viszont nagyon 
kérte, vigyük őt vissza Tiszaborkútra, mert itt a veteményezés ideje. Már gyakran 
sírdogált, annyira húzta haza a szíve. 

A manzárdszobánkba beszállásoltak két hídépítő mérnököt. Komoly, szerény 
emberek voltak, hangjukat se lehetett hallani. Velük nyugodtan maradhattunk, de 
Bábkát mégiscsak kénytelenek voltunk hazavitetni. Mint kiderült, kicsiny házában 
felcseri rendelőt hoztak létre a katonák számára. Az istállót is erre a célra alakították 
át. Bábkát egyelőre Mihály bácsi vette magához. 

Az említett két hídépítő mérnök helyébe egy napon két fiatal, stramm tisztet 
kvártélyoztak be hozzánk. Kovács Elza kolléganőmmel én akkoriban utaztam el 
Pestre. Székely lány volt. Pesten élt a bátyja, a híres szobrászművész: Borbereki 
Kovács Zoltán. Zoli egyedül volt otthon, felesége a hétvégi házukban nyaralt a 
szeretőjével, amit Zoli könnyedén mesélt el nekünk, mintha ez lenne a világ 
legtermészetesebb dolga. Háromszobás, tágas lakásuk volt. Szíves, kedves 
vendéglátó, de exkuzálta magát, hogy élelme nincs, nem tud megkínálni minket. 
De Elza is, én is hoztunk magunkkal elemózsiát. Előszedtük a füstölt kolbászt, 
szalonnát, amerikai pástétomot, kockacukrot és orosz teát. Zoli valósággal 
ujjongott, amikor mindezt kiraktuk az asztalra. Másnap felkísért minket a 
minisztériumba. Bánky főtanácsos örömmel fogadott. 

Mindent megbeszéltünk, kezembe adta a Földmüvelésügyi Minisztériumba 
való kinevezésünket, az engedélyt a vagonra és megadta a címeket, ahol találunk 
üres lakásokat. „Nagy szükségünk van rátok, tudtok oroszul"- tette hozzá. 
Sehogyse akarta megérteni, hogy a ruszin nyelv nem azonos az orosszal. Zolival 
találtunk az ö kerületében egy kétlakásos emeletes házat. Mind a két lakás üres 
volt, nem lehetett panaszunk a lakások állapotára sem, csak az ablaküvegek 



hiányoztak. Visszamentünk a minisztériumba, ott megkaptuk a tanács által kiadott 
lakáskiutalást. Elza nem szándékozott Pesten letelepedni, de megbeszélte Zolival, 
hogy ideiglenesen nála fog lakni. Néhány napot töltöttünk akkor Pesten. Voltam a 
Zoli műtermében, sok szobrot, festményt láttam. Kaptam tőle fényképeket, többek 
között „A néger fiú" c. szobráról, amelyik Párizs egyik terén áll, és amelyikért Zoli 
Nagydíjat kapott. Van fényképem a Kubikos c. híres szobráról is. 

Szomorúan mesélte, hogy a lehető legrövidebb időn belül el kell hagynia 
Magyarországot. Hogy miért? Azért, mert a hungarista Gömbös Gyuláról mintázott 
szobra már ott áll Budapest valamelyik terén. Törökországba fog emigrálni, de a 
felesége, Erzsi nem akar vele menni. Voltunk együtt egy előadáson a Vígszínházban, 
egy politikai bohózatot, „A csodabár"-t néztük meg Jávor Pállal és Honthy 
Hannával. Az előadás után a büfében találkoztunk Jávor Pállal. Zoli bemutatott 
neki. „Látod, Palikám, ezt a kislányt? Ha nem lenne olyan sokkal fiatalabb nálam, 
no meg velem jönne, el vinném magammal Törökországba." Régi jó barátok voltak 
Jávorral. 

Zoli erdélyi származású székely volt. A románok elől menekült az anyaországba. 
Alacsony termetű, sötét hajú és bajszú, keménykötésű férfi volt. 

Ahhoz, hogy beköltözhessünk a lakásba, be kellett üvegeztetni az ablakokat. 
Zoli megbeszélte egy üvegessel, hogy élelmiszer fejében elvállalja ezt a munkát. 
Mi legyen az élelmiszer? Cukor. Visszajöttem Szigetre, beszereztünk ötven kilogramm 
cukrot, majd Elzával visszautaztunk Pestre. A vonatra nem kellett jegyet váltani. 
Nagy volt a tumultus, a kocsik tetején is utaztak emberek. A vonat minden kis 
állomáson megállt, ahol már asszonyok tömege várta az érkezést. Anyák, feleségek 
várták az elveszett (jobbik esetben elveszettnek hitt) fiaikat, férjüket. Most is a 
fülembe cseng egy kiáltás: „Édes fiam!" 

Pesten elintéztem az üvegezést, Zolival együtt felkerestük a mestert, átadtuk 
neki a cukrot. Vettem magunknak egy-egy pár elegáns szandált és napszemüveget 
is. Olika otthon kétségbeesve, sírva fogadott. Az előző éjjel a nálunk lakó két tiszt 
berúgva jött haza, be akartak törni Olikához. Verték, döngették az ajtót, majd 
lövöldözni kezdtek. Olika rettenetesen félt, az ajtóhoz tolt egy szekrényt. Szerencsére 
a tisztek megriadtak, mert idegen hangokat hallottak, nyilván a katonai járőrök 
lehettek, akik felfigyeltek a lövöldözésre. Persze szegény Olika reggelig nem aludt, 
akkor érkeztem én. 

A tisztek még javában húzták a csendest, amikor mi elszaladtunk Lukács 
főtanácsos úrhoz panaszra. „Itt lakik a vadaskertben, a harmadik szomszéd villában 
a szovjet városparancsnok, a vaskezü, kegyetlen kis japán!" Nosza, indultunk 
hozzá, lesz, ami lesz. Fogadott minket. A nagy íróasztala mögül alig látszott ki. Egy 
aprócska, meghatározhatatlan korú, erős szemüveget viselő, japán arcú tábornok 



volt. Leültetett minket, két tolmács jött be, az egyik orosz-német-angol, a másik 
orosz-magyar-román nyelvű. Mi magyarul előadtuk a panaszunkat, mire a tábornok 
azt mondta: „Menjenek haza nyugodtan, garantálom, amíg én vagyok itt a 
parancsnok, addig egy hajuk szála sem görbülhet meg." „De mi mégiscsak félünk" 
- vágtuk rá egyidejűleg. A tábornok erélyesen és emelt hangon ismételte: 
„Menjenek nyugodtan." 

Betértünk Lukács főmérnök úrhoz, beszámoltunk neki a dolgokról. Hazafelé 
találkoztunk egy stráfszekérrel, amelyiken a másnapos, kókadt tisztek ültek az 
összerabolt szajréjukkal. A kulcs a teraszunk asztalán volt, mindent rendben 
találtunk - csak a villanykörték hiányoztak a szobából, az előszobából és a 
lépcsőházból. Emiatt nem estünk kétségbe, mert kaptunk az erdőigazgatóságtól 
egy doboz villanykörtét. Az oroszokkal több bajunk nem volt. 

A családok fokozatosan áttelepültek. Csak egy magyar család nem menekült 
el: Szabó Bandi miniszteri számvizsgálóé. Öt kislánya volt. Ő bízott benne és 
erősen hitte, hogy ez a vidék ismét magyar lesz vagy legrosszabb esetben a 
cseheké. Látta lobogni Aknaszlatinán a cseh zászlót és egy transzparensei: „A 
Tisza nem határ". A sógora is velük volt, azt hiszem, Székely György volt a neve. 
í róként vált ismertté. Ö a Negyedíz iglen c. regény és színmű szerzője. 
Reményvesztetten végül mind visszatelepültek Szegedre. 

lonel főhadnagy rendületlenül járt hozzánk lóháton és virágcsokorral. 
Mi is készülődni, csomagolni kezdtünk, már három láda meg volt pakolva 

apróbb holmikkal. 

31. 

Egy napon lonel eljött hozzánk egy idős nagynénjével és megkérte az Olika 
kezét. Oli igent mondott. Nem sokkal később előkerült Pestről a hegedűművész és 
megkérte az én kezemet. Bármilyen hihetetlenül is hangzik - igent mondtam. 
Felelőtlenül, abszolút könnyelműen, nem gondolva át döntésem súlyát. Nem 
ismertem ezt az embert közelebbről, idegen volt a számomra, beszélni sem tudtam 
vele rendesen. Nem tudtam, hány éves, milyen nemzetiségű, csak annyit, hogy 
egy ünnepelt hegedűművész. Pár napon belül házasságot kötöttünk. Fliomen 
eladta az egyik szobabútorunkat és édesanyám Royal varrógépét. A pénzt 
zsebrevágta. Rendezett egy elegáns vacsorát nálunk, a vendéglőben megrendelt 
hideg és meleg ételeket, amit két pincér szolgált fel. A vacsorára lonel és két román 
tiszt, továbbá Berzeszku asszony volt hivatalos. 

lonel Olikát átköltöztette a nagynénje régi nagy házába. Mi meg Fliomennel 
elutaztunk Csernovciba. „Alea iacta est." A kocka el volt vetve. Megfeledkeztünk 



a budapesti terveinkről, Bábkáról, egymásról, mindenről. Olikát még értem, ő 
szerelmes volt Ionelbe. De én? Ennél rosszabb házasságot nem köthettünk volna, 
főképpen én nem. Csak a legszükségesebb holmimat vittem el magammal. Még azt 
sem engedte meg, hogy magamhoz vegyek egy pár magyar nyelvű könyvet, mert 
az veszélyes lehet. 

Fliomen továbbra is magázott engem. A vonatban figyelmeztetett, hogy ne 
üljek görbén, ne ráncoljam a homlokomat. Abba is belekötött, hogy a számon 
keresztül lélegzem. Semmi egyébről nem beszélt velem és állandóan ezeket a 
figyelmeztetéseket ismételte. Már besötétedett, amikor Tiszaborkúthoz ért a 
vonatunk. Megláttam a Bábka ablakában a lámpa fényét és elképzeltem, ahogy ott 
ül magányosan és reánk gondol. Akkor ébredtem rá, hogy mit tettem, milyen 
végzetes hibát követtem el. Bár ugrottam volna ki akkor ott a vonatból. Zokogni 
kezdtem. Fliomen durván rám szólt, hagyjam abba. 

Amíg élni fogok, nem fogom soha elfeledni az ablakból kiszűrődő lámpafényt, 
azt a látványt, azt a hangulatot. Ha visszagondolok, életem során olyan kínzó 
fizikai fájdalmat nem éreztem soha, még anyukám halálakor sem. Ez volt az utolsó 
fény a sötét alagút előtt, amelybe akkor torkollt életem. Mert egy ilyen alagút volt 
számomra az elkövetkező nyolc év, amely alatt megalázott, folyamatosan kínozott, 
éheztetett engem Fliomen. Szememet lehunyva mímeltem az alvást, hogy ne kelljen 
a szekírozását hallgatnom. 

32. 

Csernovciba érkezve elvitt egy külvárosi szegény zsidó családhoz. A kis házukban 
csak egy szoba-konyha volt. Fliomen kibérelte a szobát, amelyikben nem volt kályha, 
csak egy asztal, két szék és két üresen tátongó, matrac nélküli ágy. Semmi több. A 
háziak két gyerekükkel a konyhában aludtak, ott is volt két ágy és egy kicsiny pléh 
spór. Fliomen elment a városba, hozott kenyeret, tehéntúrót, paradicsomot és egy 
kis vajat. A háziasszony szalmával megtömött zsákokat hozott be és letette az ágyra. 
Nem hittem a szememnek, hogy hová kerültem. Megbénultam. Meghaltam. 

Másnap reggel Fliomen elment, és csak este jött haza. Akkor tudtam meg, 
hogy a filharmónia szólistája, a zeneművészeti főiskola tanára és az ukrán zenés 
színház zenekarának dirigense. Késő őszre járt az idő, kutya hideg volt odakint, és 
sajnos, ez a hideg a szobába is belopózott. Ott gubbasztottam a konyhában a spór 
mellett, amely csak addig melegített valamicskét, amíg égett benne a tüz. A 
háziasszony megkínált ebéddel. Este hazajött Fliomen, hozott egy kis harapnivalót, 
majd előadást tartott nekem a házaséletről. Kijelentette, gyereket nem akar, előszedte 
az óvszert, megmutatta és megmagyarázta nekem, mire való. 



Ilyen volt az én nászéjszakám, és az első férfi az életemben. Meghaltam, 
valóban nem voltam már élő, gondolkozó lény. Bábu voltam, szótlan, magamba 
forduló, ápolatlan, szerencsétlen bábu. Rendesen tisztálkodni sem volt itt 
lehetőség. Ott gubbasztottam napokig a konyhában, olvasnivalóm sem akadt. 
Férjem csak késő este járt haza egy kis ennivalót hozott, de mindig csak annyit, 
amit este elfogyasztottunk. Ő biztos evett napközben a városban. Azon törtem 
a fejem, hogyan szökjem meg, de nem volt egy fillér pénzem sem, és innen csak 
hivatalos engedéllyel lehetett Kárpátaljára utazni. Akkoriban már az államközi 
határokat is lezárták. Pár hónap elteltével kiutaltak neki egy valamivel jobb, de 
északi fekvésű szobát a központban, cserépkályhával, a negyedik emeleten. A 
konyhát és a mellékhelyiségeket közösen használtuk egy fiatal államvédelmis 
tiszt családjával. 

Naponta pénzt adott, hogy menjek a piacra élelmet vásárolni. De mindig felírta, 
mit szabad vennem. Például: fél kiló kenyér, egy kiló krumpli, egy liter tej, tíz deka 
szalonna. A pénzzel el kellett számolnom. Soha nem engedte meg, hogy két napra 
valót vásároljak. Valósággal éheztem. Ő mint művész havonta kapott amerikai 
konzerveket jutányos áron. Negyvenöt konzervet havonta. Ezeket az amerikaiak a 
szovjet hadseregnek szánták. A dobozokon fel volt tüntetve a reggeli, ebéd és 
vacsora, ilyen felirattal: „Breakfast", „Dinner" és „Supper", mert három ilyen konzerv 
egy-egy harcoló katona napi fejadagja volt. Ezeket a konzerveket csak az ő 
jelenlétében és engedélyével volt szabad felbontani. Ha felbontottunk egy-egy 
dobozt, rögtön hozzátette: „Még maradt tizennyolc" - mondjuk - , soha nem 
tévesztve el a megmaradtak számát. 

Egy alkalommal olyan éhes voltam, hogy kopogott a szemem. Rászántam 
magam, hogy lesz, ami lesz, felbontok egy dobozt. A „Dinner"-re esett a 
választásom. Hús- és májpástétom konzerv, húsleves-kocka, sajt, dzsem, keksz, 
csokoládé, feketekávé porban és egy doboz cigaretta, meg valami kétszersültféle 
kenyér volt benne. 

Megettem: örökké korgó gyomrom megnyugodott, utána rögtön pánikba 
estem. Nyugtattam magamat, hogy még maradt 17 doboz. Múltak a napok, és 
fogytak a konzervek, már csak egy maradt, Fliomen sokáig nem kérte, már 
reméltem, hogy megfeledkezett róla. Egy este jöttünk haza a színházból és 
elhangzott a végzetes szó: „Ma felbontjuk az utolsó konzervet." Hallgatok, úgy 
félek, hogy majd kiugrik a szívem. Nyugtatom magamat, van még idő, amíg haza 
érünk, a ház kapujában - amíg felérünk a harmadik emeletre - amíg levetkőzik -
amíg megmosdik. - Azt hiszem, hogy így megy egy halálraítélt a bitófáig. 
Asztalhoz ült. Adjam elő a konzervet. Előveszem a dobozt, amelyikben álltak a 
konzervek és azt mondtam: „Maga tévedett, nincs több." Nem részletezem, de 



hogy mit kaptam tőle, az leírhatatlan. Két hétig nem beszélt velem, aminek én 
csak örültem. 

Reggeltől tanított, délután próbája volt a zenekarral. Hogy ne kelljen reggel 
vinni magával a hegedűjét, az én kötelességem lett a filharmóniába hordani a 
hegedűt. Ezt egy kimerítő előadás előzte meg. Elsősorban, hogyan fogjam a 
hegedűtok fogantyúját. A nagyujjamat rátekerem a fogantyúra, rá a négy ujjamat 
szorosan. Ezt a műveletet többször elismételtette velem. A hegedűt nem lóbálva, 
hanem szorosan magamhoz szorítva kell vinni. Ha szembejön velem valaki, úgy 
kerüljem ki, hogy a bal oldalam mellett haladjon el. Kerüljem a tömeget, az úton 
úgy menjek csak át, ha abszolút a biztonság. Egyszóval, úgy belém verte a frászt, 
hogy valósággal megbolondított. Az utcára kilépve, előre rémeket láttam. Hetente 
ötször kellett vinnem a hegedűt. 

Sokat jártam vele koncertekre, kétszer-háromszor hetente színházba. Naponta 
5-6 órát gyakorolt. Megszoktam, később megszerettem a klasszikus zenét, 
lassanként ráébredtem a szépségére. Már voltak kedvenc zeneszerzőim, illetve 
müveim: (Paganini: „La campanella", Dvorák: „Humoreszk", Tartini: „Ördögtrillák", 
Bach: „Chacone". Bejárogattunk művészekhez, sok érdekes embert ismertem meg. 
Egyikük otthonában láttam egy nagy formátumú verseskötetet. Mivel nem vettem 
részt az ottani társalgásban, ugyanis nem beszéltem a nyelvet, belelapoztam a 
kötetbe. Lermontov válogatott költeményeit tartottam a kezemben. ízlelgettem a 
verseket, már amennyire orosz nyelvtudásom engedte. Költeményei elbűvöltek. 
Kölcsönkértem a kötetet, és amennyire időm engedte, ezt bújtam. 

Úgy éreztem, többé már nem vagyok annyira magányos. Lermontov tartotta 
bennem a lelket, és újból élni kezdtem. Eddig csak az emlékeimbe menekültem. 
Flioment kiiktattam az életemből. Már az sem esett nehezemre, hogy parancsait 
rabszolgaként teljesítsem. Elfogadtam, hogy egy robotgép lettem, de volt egy 
másik, csodálatos, titkos világom is. A verseket könyv nélkül fújtam. Kezdtem 
megszeretni az orosz nyelvet. A házasélettel féljem engem mind ritkábban zaklatott, 
bár lehettek női, sőt biztosan voltak. Diáklányait nyilván sikerrel környékezte 
meg. Ez mentett meg a közeledésétől. Állandóan morcos, lehangolt, szótlan voltam, 
nem csoda, hogy nem kívánt engem. 

Vett egy teherautó fát, felvágatta és felhordatta a lakásba. A fával telepakoltam 
a cselédszobát; nem részemre vette, magának. 

Egy nap látom, hogy az erkélyünk korlátján három hófehér angóranyuszi 
mászkál. „Nézzen az erkélyre, milyen szép nyulacskák vannak ott" - hívtam fel a 
figyelmét. „Mit beszél ilyen szamárságokat, hogy kerülhetnek nyulak a negyedik 
emeletre?" Történt pedig, hogy valamilyen oknál fogva a nyuszik tényleg eltűntek. 
Ő megijedt, furcsa szemmel fürkészett engem. Többé a hegedűjét nem bízta rám. 



Táviratot kaptam apukától. Meghalt Bábka. Keservesen zokogni kezdtem, erre 
durván rám szólt, hogy hallgassak el. Olikától ritkán érkezett levél. Az egyikben 
értesített, hogy állapotos, majd megírta, hogy kisfia született. 

Roppant zaklatott, nyugtalan voltam, nem találtam a helyem, kértem, költözzünk 
el Kárpátaljára. Apukának is megírtam ezt, de soha nem panaszkodtam. Aztán 
apuka táviratozott: jöjjünk, vár minket. Sok időbe telt, amíg kijárta az engedélyt, 
hogy Kárpátaljára mehessünk. Annyi hercehurcával járt ez az egész, mintha 
legalábbis Amerikába kértünk volna útlevelet. Técsőn siralmas látvány fogadott: 
a lepusztult nagy ház, a megöregedett apuka és az elhanyagolt Gyurika. Jolán a 
komaasszonyával, Mariska nénivel valami büfét vezetett. Fliomen felutazott 
Ungvárra a megyei művelődési osztályra. Ott tárt karokkal fogadták, sok állást 
ajánlottak fel neki. Az egyik megbízatása volt megszervezni Beregszászban a 
zeneiskolát. Ez munkaigényes feladat volt, nem ment egyik napról a másikra. 

Técsőn hozzáláttam rendet teremteni a lakásban. Előszedtem apuka szennyes 
zoknijait, kimostam, megstoppoltam őket. Jolán egy bizonyos ideig tűrte, majd 
kirobbant. Mit rendelkezem én itt, menjek vissza oda, ahonnan jöttem. Egy ideig 
Flioment körülugrálta, kedveskedett neki, de ő figyelmen kívül hagyta. Csak 
gyakorolt naphosszat. Az istállóban ott volt a tehén, amelyet apuka hozott el 
teherkocsival Tiszaborkútról. Ez már nem Fany volt, hanem Csillag. Takarítottam 
az ólat, etettem, itattam a tehenet, csak fejni nem tudtam. Erre kitört a botrány. 
Jolán fogta Gyurikát és elköltözött a szüleihez. Körülbelül egy évre rá, 1948. február 
18-án megszületett Natika. Már két féltestvérem volt. Gyurika és Nati. 

Mi Fliomennel nemsokára elutaztunk Beregszászba megszervezni a zeneiskolát. 
Gyönyörű lakást kaptunk a központban, az úri kaszinó kertjében. Pontosabban 
nem is lakás volt ez, hanem egy szép ház, három szobával, nagy előszobával. A 
konyhában egy házaspár lakott, külön bejáratuk volt. Az egyik szobát kineveztem 
konyhának. Szép cserépkályhák, kovácsoltvas rácsok az ablakokon. Igaz, csak 
két fekhelyünk volt, egy asztal és két szék. 

Nem volt min főznöm. Kértem, vegyünk rezsót. „Tényleg kell egy rezsó, de 
nem veszünk, hanem csinálunk"- mondta Fliomen. Hazaküldött egy régi békebeli 
nagy téglát. A téglára ceruzával rárajzolt egy kacskaringós ábrát: a spirál helyét. 
Aztán a kezembe nyomott egy nagy szöget. A feladatom az volt, hogy a téglában 
mélyedéseket karcoljak ki vele a spirálisnak. Akárhogy is erőlködtem, valósággal 
tönkretettem a kezemet, de mélyedést nem sikerült kikaparnom. Végül belátta, 
hogy erőfeszítésem hasztalan. Másnap új ötlettel állt elő. Menjek a téglagyárba, 
hozzak kaolinföldet. Alig bírtam hazacipelni a nehéz táskát. Ott állt fölöttem és 
dirigált, mit és hogyan csináljak. Egy lavór vízzel locsolva gyúrtam a kaolint, majd 
kerek lepényt formáltam a masszából. Amikor félig-meddig kiszáradt, mély árkokat 



véstem bele, hogy hasonlítson egy valódi rezsóhoz. Miután teljesen száraz lett, 
Fliomen hozott egy drótot (alkalmatlan volt erre a célra), amit fel kellett tekernem 
egy ceruzára, hogy spirális alakot öltsön. Összeállította a rezsót, majd bekapcsolta 
a konnektorba. Csodák csodája: működni kezdett. Ezután ezen főztem, jobban 
mondva ezzel kínlódtam. Amíg felforraltam mondjuk egy liter tejet, tízszer is átégett 
a drót. A kaolin is megrepedezett, szétmállott. Csak ezután vett egy valódi rezsót, 
ami akkor öt rubelbe került. 

Ő soha nehéz tárgyat nem vett a kezébe, fizikailag nem dolgozott. Kezét csak 
étkezésre és hegedülésre használta. 

Valahol legbelül mégis boldog voltam. Boldog, mert megszabadultam Jolántól, 
és egy színmagyar városba kerültem. Beletemetkeztem a munkába. Fliomen 
tanárokat keresett, tanítványokat toborzott. Én renováltattam az iskolát, amelyik 
hét szobából állt. Munkásokkal foglalkoztam, hangszereket vásároltam. Pénzt 
bőven kaptunk az államtól. Sikerült beszerezni öt pianínót, fúvós hangszereket, 
vonós hangszereket: hegedűket , csellókat, négy tangóharmonikát és egy 
nagybőgőt. Nyakig benne voltam a munkában, amit nagyon élveztem. Fliomen 
csak annyiban vett részt benne, hogy kifogásolt, bírált. 

Élt Beregszászban egy zongoratanárnő, aki azelőtt több európai országban 
hangversenyezett. Ez az idősebb hölgy magán-zenetanárként működött. Anyagilag 
jól állt, szép szőlője és háza volt. Fliomen részére Ladányi Irén főnyeremény volt. 
Irénke kísérte játékát, órákig próbáltak együtt rendszeresen. Már nem is éreztem, 
hogy férjein egyáltalán létezik. Külön szobában aludtunk. Mindennek dacára azért 
tovább szekírozott, tovább éheztetett. Nem volt egy normális ruhám, cipőm. A 
fizetésemet fillérig elvette. 

Ünnepélyesen megnyitottuk a zeneiskolát. Zongoristák voltak: Ladányi Irén, 
Tóth Eta, Mennykő Irén, Hrabár Judit, továbbá Rischawy Olga. Hegedűsök: 
Fliomen, Benyovszky, Polgár. Fúvós: Székely Lajos. A tangóharmonika szakos 
egy Jurij Trofimov nevű férfi volt. A zeneelméletet Popova Ljudmila tanította. 
Csak ez utóbbi két tanár volt orosz. Sajnos, arra sem tudok visszaemlékezni, hány 
diákkal nyitottuk meg a zeneiskolát. 

A tanintézet rohamosan fejlődött. Lehet, hogy szerénytelenség, de el kell 
mondanom, hogy személyes fáradozásomnak, a pártbizottságon való gyakori 
kilincselésemnek köszönhetően kaptunk egy remek épületet, 15 szobával. 
Kastélyszerű, emeletes, jó karban levő ház volt. Ebben az épületben korábban 
bíróság, ügyészség és ügyvédi kamara működött. A járási végrehajtó bizottság 
ezt szemelte ki iskolának, áthelyezve a bíróságot a régebbi zeneiskolába, s persze 
kijelöltek megfelelő épületet az ügyészségnek és az ügyvédeknek is. A helyi 
hatóság határozatára a bíróság és az ügyészség egyáltalán nem reagált, bár ki volt 



tűzve a kiköltözés pontos dátuma. Csupán annyi történt, hogy az ügyvédi kamara 
költözött el és a helyébe beköltözött a bíró a családjával. Hónapokig tartott a 
huzavona. 

Hetente jártam a pártbizottság első titkáránál és kértem, lépjen közbe. Az ő 
tekintélye sem bizonyult azonban elegendőnek. Hiába küldött nekik hivatalos 
írásbeli felszólításokat, figyelmen kívül hagyták. 

A nyári vakáció idejére Fliomen elutazott szanatóriumba. Ottmaradtam egyedül 
a továbbra is hontalan zeneiskolával, egy takarítónővel és a problémákkal. Akkor 
egy isteni ötletem támadt. Újra felkerestem Dmitro Popovics párttitkárt és arra 
kértem, hogy ezután ne a bíróságnak és az ügyészségnek küldjön felszólítást, 
hanem a zeneiskolának. Javaslatomat elfogadta. Az új okmány szerint a 
zeneiskolának három napon belül, június 8-ig el kellett foglalnia helyét a Munkácsi 
utca ilyen és ilyen szám alatti épületben. Haladéktalanul „akcióba" léptem. Először 
is levétettem a cégtáblát, majd megszerveztem tizenöt stráfszekeret és erös 
bútorszállító férfiakat. Másnap reggel megpakoltuk a szekereket és útnak indultunk. 
A bíróságon éppen tárgyalás folyt. A tágas hallba csöndesen, észrevétlenül 
bevitték a pianínókat és a két zongorát. Amikor a teremből kijött a bíró - elámult. 
Nem hitt a szemének, kitámadott engem, káromkodott. 

„Börtönbe záratom magát" - fenyegetőzött. „Én csak a megyei pártbizottság 
utasítását teljesítem" - és megmutattam neki a hivatalos írást. Erre rá se fütyült, 
rátámadt a munkásokra, de ők tovább végezték a dolgukat. Éjjel a takarítónővel, 
Jolánka nénivel ott vigyáztuk a holminkat a gyertyafénynél, mert a bíró az egész 
épületen kikapcsoltatta a villanyt. Egyszer pisztolyát is rám fogta. Nem tudom, 
honnan volt annyi lelkierőm, de nem féltem tőle. Hogy rövid legyek, két napig 
költözött a bíró, a bíróság és az ügyészség. Másnap a párttitkár telefonált, hogy jó 
diplomata vagyok, ha párttag lennék, valami jobb állást kaphatnék. Kitakaríttattam 
az épületet, helyükre kerültek a bútorok, hangszerek. 

Fliomennek nem telefonáltam, ö sem hívott engem. Egy nap hazaérkezett 
kocsiján a szanatóriumból, egyenesen a zeneiskolába vette útját. Meghökkenve 
vette szemügyre a csereakció végeredményét. Beköltözött az irodájába, ahol egy 
rekamié is volt. Ott dolgozott, gyakorolt, aludt. Én egyedül maradtam a lakásban. 
Közben a végrehajtó bizottság értesített, hogy a lakásunkra, pontosabban az 
egész házra szüksége van a járási újság szerkesztőségének. Cserébe kiutaltatott 
egy másik lakást. Meg sem néztem, mert Ladányi Irénke felajánlotta egy szobáját, 
közös konyhahasználattal. Elfogadtam örömmel. 

A középiskola igazgatóját pár hónappal korábban a bezpeka letartóztatta. Ez 
úgy jött, mint derült égből a villámcsapás, senki sem tudta, mivel vádolják. 
Felesége, anyósa és két leánygyermeke kiköltözött a szolgálati lakásból, 



meghúzódtak egy kicsiny házban, ahol kosztosokat tartottak. Náluk ebédeltünk 
akkoriban mi is Fliomennel. Egyszer napjában jó ízű, de mennyiségben kevés 
kosztot kaptunk. Fliomen kipótolta ezt gyümölccsel, vajjal, sajttal, tojással, amit 
reggelire és vacsorára oda kellett vinnem neki a zeneiskolába. 

Az én kosztom abból állt, amit elloptam az övéből, és el tudtam tagadni a 
mindennapi elszámolásnál. Hetente kaptunk faluról egy kiló vajat, melynek 
téglaszerű alakja volt. О késsel előre megjelölte a napi fejadagját. Hogy hozzájussak 
egy kis vajhoz, késsel lesimítottam és kisebb részekre osztottam. Egy nap a mentők 
gyomorvérzéssel beszállították őt a kórházba. A zeneiskolában a helyettes csak 
tanított és gyakorolt, adminisztratív munkával nem foglalkozott . Fliomen 
megparancsolta, hogy a zeneiskolában aludjak, amíg ő a kórházban lesz (egy 
hónapig volt ott), mert elvégre valakinek vigyázni kell az iskolára... Minden este el 
kellett mennem hozzá a kórházba, és éjfélig ott tartott. Éjjel rettenetesen féltem 
egyedül hazamenni a koromsötét, kihalt utcákon. Egyébként aludni is féltem a 
hatalmas, üres épületben. Aztán még kétszer megismétlődött a gyomorvérzése. 

Az iskola felvirágzott, a maga nemében a legjobb volt Kárpátalján. 
1951 nyarán Flioment áthelyezték Ungvárra, a filharmónia szólistája lett. Örült 

neki, mert zenekari kísérettel játszhatott és ezzel párhuzamosan tanított a 
zeneművészeti szakiskolában. A központban egy szép bútorozott szobát béreltünk. 
Én titkárnői állást kaptam a filharmóniában. Intézményünknek mintegy száztagú 
népi együttese (énekkar és tánckar) , sz imfon ikus zenekara , egy ukrán 
ismeretterjesztő együttese és egy magyar esztrádegyüttese volt. 

Fliomennel való viszonyom napról napra romlott. Fizetésemet továbbra is 
elvette. Csak diétás kosztot evett, még kevesebb jutott nekem. Amikor már teljesen 
lerongyolódtam, megengedte, hogy csináltassak néhány ruhát, egy átmeneti 
kabátot, vegyek cipőt. Télen egy nyúlszőrme bundát és gumi hócsizmát vett nekem, 
mert már maga is szégyellte, hogy miben járok. 

1953 tavaszán gyomorvérzéssel ismét kórházba került. Nagy rábeszélés után 
megoperáltatta magát Fedinec professzorral. Az operáció sikerült, állapota 
fokozatosan javult. Másfél hónapig nem tartózkodott itthon. Közben a házban, 
amelyikben laktunk, az emeleten kiürült egy lakás. Hozzátenném, hogy egy privát 
házról van szó, tulajdonosa, Babi néni egy idős özvegy tanítónő volt. A házban 
négy lakás volt kiadva. Kettőben szovjet tisztek laktak, akik nem fizettek lakbért. 
Nos, amikor kiürült az a bizonyos lakás, Babi néni szólt nekem, próbáljak beszélni 
a „muszkával", ne adja át a következő tisztnek. Beszéltem is vele és 1500 rubelért 
a kezembe nyomta a kulcsot. Szörnyen elhanyagolt, poloskás lakás volt, különben 
jó beosztású: két egymásba nyíló szoba, külön bejáratú tágas konyha, fürdőszoba 
vécével, és volt egy négy méter hosszú erkély is. Fliomennek nem szóltam semmit 



az egészről. Fertőtlenítettem, festettem, mázoltam, azt hiszem, gyönyörűen sikerült 
rendbe szednem a lakást. Babi nénitől olcsón bérbe vettünk egy ágyat, egy rozoga 
díványt, egy asztalt, két széket. Beregszászból elhoztam egy íróasztalt és egy 
szekrényt. A konyhában egy nagy fásládát használtunk asztalnak (persze, abrosszal 
szépen letakartam), két kisebb láda szolgált ülőalkalmatosságként. Fehér gézből 
fodros függönyt varrtam. A padlóra háziszőttes rongypokrócok kerültek. A lakást 
sikerült tisztává és barátságossá tennem. 

Hazaérkezett Fliomen, makkegészségesen, frissen. Nagy meglepetés volt számára 
a lakás, meg is dicsért érte. De aztán nyomban baj is keveredett a dologból. О azt 
hitte, ilyen állapotban és ingyen szereztem meg. Mikor megtudta, mennyit kellett 
költenem a lakásra, kiborult, gorombáskodni kezdett. Hogy mertem hozzányúlni a 
pénzéhez! Hasztalan próbáltam magyarázni, milyen elhanyagolt, poloskás volt a 
lakás. Én a másfél hónapi távolléte alatt megpihentem tőle, talpra álltam, újra embernek 
éreztem magam. „Hallgasson meg - mondtam neki - , mi eddig nem voltunk 
egyenrangú partnerek. Maga évek óta betegeskedik, én kímélem, húzom az igát. 
Kérem, valahogy változzon meg, különben nem tűröm tovább ezt a helyzetet." „Nem 
tudok, nem fogok megváltozni." „Akkor elválok magától." „Megismételné piég 
egyszer ezt a mondatot?" „Ha nem változik meg, elválok." „Szeretném én látni azt a 
napot." „Nem szükséges arra a napra várni : máris elérkezett az a perc, amikor betelt 
a pohár." „Rendben van, holnaptól magam gondoskodom a kosztomról." 

33. 

Ez a kínos jelenet július tizedike után történt, pont akkoriban voltam harminc-
éves, hiszen július 14-én születtem. Fliomen elment hazulról, én kihúztam a szobámból 
a rozoga díványomat ágyneművel együtt a konyhába. Többé nem váltottunk szót 
egymással. Esténként élelemmel, gyümölccsel megrakodva tért haza. A történtekről 
senkinek nem szóltam egy árva szót sem, csak Fodor Irénkét, a magyar brigád 
szólótáncosnőjét avattam be a dologba. A nyakamba borult, ölelt, csókolt. „Mindig 
éreztem, hogy nálatok valami baj van, de nem mertem megkérdezni, mert hallgattál." 
Aztán még hozzátette, hogy másnaptól minden reggel hat órakor vár engem és 
megyünk teniszezni: „Remélem, a teniszütőd még megvan." Megvolt, másnap 
pontban hatkor felkerestem Irénkét. Bevágtunk egy-egy félliteres bögre tejeskávét 
margarinos kenyérrel, és jól kiteniszeztük magunkat munka előtt. A mozgás hasznunkra 
vált, felfrissített bennünket. A fizetést kéthetenként kaptuk, de azt Fliomen nem adta 
ide, és még tíz nap volt hátra a következő fizetésig. Irénke meghívott ebédre. Csak 
egyszer tettem eleget a meghívásának. Irénke nagyon jól tudta, milyen helyzetben 
vagyok, s naponta lábaskában hozta nekem az ebédet a filharmóniába. 



Egyszer Fliomen azt kérdezte tőlem, miért járok hajnalban, reggeli nélkül 
teniszezni, amikor már olyan vékony vagyok, mint egy cérnaszál. Eveken át viszont 
nem érdekelte, hogy sovány vagyok, s eszem-e egyáltalán valamit. Esténként 
gyümölccsel próbált kínálni. Nem fogadtam el. A szabadságunkat egyszerre kaptuk 
meg. Az igazgatónak fogalma sem volt viszonyunk megromlásáról. „Van egy 
javaslatom: utazzunk el kocsival Odesszába, töltsük együtt a szabadságunkat, 
utána elválunk" - ajánlotta Fliomen. „Nem" - volt a határozott válaszom. 

Szerény összegű szabadságpénzemmel elutaztam Tiszaborkútra. Az egyik kis 
parasztházban szobát béreltem. A drága Bábka telkén öt új ház ékeskedett. Bár 
házacskája még ott állt üresen, az összes gazdasági épületet lebontották, és annak 
a temérdek faanyagnak, amiből a megálmodott tiroli háznak kellett volna felépülnie, 
már nyoma sem volt. Ezeket az építőanyagokat még a kezdet kezdetén, a szovjetek 
bevonulása után szétlopkodták. Az a gyanúm, hogy ezt a Mihály bácsi fia, a 
Monda Jura tette, mert a telkünkön a legnagyobb és legszebb ház az övé volt. 
Allomásfőnökként dolgozott Tiszaborkúton. 

Oly végtelenül jó volt újra otthon éreznem magam! Reggeltől estig heverésztem a 
Tisza partján hanyatt fekve, azon a helyen, ahonnan látszott a Sesul csúcsa és a 
Mencsul menedékház. Mint egy film pergett vissza szemem előtt egész életem, 
megelevenedett drága édesanyám, Bábka, Olika és Feri. Nem túl sokat olvastam, csak 
a Lermontov-kötetet hoztam magammal. Estefelé mindennap kisétáltam a temetőbe 
anyuka és Bábka sírjához. Flioment és a vele végigszenvedett éveimet teljesen 
elfelejtettem, vagyis inkább ottfelejtettem valahol a távolban... Egyszerűen kitöröltem 
a múltamból. Három hetet töltöttem Tiszaborkúton. Kipihenten, négerbamára lesülve 
jöttem haza. Egy hétre rá Fliomen is megérkezett. Üdvözöltük egymást, megkérdezte, 
hogy pihentem., Jól. És maga?" „Nagyon magányosan" - vallotta be szomorúan. 

Két hét múlva azt mondta nekem, hogy meg kell oldanunk a lakásproblémát., Jól 
van, elköltözöm", ajánlottam fel. „Nem, maga maradjon a lakásban, csak szerezzen 
nekem egy jó bútorozott szobát a központban, garázzsal". A szomszéd utcában, egy 
családi magánházban a filharmónia énekesnője kiadta a külön bejáratú szobáját, 
amelyikben zongora is volt. Fliomennek tetszett a lakás, megkérdezte, mi az ára. A 
hölgy havi száz rubelt kért érte. Erre Fliomen kijelentette, csak akkor hajlandó 
kiköltözni a mostani lakásunkból, ha én fogom fizetni a lakbért. Vállaltam. Sőt, 
mindent odaadtam neki, ami értékünk volt. Elvitte a rádiót, a magnót, a selyem-
borítású pihepaplanomat, amit még Szigetről hoztam, továbbá a párnákat, az asztali 
lámpát, az órát, több apróságot - no és persze az autót. Hihetetlenül hangzik, de 
örömmel adtam oda mindent, amit vinni akart. 

Reggel, amikor ráébredtem arra, hogy Fliomen nincs a lakásban, énekelve, 
tánclépésekkel indultam a fürdőszobába. Boldogságom határtalan volt. Szabad 



vagyok! Szabad vagyok! - ismételgettem hangosan. Sokat sínylődtem Jolán 
rabságában, aztán jött ez a rettenetes nyolc év. . . Elegem volt belőle. Megesküdtem, 
hogy amíg élek, a szabadságomat soha és semmiért nem áldozom fel. 

Fliomennek sok pénze volt, két helyen dolgozott, a filharmóniában neki volt a 
l e g m a g a s a b b bére és m a g á n t a n í t v á n y o k k a l is f o g l a l k o z o t t . Öná l ló 
hangversenyeket adott zongorakísérettel, egész estet betöltő programmal, s ezért 
külön magas honoráriumot kapott. Pénzét bankban tartotta. Már olyan nagy összeg 
gyűlt össze, hogy az én nevemre nyitott betétkönyvet, azzal a kikötéssel, hogy ő 
is kivehet belőle bármilyen összeget. Ezt a betétkönyvet nem vitte el. Miután 
megtalál tam, belenéztem: huszonötezer rubel volt benne feltüntetve. Úgy 
döntöttem, kiveszem a pénzt a takarékpénztárból. Hazahoztam, letettem az 
íróasztalra, egy vázát helyezve a bankókra, hogy szét ne repüljenek. Fliomen 
gyakran be-betért valami ittfelejtett tárgyért. Ahogy meglátta az asztalon heverő 
nagy halom pénzt, csodálkozva kérdezte, mi ez., A maga pénze, vigye el." „Magának 
is kell élnie valamiből" - ezekkel a szavakkal, lassú mozdulattal a pénz után nyúlt, 
felmarkolászta, zsebre vágta és elvitte. 

Hirtelen szükségem lett 17 rubelre. Pont bejött Fliomen. Kölcsönkértem tőle 
ezt az összeget fizetésig. Kínos pontossággal kétszer átszámolta a tizenhét rubelt, 
majd az asztalra tette. Fizetéskor félretettem a pénzt, ráhelyezve a vasalót. Sok idő 
múlt el, megfeledkeztem róla, de a pénz ott lapult a vasaló alatt. Egyszer csöngetnek. 
Ajtót nyitok. Ott áll hajlongva, mosolyogva, elnézésemet kérve Fliomen: „Maga 
ugyebár tartozik nekem tizenhét rubellel . . ." Kiemeltem a vasaló alól a pénzt, 
szótlanul átnyújtottam neki. Még kérdezett valamit. Nem válaszoltam. Gombóc 
volt a torkomban. 

34. 

A filharmónia igazgatója tudott a szervezőkészségemről. Felajánlotta nekem a 
kis magyar együttes koncertjeinek menedzselését. Boldogan elfogadtam ajánlatát. 
Az együttes is támogatott, kedvelt engem. 

Soha nem vettem hasznát az oly nagy nehézségek árán megszerzet t 
érettségimnek. Csak akkor lett volna rá szükségem, ha felvételizek az egyetemre. 
Ilyesmi azonban eszem ágában sem volt. Utáltam, gyűlöltem a szovjet rendszert -
nem utolsósorban iskoláival, félművelt, bárdolatlan, primitív tanáraival együtt. 
Volt szerencsém jó párat személyesen is ismerni közülük. Láttam, hogy köpködnek 
az utcán, hogy fújják az orrukat. Tudniillik az orrfújáshoz különleges technikájuk 
volt. Kezükkel eldugaszolták az egyik orrlyukat, fújtak egyet, a nedv két-három 
méterre repült. Majd ugyanezt az épületes műveletet elvégezték a másik orrlyukon 



is. Mit mondjak? Bármilyen gusztustalan dolgok ezek - de tények. Sokszor a 
járókelők között, körül sem nézve tették ezt. Egy alkalommal csaknem engem is 
eltalált taknyával a megyei pártbizottság másodtitkára. Ilyesmit még ott, az én 
hegyeim között, az egyszerű ruszinok-huculok körében sem tapasztaltam soha. 
Ha már ennél a pocsék témánál tartok: először életemben Csernovciban láttam 
összerondított nyilvános vécéket, de ilyenek voltak rendszerint a hivatalokban is. 
Egy alkalommal betértem a vécébe egy szovjet katonatiszt családjának lakásán. A 
vécé kagylója kibírhatatlanul bűzlött, sárga és rozsdaszínü volt. Nem tudom, mikor 
tisztították utoljára... A sarokban egy nagy faláda színültig tömve volt összegyűrt 
barna névjegyes újságpapírdarabokkal... Felfordult a gyomrom. 

Akkoriban sok hasonló meglepetés ért. Az utcán kora reggel a férf iak 
pizsamában jártak, fejükön sapkával, olykor a katonai egyenruhához tartozó 
simléderes sapkával. Nemegyszer láttam a koncertről kijövő hölgyeket sajátos 
öltözékben, például Németországból zsákmányolt, régimódi, földig érő bársony 
estélyi ruhákban. De ez még hagyján! Olykor fényes lamé hálóingben feszítettek a 
hangversenyen. 

És ezek az emberek azt bizonygatták, hogy kultúrát hoztak nekünk. Emlékszem, 
egy moszkvai lektor előadást tartott a filharmóniában. Azt állította, hogy a 
Kárpátontúli terület (igen, akkor már nem Kárpátalja voltunk, hanem Kárpátontúl, 
hiszen ők Moszkva felől néztek ránk) a legelmaradottabb vidék Európában, s a 
felszabadító szovjet hadsereg éhező nyomorultakat talált itt, a lakosság nyolcvan 
százaléka szifiliszes volt. Nem tudom, miféle végzettsége lehetett ennek a bölcs 
lektor elvtársnak, de valahogy ránk azt a benyomást tette, hogy alkalmasint 
Kárpátalját sem találta volna meg Európa térképén. A legfelháborítóbb az volt, 
hogy mindezt itt nálunk, a mi szemünkbe mondta, olyan rezzenéstelen faarccal, 
olyan pimaszul, mintha egy távoli, számunkra ismeretlen országról, népről 
beszélne. 

A filharmónia igazgatóhelyettese egy Lucker Joszif nevű orosz zsidó férfi volt, 
négy elemivel. Alig tudott írni, de párttag volt. Munkájához vajmi keveset konyított, 
ennek dacára 1952-től 1969-ig ö töltötte be az említett posztot. Meleg hely volt az 
számára, jó fizetéssel. Valóságos terrornak voltunk kitéve, spiclik, besúgók vettek 
körül bennünket. Egyszer az Ung-parton ültem többedmagammal egy padon, s 
elmeséltem egy viccet magyarul. A vicc pedig arról szólt, hogy minden nemzet 
naivul azt hiszi, hogy a mennyországban az ő nyelvén beszélnek, kivétel a magyar, 
mert neki igaza van. Másnap behivattak a bezpekára. „Miért van igaza a 
magyarnak?", szögezték a mellemnek a kérdést. Próbáltam megmagyarázni, hogy 
ennek a viccnek a lényege az önirónia, az öngúny. Nem értették. Szerencsére 
bejött egy értelmesebb bezpekás, aki jót nevetett rajta, és szintén hasztalan próbálta 



megmagyarázni a kollégáinak a vicc ártalmatlan lényegét. Hiába, úgysem értették. 
Végül is elengedtek, és soha többé nem hivattak. Senkinek nem szóltam utána az 
esetről. 

Politikával nem foglalkoztam, nem nyilvánítottam semmiről véleményt, 
lassacskán már gondolkozni sem mertem. Mindenki mindentől és mindenkitől félt. 
Megvolt rá a jó oka. Az „illetékesek" éjszaka felköltötték a lakásukon az embereket, 
néha az utcán kaptak el egyeseket, és betuszkolták őket a fekete autókba. Ezeknek 
a szerencsétleneknek rendszerint örökre nyomuk veszett. Jobbik esetben 15-20 
év múlva tértek haza a Gulágról. Ezek az elhurcolások bírósági tárgyalás nélkül 
történtek. De kik voltak a bírók? Nos, erről is volna mit beszélni. Az a bizonyos 
bíró például, akit Beregszászban kitúrtam a házából hivatalostul együtt, egy 
képzetlen, modortalan, primitív, durva alak volt. A kutyámat sem bíztam volna rá. 
Bizonyára nagy érdemei lehettek a magyarok elítélésében és elhurcolásában. 
Egyébként ő is csak az apró civil ügyekben dönthetett, minden más a párt kezében 
volt. Egy-egy tárgyalás kimeneteléről nem a tárgyalóteremben, hanem párnázott 
ajtók mögött döntöttek jóelöre. 

Eltértem a tárgytól, de persze nem véletlenül. Várt a munka a filharmóniában, 
pontosabban vidéken, ahol szerveznem kellett a koncerteket. Csomagoltam, 
előleget kaptam a napidíjra, utazási és szállodai költségekre. Havonta tizenhat 
hangversenyt kellett adnunk. Én huszonegy koncertet szerveztem meg, 
többségüket garanciával, a kolhozokban. A bevétel folyósítása átutalással történt, 
bankon keresztül. Az előadás belépődíját néha a duplájára emeltem, attól függően, 
milyen nagy volt a terem. A nagyszőlősi járásban kezdtem a működésemet. A 
filharmóniának akkor még nem volt jármüve. Vonattal utaztunk el az első helyszínre, 
majd a műsor után a falu bírója, akarom mondani tanácselnöke, helyi családoknál 
szállásolt el bennünket. Velem együtt tízen voltunk. Vendéglátóink rendszerint 
megkínáltak vacsorával. 

Másnap a kolhozelnök lovasszekéren elszállíttatott minket a kővetkező faluba, 
és ez végig így ment. Telt házak előtt léptünk fel, mert a kolhozisták, sőt a falu 
egész lakossága ingyen ment az előadásokra, a helyi gazdaság kifizette a belépti 
díjat. Előttem egy orosz zsidó, az egyik táncosunk szigorú jegyárusítással szervezte 
a dolgokat, mert csak így tudta meglopni a filharmóniát. Senki sem ellenőrizte, 
adott-e jegyet. A bevételek a 200-600 rubelt nem haladták meg. Maga az előadás 
ára 1050 rubel volt, előre bekalkulált veszteséggel, amit az állam kompenzált. Az én 
előadásaimból befolyt összeg 1500-3000 rubel volt, olykor ennél több is. 
Elszámoláskor a főkönyvelő és az igazgató nem hitt a szemének. De az átutalások 
már rég befutottak a bankba, amelyekről a „fili" megkapta a másolatokat. Gratuláltak, 
dicsértek és a havi 600 rubeles fizetésemet felemelték 800 rubelre. 



Voltak, akik nem örültek a sikeremnek. így Szuszlikov, az a táncos, aki előttem 
szervezte az előadásokat, a f i lharmónia igazgatóhelyettese és Lucker, aki 
megsejtette bennem a riválist. Attól tartott, hogy kiüthetem a pozíciójából. Pedig 
én sohasem pályáztam erre. 

A következő hónapban a beregszászi járásban turnéztunk hasonló sikerekkel. 
A megyei művelődési főosztály kinevezett engem főadminisztrátornak havi 980 
rubeles fizetéssel. A hangulat az együttes körében remek volt, végignevettük a 
nyarat. 

35. 

Nagy eseményszámba ment, amikor a filharmónia kapott egy tehergépkocsit a 
müsorbrigádok szállítására. Kibővítették az együttesünket egy nyolctagú 
cigányzenekarral - ezt Galambosi Gyula prímás vezette kitűnően - , a harmonikás 
helyett még egy énekest kaptunk, a bűvész helyett pedig egy oroszul beszélő 
párttagot műsorvezetőnek. Az együttesünkről, annak összetételéről is érdemes 
szólni néhány szót. 

Zeke Gyula pesti születésü férfi volt, a háború előtt Ungvárra nősült. Rendkívül 
jóképű, „sármos" fiatalember, kitűnő hangú énekes, nagy repertoárral, ugyanakkor 
szellemes műsorvezető is egyben. Némethy Ferenc és Zseltvai Piri énekesek. Volt 
két táncos párosunk: Fodor Irén és Szuszlikov Misa, valamint Kremniczky Aranka 
és Kerecsányi Pali. Egy szavalónk: Kapossy Judit. Nyolctagú zenekarunk. Ha 
olykor megfordultunk egy-egy nem magyarok lakta községben, akkor Progorcev 
Szása orosz műsorvezető volt a konferansziénk, ö mutatta be a szereplőket és a 
műsorszámokat . Együt tesünk húsztagú volt. Városokban , f a lvakban és 
szanatóriumokban léptünk fel. 

Egy nagyobb ukrajnai vendégszereplésre készülődtünk. Elutaztam Kijevbe, 
megkötöt tem hatvan előadásra a garanciál is szerződéseket . A különfé le 
filharmóniák szavatolták az együttesünk bevételét, az elszállásolást, az autóbusz-
és vonatjegyeket a következő szereplés helyszínére. Mindent az adott filharmónia 
fedezett, kivéve a vonatjegyek árát. Hazatértem és két hétre rá ismét utaznom 
kellett: a Krími Filharmónia kötött velünk szerződést húsz előadásra. Ennek 
különösen örültünk. 

Az elutazásunk előtt két nappal felkeresett az egyik szomszédom, Laurisin. 
Arra kért, adjak ki egy szobát ideiglenesen a rokonának, Danielovics Istvánnak és 
családjának (feleség, egy kisfiú). „Úgyis elutazol három hónapra, a lakásod kongani 
fog az ürességtől" - jegyezte meg bíztatólag. Aztán még elmondta, hogy Pisti 
becsületes, rendes úriember, volt papnövendék, és az ükapjától kezdve valamennyi 



előde görög katolikus pap volt. Körülbelül egy éve szabadult a Gulágról. Mint 
volt politikai elítéltnek nincs állandó letelepedési engedélye és munkába sem állhat. 
Nagydobronyban lakik, az ungvári péküzemben szerzett valami úton-módon 
mégiscsak állást magának: egy hatalmas pótkocsis teherautón rönkfát szállít Uszty-
Csornáról a megyei székvárosba. Bár a látása megkövetelné a szemüveget, nem 
meri viselni, mivel emiatt már többször „ellenséges értelmiséginek" nézték és 
titulálták. Akkoriban az intelligenciát és a jó modort palástolni kellett... 

Neki pedig volt miért félnie: huszonhárom évesen hurcolták el a Gulágra. Szíven 
ütöttek a hallottak. Látatlanul is megsajnáltam ezt a sokat szenvedett embert. 
Megbeszéltük, hogy másnap Laurisinéknál találkozunk. Amikor benyitottam a 
szobába, háttal felém egy férfi ült kopott fufajkában, otromba viaszosvászon 
csizmával a lábán. Csak a finom fejformája, nyaka árulta el, hogy ez ő lehet. Még 
meg sem fordult, amikor megszólaltam: „Ugyebár maga az, Pistike?" Erre felugrott, 
bemutatkozott, kezet csókolt. Egy magas, jóképű, csinos fiatalember állt előttem, 
akiből a melegség, a jóság csak úgy sugárzott. Kopott öltözetében is herceg volt. 
Első látásra a szívembe zártam. 

Felmentünk hozzám, megmutattam neki a lakást. Közöltem, hogy használhatnak 
mindent, egy szoba kivételével. „Mennyi az ára?" „Csak a hivatalos lakbért fizessék 
és a villanyszámlát." Abban az időben ez bagatell volt, valami 140 rubel havonta. 
Mindent tisztáztunk, mindent megbeszéltünk, beleértve azt is, hogy amíg én távol 
leszek, az alatt a három hónap alatt próbáljanak maguknak lakást keresni. Odaadtam 
a kulcsokat és másnap elutaztam. Pompás és eredményes utunk volt. A Krím-
félsziget összes üdülőjében, városában felléptünk. így bemutatkoztunk Jaltában, 
Jevpatorijában, Feodosszijában, Szevasztopolban és másutt. 

Három hónap múlva hazaérkeztem. Csak a Pisti feleségét, Jutkát találtam 
otthon. Megelégedve nyugtáztam, hogy a lakásban tisztaság és rend van. 
Elhozták a betyárbútorukat, barátságos, kellemes lett a lakás. Jutka magas, 
sovány, kellemesnek nemigen mondható fekete nő volt. Kedvesen fogadott, 
ebéddel kínált. Érdeklődtem, hol van Pisti és a kisfia. Majd jönnek, mondta. 
Beszélgettünk, kávéztunk, rágyújtottunk. Úgy képzeltem, hogy a kis Miki nyilván 
az apjára hasonlít, szökés hajú, kék szemű gyerek. Beszéd közben Jutka rátért 
Pistire. Hogy goromba, részeges, ha berúg, könnyen eljár a keze, mert ugyebár 
„nem is lehet mást elvárni egy börtöntölteléktől". Meghökkentem, de csak egy 
pillanatra. Nem, az nem lehet igaz. Valami azt súgta nekem: ez a nő valótlanságot 
állít. Kicsomagoltam az útitáskámat, szétrakodtam, majd megfürödtem. Egyre 
csak az járt a fejemben, hogy is mondhatott Jutka ilyen szörnyűségeket a férjéről 
mindjárt az első találkozásunk alkalmával. Még ha igaz is volna, idegenek előtt el 
kellene hallgatnia. 



Előkerült Miki. Meglepődve láttam, hogy apjának a szöges ellentéte, 
szakasztott Jutka. Fekete hajú, morcos kis srác, különben kilencéves. 

Betoppant Pisti is. Mintha fénysugár lopózott volna be a szobába ezzel a 
finom, halk szavú, jó humorérzékü 32 éves férfival. Most ismertem meg kissé 
közelebbről. 

Lakást még nem találtak. De nem is voltak terhemre: csendesen, békességben 
éltünk egymás mellett. Nem sürgettem, hogy költözzenek el, sajnáltam őket, hiszen 
nehezen éltek, nélkülöztek. Csodálkoztam rajta, hogy Jutka ennek dacára nem 
dolgozik. Szabad idejében félnapokon át Babi néninél, a földszinten römizett. 

Havonta átlag húsz napig nem voltam otthon, az együttessel koncerteztünk 
Kárpátalja településein. Egy ponyvával behúzott teherautón utaztunk. A széltől 
valamelyest védve voltunk, a hideg azonban nem kímélt bennünket. Olykor csonttá 
fagytunk. így aztán utazás közben meg-megálltunk egy büfénél egy pohár forralt 
borra vagy féldeci vodkára. 

Ami a fázást illeti, Pistinek még inkább része volt abban. Távolról, a német-
mokrai hegyekből szállította a rönköket a havas, jeges úton. Láttam rajta, hogy 
gyakran holtfáradt és meg van dermedve. Segíteni szerettem volna rajta. Egy 
alkalommal támadt egy ötletem. A filharmónia sofőrje egy gyilkos képű, részeges 
alak volt, persze párttag. Csak oroszul beszélt, vagyis inkább ugatott, bárkivel is 
váltott szót. Késő este, valahányszor koncert után hazafelé szállított minket, mindig 
felöntött a garatra, s ráadásul veszettül hajtott árkon-bokron át. Istenkísértés volt 
vele utazni, nem beszélve arról, hogy a nagybőgő, a cimbalom sokszor ránk zuhant 
a teherkocsin. Egyszóval így is, úgy is életveszélyben voltunk. Eldöntöttem: 
beszélek az igazgatóval, hogy többé nem vagyunk hajlandók ezzel a sofőrrel az 
életünket kockáztatni. Mondtam, hogy én ajánlok más, rendes sofőrt. Amikor a 
Pisti nevét említettem, az igazgató felkapta a fejét. Ismerte Danielovicsék papi 
dinasztiáját. Tűnődni kezdett az ajánlatomon, majd azt mondta, örömmel felvenné 
Pistit, de fél egy volt politikai foglyot, ráadásul papnövendéket alkalmazni. 

Igazgatómat Cirikusz Mihálynak hívták, félig ruszin, félig magyar, intelligens, 
jóindulatú úriember volt. Sokáig töprengett, vonakodott, végül így határozott: 
„Jöjjön el, lesz, ami lesz". Másnap Pistivel elmentünk hozzá. Megismerkedtek, 
elbeszélgettek. Megnyerte az igazgató tetszését, felvette, a részeges sofőrt pedig 
elbocsátotta. 

Örömünk határtalan volt. Pisti meg volt mentve. Ezután nem rönköket fog 
szállítani a világ végéről, hanem előadóművészeket, ráadásul egy magyar együttes 
tagjait. Jutka ezt a hírt is közömbösen fogadta - nem tudott igazán örülni semminek. 

Pisti korábbi munkahelyén beadta felmondását, két hetet még ledolgozott, 
majd beállt hozzánk. Emlékszem, végtelen szeretettel vette gondjaiba az elhanyagolt, 



elnyúzott teherautót. Tüzetesen átvizsgálta minden „porcikáját", megmosta kívül-
belül. Rövidesen egy intelligens, új „pilóta" ült a volánnál, amikor útnak indultunk. 
Még a szemüvegét is fel merte venni. 

Az együttes tagjai megszerették, egyhamar össze is tegeződtek vele. Pisti 
műveltsége felülmúlta az övékét. Szállodában aludtunk, a sofőrnek hivatalosan is 
kijárt a külön szoba, hogy kipihenhesse magát. Vendéglőben ebédeltünk. Pisti a 
fizetését Jutkának hagyta otthon, mert a napidíj kosztra elegendő volt. Azonkívül 
autóstopposokat vettünk fel útközben a kocsira, tőlük is csurrant-cseppent egy 
kis pénz. Abban az időben nem jártak buszok a falvak és városok között, csak a 
főútvonalakon. Mivel nappal nem volt szükség a kocsira, megengedtem Pistinek, 
hogy belátása szerint használja. Hajnalban elutazott egy-egy távoli faluba és 
szállította az embereket a piacra, a városba. Néha 30-40 embert is felvett... Amíg 
nem tért vissza, mindig izgultam miatta. Körülbelül két hét múlva már egész csinos 
összege gyűlt össze. Új öltönyt, cipőt, ingeket és zoknikat vásárolt. Mikinek is 
vett egy tornaruhát és tornacipőt, Jutkának egy kardigánt. Jutka szokása szerint 
ezt is közömbösen, faarccal vette át, egyetlen köszönő szó nélkül. 

Pisti ukrán i smere t t e r j e sz tő e lőadásokka l is u tazgato t t vidékre egy 
barátjával, a harmonikással, Jevko Geralddal. Mindig vettek fel utasokat. Pisti 
vezetett, Gera összeszedte az emberektől a pénzt. Ugrásszerűen megnövekedett 
a bevétel. Egyik este Pisti megpakoltan jött haza, kirakta az asztalra a pénzt és 
a vásárolt dolgokat. Előkerült egy üveg pálinka, egy fiaskó bor, egy rúd kolbász, 
sajt, vaj, két halkonzerv, rengeteg cukorka, kenyér. „Mókuska (így szólította 
Jutkát), terítsd meg az asztalt, ma ünnepelünk." Jutka kelletlenül, gorombán 
reagált erre: „Mi akar ez lenni? Megbolondultál?" Pisti bement a fürdőszobába, 
lezuhanyozott, megborotválkozott , felvette új öltönyét. Jutka megterítette az 
asztalt. 

Vacsorához ültünk. Pisti megtöltötte a poharakat, kivett a zsebéből egy kis 
dobozkát és így szólt: „Ma van a házasságunk évfordulója. Mivel te elváltál tőlem, 
amikor a Gulágon voltam, most újra megkérem a kezed" - ezzel kinyitotta a dobozkát, 
amelyikben két vékony karikagyűrű csillogott. (Mint megtudtam, Jutka a sajátját 
eladta, Pisti karikagyűrűjét a letartóztatásakor elvették.) Pár másodpercnyi csönd 
ülte meg a szobát. Ekkor Jutka egy hirtelen, indulatos mozdulattal lesöpörte az 
asztalról a dobozt, csak a szerteguruló karikák csilingelése és Jutka goromba 
szóáradata hallatszott. Meghűlt bennem a vér. Pisti felállt az asztaltól, némán felvette 
a kabátját és kiment a sötét éjszakába. 

Bementem a szobámba. Nem tudtam elaludni. Féltettem Pistit, nehogy 
meggondolatlanságot kövessen el. Dél körül ébredtem. Csak Jutka volt otthon. 
Az asztal leszedve, és Jutka úgy viselkedett, mintha mi sem történt volna.. . 



Hozzáteszem, hogy később Pistin sem láttam az incidens nyomát. Jutka mindig 
goromba volt vele, mindig elégedetlenkedett. 

Egyszer kiutaztam Pistivel turnét szervezni. Hazafelé jövet leállította a kocsit a 
nagykopányi hegy tetején. Sokáig beszélgettünk. Akkor mondta nekem először, 
hogy szeret, nélkülem nem tudná már elképzelni az életét. Bevallotta, hogy attól a 
perctől fogva, amikor először találkoztunk Laurisinéknál, szerelmes belém. Ott 
csókolt meg először. Én is bevallottam neki, amit eddig magamnak sem, hogy első 
perctől szeretem. Egymásra találtunk. Nem akartuk. Ez úgy jött magától, egyszerűen 
és természetesen, mint éjszakára a hajnal. Boldog voltam. Ugyanakkor keserűség 
és félelem járta át a lelkemet: mi lesz? Pistinek családja van, nálam laknak. 

Igaz, Pisti megígérte, hogy elköltöznek tőlem. De ez nem volt olyan egyszerű 
dolog. Magányosok részére akkoriban bőven akadt lakás, családot senki nem 
akart befogadni. A következő kiutazásunkkor csodálatos, meleg tavasz volt. 
Egymáséi lettünk. Lángoló, szenvedélyes, gyötrelmekkel teli, hosszú szerelem 
következett. 

Elutaztam Moszkvába, a művelődési minisztériumba jóváhagyatni a nagy tervet 
a szövetséges köztársaságokban való vendégszereplésünkre. A filharmóniában 
attól tartottak, nem sikerül megszereznem az engedélyt. Megszereztem. Végigjártam 
a filharmóniákat a lett, litván, észt, grúz, örmény, azerbajdzsán köztársaságban, 
voltam Szocsiban, Gagrában és az Orosz Föderáció több városában. Tucatnyi 
aláírt szerződéssel repültem haza. 

Elutaztunk turnézni. Meghagytam Pistikének az útitervemet. Tudta, hol, mikor 
és mettől meddig szándékozunk maradni. Megbeszéltük, hogy „poste restante" 
fogunk egymással levelezni. Kaptam tőle egy fényképet, amely kispap korában 
készült. Ezt írta rá: „Emlékül Annak, akit a világon a legjobban szeretek." Kelt 1954. 
október 2-án. 

Ezzel a számomra oly drága fényképpel a tarsolyomban utaztam el. Ott vártak 
egy-egy postán tízesével a levelei, én is mindennap írtam neki. Telefonon is 
felhívtam őt a filharmóniában. Négy hónapig voltam távol. Jutkának megmondtam, 
hogy még m a x i m u m négy h ó n a p i g m a r a d h a t n a k , de k é r t e m , hogy 
visszajövetelemkor már ne legyenek ott. Egész úton csak rá gondoltam, róla 
álmodoztam. Harmincegy éves koromban találkoztam először az igazi, beteljesült 
szerelemmel. Hol volt már Mezőbándy Szekeres Ferenc? Az annyira rég volt, hogy 
néha úgy éreztem, talán igaz sem volt, bár sohasem feledtem. Négy hónapon át 
jöttek-mentek a leveleink. De egyszercsak porig sújtott az egyik levele. Megírta 
benne, hogy Técsőn volt kiszálláson és meg akarta látogatni apukát, de csak 
Jolánt találta otthon. Elmondta, miért jött egyedül, én hol vagyok, milyen gyönyörű 
tájakon járok. Beszélgetés közben elmondta, hogy nálam laknak. Jolán csodálkozott. 



Pisti rájött, hogy Técsőn nem tudnak róla. Zavarba jött, magyarázkodni kezdett, 
hogy csak ideiglenesen fogadtam be őket, a közeli napokban elköltöznek. „Jól 
teszik - bíztatta Jolán - , minél előbb költöznek el, annál jobb. Magának fogalma 
sincsen róla, ki az az Emmi. Tudja, miért hagyta ott a féije? Azért, mert rajtakapta az 
igazgatójával. Kihajigálta az emeletről a holmiját és egyszerűen kirúgta." Röviden 
ez volt a levél tartalma. Pisti megírta, hogy nem hisz Jolánnak, de ha igaz lenne is, 
amit mondott, őt nem érdekli. 

Kemény hangú levélben utasítottam vissza Jolán hazugságait. Erre felhívott 
telefonon, bocsánatot kért, de kapcsolatunk megromlott. Mire hazajöttem, a lakás 
üres volt. Elköltöztek. Pisti feljött hozzám, örültünk egymásnak. Majd elmesélte a 
sztorit, hogyan történt a Fliomennel való találkozása. Még nálam laktak, amikor 
egy este kopogtattak. Ő ajtót nyitott. Ott állt előtte Fliomen, az arcán széles 
mosollyal, és kérte, hogy szenteljen neki pár percet. Pisti betessékelte a lakásba, 
de ő tiltakozott. Azt ajánlotta, inkább sétáljanak egy kicsit az utcán. Pisti nem 
tudott róla, hogy én írtam Fliomennek, ezért elcsodálkozott azon, amit hallott. 
„Levelet kaptam a volt feleségemtől. Egy szó sem igaz abból, amit a mostohája állít 
róla. Ami viszont valóság: nehéz élete volt velem, mert nehéz, rossz a természetem. 
Nyolc éven át igazi mártír volt mellettem, belátom." 

Dicshimnuszokat zengett rólam, becsületességemről, áldozatkészségemről. 
Majd hozzáfűzte, hogy mivel ő az igazság rendületlen híve, nem hallgathatja el, 
hogy van egy rettentő nagy hibám. Az utcán kettejükön kívül nem volt senki, 
mégis egészen közel hajolt a Pisti füléhez, és odasúgta: „Iszik." Pistiből kitört a 
nevetés. „Ne nevessen, állításom tényekkel támasztom alá. Május elseje volt, a 
felvonulásra kellett mennünk. Felöltöztünk, látom, van még egy bő félórám, addig 
is gyakorolok, lejátszom az etűdöket. Maga menjen előre, jó félóra múlva ott leszek. 
Beérve, mit látok? A filharmóniával szemben levő vendéglőben - jól látom a nagy 
ablakon keresztül - a pultnál az igazgató, a művészeti vezető, vagy öt-hat énekes 
és énekesnő iddogál. Ennyi nem elég magának?" 

Igen, tényleg ott voltam akkor annál a pultnál. Miután a hosszú ácsorgásban 
alaposan összefagytunk, az igazgató behívott bennünket a vendéglőbe egy féldeci 
töményre. Fliomen is bejött, üdvözölte az igazgatót, nekem pedig odaszólt, hogy 
azonnal haza kell mennünk. Hogy mit kaptam akkor tőle, az nem igaz! Szerinte úgy 
viselkedem, mint egy könnyüvérű, iszákos nőcske. Két hétig nem beszélt velem. 
Sokat és sokszor derültünk később Pistivel ezen a sztorin. 

Meg egy másikon is. Húsvét első napjára egy előadást szerveztem az Ungvár 
melletti Gerényben a száztagú népi együttes részvételével. A plakátok, a jegyek 
már egy hete készen voltak, de mégis szerettem volna egy kicsit szétnézni a 
helyszínen, meggyőződni róla, hogy minden rendben van-e, jöhet-e este az 



együttes. Az előzményhez tartozik, hogy telefonon nem sikerült felhívnom a gerényi 
kultúrház igazgatóját. Mivel az autóbuszok nem közlekedtek, elhatároztam, hogy 
gyalog teszem meg oda-vissza az utat. Ez nem esett nehezemre, gyakorlott turista 
voltam. 

Mondom, húsvét első napja volt, reggel. Az utcára kilépve majd elröpített a 
fergeteges erejű szél, kavarta a port, amivel nyomban tele lett a szemem-szám. 
Kicsit önkéntelenül is visszahúzódtam a kapualjba. Pechemre (most már tudom, 
hogy az volt!), a szomszédos utcából éppen akkor kanyarodott a házunk elé Fliomen 
a kocsijával. Kiugrottam a kapualjból, integettem, álljon meg, kértem, vigyen el 
Gerénybe és vissza, mert a nagy szél miatt közben mégiscsak lemondtam a 
gyalogtúráról. Fliomennek nem volt ínyére a dolog, de rászóltam, hát nagy 
kelletlenül kinyitotta a kocsi ajtaját, elvitt. Beérve a falu központjába, mutattam 
neki, merre van a kultúrház, hajtson oda. Ezt valamiért kerekperec megtagadta. 
„No, akkor kiszállok, fö lmegyek gyalog, vár jon egy k i c s i t " - mond tam. 
Megmakacsolta magát, erre sem volt hajlandó: ő bizony nem vár rám egy percet 
sem. Kiszálltam a kocsiból, elindultam fölfelé. Utánam szólt, megfordultam. Nem 
akartam hinni a fülemnek: „Hogy képzeli, csak úgy ingyen fogom kocsikáztatni? 
És az útiköltség, a benzin (literje kilenc kopek volt akkor! - D. E.) a gumik kopása?" 
A köpenyem zsebében volt némi papírpénz, olyan 15-16 rubel és egy csomó kopek. 
Belemarkoltam, és az egészet az utolsó kopekig a kocsi ülésére tettem, majd 
indulatosan úgy bevágtam az ajtót, hogy majd leszakadt. 

Ünnepnap lévén, egy emberfia sem volt az utcán rajtam kívül. Kezemmel védve 
a szemeimet a kavargó portól, felmentem a dombon levő kul túrházba- , de csak a 
takarítónőt találtam ott. Elmondta, hogy minden jegy elkelt már, az igazgató 
Ungváron van. Egy árva fillér nélkül estig tébláboltam Gerényben, ami a legrosszabb 
volt - éhesen. Ezt csak fokozta, hogy néha-néha megcsiklandozta az orromat a 
finom ünnepi sonka és töltött káposzta illata. Szerencsére cigarettám az volt 
elegendő. Végül is befutott az igazgató, elszámolt az előadás bevételével. A falusi 
büfében vettem avas szalonnát és fekete kenyeret. Igen jólesett, mert előző este 
óta nem ettem semmit (sohasem reggelizem, csak egy feketét iszom). 

A volt Szovjetunió első és egyetlen varietéje meghívta az együttesünket. 
Felutaztam Moszkvába, ahol négy hónapra szerződtettek minket. Garantálták az 
eszményi gázsit, hat előadás hetente, hétfő szabadnap. A varieté egy hatalmas 
komplexum volt. Szálloda, vendéglő, koktél-bár és egy gyönyörű varieté-színpad. 
A varieté neve Szovjetszkaja volt és a Leningrádi sugárúton állt. Az együttesünk 
elszállásolási költségeit ők fedezték, luxuslakosztályokban szállásoltak el 
bennünket. Mindegyik lakosztálynak volt egyszemélyes vagy kétszemélyes 
hálószobája, és még egy kis szoba, benne íróasztal, telefon, tévé. Az ágyneműt 



naponta cserélték. Külföldieknek vagy amolyan kivételezett belföldiekiek tartották 
fenn ezt a szállodát. Nekem egyszemélyes kis lakosztályom volt, igazánjói éreztem 
magam benne. 

Az együttesünket előzőleg meghallgatta, megtekintette egy bizottsíg, amely a 
művelődési minisztérium és a belügy képviselőiből állt. Aldásulat adták a 
műsorunkra . Nagy s ikerünk volt minden este. Örömömre szolgált, hogy 
Moszkvából gyakran felhívhattam telefonon Olikát. Akkor még csak Noszkvának 
volt normális telefonösszeköttetése külfölddel. Egyik este ismét csörgött a 
telefonkészülékem: az igazgatóm közölte velem, hogy nemsokára megékezik Pisti. 
Kiküldetésben lesz Moszkvában, és hozza nekem a kedvenc cigaettámat, a 
Verhovinát, mégpedig száz csomagot belőle! A megjelölt időpontban a: állomáson 
vártam az én kedves hercegemet. Az igazgató is tisztában volt kettőnk zerelmével 
és nagylelkűen ürügyet talált rá, hogy hozzám küldje őt. Utaztatásának hivatalos 
indoka az volt, hogy keresse fel az egyik moszkvai autógyárat és intéze el, hogy 
utaljanak ki egy személygépkocsit a filharmóniának. Előre tudható volt, hogy 
küldetése reménytelen. A kiküldetési okmányát viszont a gyárban kttamozták, 
feltüntették rajta az érkezés és elutazás dátumát. Csodálatos tíz éjt ts tíz napot 
tölthettem akkor együtt Pistivel. 

Fenntartott asztalunk volt a varieté termében a színpad mellett egj sarokban. 
Ott ültem minden este Pistivel és a szereplésüket befejezett müvéizekkel. A 
cigányzenekar a koncert után némileg műfajt váltott és tánczenét játs»tt . Pistike 
remekül érezte magát . Elutazásakor az egész együttessel kikísértem őt a 
pályaudvarra. Küldtem vele ötszáz rubelt apukának, hogy majd Ungváon adja fel 
postán. 

Moszkvában a katonai akadémián tanult egy nagyváradi román tiszt. Valamilyen 
rokonságban volt az Olika férjével. így kerültem vele kapcsolatbi. Amikor 
szabadságra utazott Váradra, megkértem, vigye el az Olika fiának, Aidrejnek az 
ajándékomat: egy drága, gyönyörűen nikkelezett biciklit. Ez volt akkoriban a 
legdrágább fajta kerékpár, ha jó i emlékszem, ötszázötven rubelbe kerül. Olikának 
egy bőrtáskát és bőrkesztyűt küldtem. Akkoriban csak a moszkvai üzleteben lehetett 
ilyen minőségű árut vásárolni. Visszafelé jövet Sztancsioju (így hívták atisztet) egy 
álomszép komplett amerikai fehérneműt és egy gyönyörű blúzt hozott Clikától. 

Ismét itthon voltam. Egy nap megyek az utcán, hónom alatt néhiny súlyos, 
nagy formátumú könyvvel, a híres cseh utazók, Hanzelka és Zikmunl Afrika c. 
útleírásának három kötetével. A filharmónia elé érve hátulról valaci hirtelen 
megtámadott, teljes erejéből tépni-cibálni kezdte a hajamat. Jutka voltaz, többen 
látták a jelenetet. A könyvek kihullottak a hónom alól. De amilyen hirtelen 
felbukkant, olyan hirtelen el is tűnt.. . 



Pisti még aznap este feljött hozzám. Elmeséltem neki a botrányt. Nem tudtam 
elhallgatni előtte, hogy itt az ideje véget vetni ennek a lehetetlen állapotnak. 
Szeretem őt, életem végéig szeretni fogom, de ezt így tovább nem folytathatjuk. 
Elhatározásom megmásíthatatlan. Ne keressen többé, ne is beszélgessünk a 
filharmóniában. Mindketten sírtunk. Elmondtam, megkérem az igazgatót, hogy 
más sofőrt osszon be az együttesünkhöz. Akkor már volt a filharmóniának két 
nagy, harminc személyes autóbusza és két kisebb busza is. Igazat adott nekem, 
beleegyezett. 

Sokat szenvedtem, tovább imádva Pistit. Ezután a kárpátaljai hangversenyeinkre 
a másik busszal utaztunk, Pisti az ukrán zenei-ismeretterjesztő együttest szállította. 
Éppen csak köszöntöttük egymást, szót sem váltottunk. 

Egy hónapra elutaztam. Hiányoztak meleg hangú levelei, s gondolatban folyton 
együtt voltam a kékszemű kis hercegemmel. Nagy gyakorlatom volt abban, hogyan 
lehet valakit távollétében is hosszú-hosszú éveken át szeretni. Talán mondanom 
sem kell: Szekeres Feri volt e plátói szerelmem alanya. Amikor hazaérkeztem, 
megtudtam, hogy Pisti csaknem egy hónapig súlyos beteg volt, az orvosok sem 
tudták megállapítani, mi a baja. Fájt a feje, szédült, ájulás környékezte. Három hétig 
feküdt otthon. Judit már kuruzsló asszonyokkal is próbálkozott. Végül is nem 
tudom, hogyan és minek köszönhetően, de mire hazajöttem, felépült. 

Judit anyaországi születésű volt, Agárdról származott. Miután Kárpátalja 
visszakerült Magyarországhoz, édesapját kinevezték Ungvárra a megye fő 
állatorvosává. Juditnak egy öccse és egy húga volt. És aranyos asszony az 
édesanyja. Jó módban éltek, elsöosztályú négyszobás lakást béreltek, nagy konyhát 
vezettek. Ebédre gyakori vendégük volt a Rómában végzett görög katolikus 
püspök, dr. Romzsa Teodor, Pisti egykori tanára a teológiai főiskolán. Pisti a kedvenc 
diákjai közé tartozott, néha elkísérte a püspököt Jutkáékhoz, így ismerték meg 
egymást, így kerültek össze. Pisti udvarolni kezdett neki, és az oroszok bejövetele 
után házasságot kötöttek. 

Jutka apja meghalt, az anyja két gyerekkel visszament Agárdra, amíg a határok 
nyitva voltak. Jutka itt maradt a pazarul berendezett lakásban. Egy év múlva 
megszületett Miki, aztán Pistit letartóztatták és elhurcolták a Gulágra. Jutkának 
nem volt állása, nem tudta eltartani a kisfiát. Pisti sógora és nővére magukhoz 
vették vidékre. A hat gyermekük mellé befogadták hetediknek Mikit és nagy-nagy 
szeretettel nevelték, gondozták hat-hét éven át, amíg Pisti vissza nem tért a Gulágról. 
Jutka elvált Pistitől, de féijhez nem ment. Amikor Pisti hazajött, elsősorban a fiához 
ment. A gyerek nem ismerte, nem ismerhette meg. Pisti sorra látogatta az édesapját, 
Bandi bátyját, rokonait. Utoljára Jutkát kereste fel, megbocsátott neki, elhozták 
Lohóról Mikit és Dobronyban laktak. 



Pisti az ottani kolhozban sofőrként dolgozott, később az ungvári kenyérgyárban 
- ekkoriban ismerkedtem meg vele Laurisinéknál. Pisti édesanyja Rahón halt meg 
tüdőbajban, harmincéves korában. Pisti még csak hároméves volt. Szegény 
édesanyja ott van eltemetve, a görög katolikus templom főbejáratával szemben. 
Mivel anyja ily fiatalon eltávozott az élők sorából, a fiúcskát a nála jóval idősebb 
nővére, Éva és házvezetőnőjük, Erzsi néni nevelte. Később Ungváron intemátusban 
lakott, befejezte a gimnáziumot, majd a teológiai főiskolán folytatta tanulmányait. 
Édesapja pap volt, rendkívül intelligens, zenekedvelő és csellón játszó úriember. 
Bár kissé bohém természettel áldotta meg a sors, gyermekeinek biztosította a 
jólétet, az iskoláztatást és anyagi támaszt, de vagyont nem tudott rájuk hagyni. 

Egy késő őszi, hideg, esős napon a rahói szállodában vártam az ukrán együttes 
érkezését. Tizenöt koncertre kötöttem szerződést a járásban. Befutott az autóbusz, 
a volánja mellett Pisti ült. Hónapok óta csak futólag találkoztam vele a 
filharmóniában. Nyugtatgattam magam, mégis kimondhatatlanul gyötrődtem, fizikai 
fájdalmat éreztem, ha megláttam... Továbbra is éppen csak köszöntöttük egymást. 

A rahói vendéglőben mindnyájan együtt ebédeltünk, vacsoráztunk. Egyszer 
vacsora közben észrevettem, hogy a szomszédos asztalnál ülő Pisti megivott két 
féldeci pálinkát, s már a harmadikat rendeli. Rossz előérzet fogott el, aggódtam 
miatta. Vacsora után felmentem a szállodába. Bizonyos idő múlva berohant a 
szobámba Gerald, rémülten újságolta, hogy Pisti leitta magát és részegen elindult 
a zuhogó esőben, a sötétben az édesanyja sírjához. Ismertem a sírt, többször 
jártunk ott Pistivel. Gerald megtalálta a busz kulcsait a szobában, melyben ketten 
laktak Pistivel. О is jól vezetett, beültem hát vele a buszba és elindultunk keresni 
Pistit. Csak ekkor merte nekem megmondani: Pisti azzal ment el, hogy véget vet az 
életének, nem akar így tovább élni. 

Magamon kívül voltam, kezem-lábam reszketett, fogam vacogott, az őrület 
környékezett. Amint át akartunk menni a vasúti sínen (az a bizonyos sír a vasút 
túlsó oldalán volt), a sorompót éppen zárva találtuk. Gera ráirányította a busz 
lámpáját a töltésre, kiszállt és elindult gyalog keresni Pistit. Az arra haladó 
tehervonat pedig csak zakatolt kegyetlenül; úgy tünt nekem, soha az életemben 
nem láttam még ilyen hosszú vonatot, talán nincs is vége.. . Az eső verte a busz 
tetejét, a vonat zakatolt, egyre borzalmasabban éreztem magam. Rémeket láttam, 
elképzeltem őt szétroncsolt testtel a vágányok között. Végre megjelent Gera és 
Pisti, bőrig ázva, sárosan. 

Később Gera elmesélte, hogy a töltésen bukkant rá, ahogyan mászott a robogó 
vonat felé. Erősen megragadta, kérte, hogy azonnal térjenek vissza, de Pisti 
hajthatatlan volt. Amikor azonban megtudta, hogy a buszban várom, letett az 
öngyilkosságról, elindultak visszafelé. S most ott ült mellettem a buszban sárosan, 



vizesen, meggyötörve. Vállamra hajtotta a fejét és sírt, mint egy kisgyerek. 
Magamhoz öleltem, simogattam és csókoltam maszatos arcát. Megszűnt a 
reszketésem, csodálatos nyugalom és boldogság költözött a lelkembe. 

Akkor, ott megesküdtem magamnak, hogy soha el nem hagyom, történjék 
bármi, nem bánom, azt sem, ha Judit naponta fogja cibálni a hajamat. Szeretem, 
örökké szeretni fogom, addig, amíg igényeli a szeretetemet, és ha már nem szeret 
majd, elhagyhat, nem állok az útjába, csakis az lesz a fontos számomra, hogy ő 
boldog legyen. 

Ott ültünk egymás mellett, nem érzékelve az idő múlását. A szó szoros 
értelmében megfagytunk, a csontunkig hatolt a dermesztő hideg, nekem éppúgy, 
mint neki, mert amint átöleltem őt, én is vizes lettem. Felmentünk a szállodába, 
levetkőztettem, nedves törülközővel letöröltem róla a sarat, pizsamába bújtattam. 
Betakargattam és odaültem az ágyára. Szinte azon nyomban elaludt. 

Még egy jó hetet töltöttünk Rahón. Megmutatta nekem a válóperük okmányát, 
mely immár jogilag is hatályba lépett. Pisti befizette a szükséges összeget, rendezte 
a válással kapcsolatos többi ügyet. Azt is elújságolta, hogy Jutkától elfogadták a 
rendőrségen a fiával együtt történő repatr iálásra vonatkozó kérvényét és 
okmányait. A jogalapja megvolt ehhez, hisz tíz éve elvált a „politikai bűnöző" 
férjétől, egyedül nevelte kiskorú fiát, anyja testvérei pedig Magyarországon éltek. 
Miért is utasítanák el a kérését? 

Állandóan együtt voltunk Pistivel, sokat beszélgettünk, de nem feküdtünk le, 
ő még csak célzást sem tett erre. Hazajöttünk, október végén Pisti megmutatta 
Jutkának az érvényesített válási okmányt és szépen megbeszélte vele, hogy mi a 
napokban házasságot kötünk. Beleegyezett. 

1956. november 6-án benyújtottuk a kérvényt az anyakönyvvezetőnek, és 
három napra rá házasságot kötöttünk. Tanúink a filharmónia igazgatója, Cirikusz 
Mihály és egyik kolléganőm, Gaár Katalin volt. 

36. 

Négyesben megvacsoráztunk a Koronában. Amit akkor éreztem, az minden 
volt, csak nem öröm, boldogság. Három évig tartott a boldog-gyötre lmes 
szerelmünk. Belefáradtunk, s most, a célt elérve valahogy úgy éreztük, hogy ezt a 
másfajta együvé tartozást még meg kell tanulnunk. 

Több kiutazást nem vállaltam a megye határain túlra, de az itteni településeken 
persze továbbra is szerveztem a hangversenyeket. Egy alkalommal, amikor éppen 
nem tartózkodtam itthon, megérkezett Magyarországról a Jutka édesanyja . 
Találkozott Pistivel is, de egy árva szó szemrehányással sem illette. Tudott a lánya 



viselkedéséről. Járt Évánál is, Lohón, ott tájékozódott a gyerek sorsáról. Sajnálta, 
hogy velem nem találkozott. 

Jutka csak mintegy fél év múlva költözött el. Addig 25 százalék gyerektartás 
helyett 50-et fizettünk, és hetente küldtünk élelmet Mikinek. Öltöztettük a gyereket, 
kerékpárt, fényképezőgépet, sportruhát és más holmikat vásároltunk neki. Mivel 
gyermektartási segélyt külföldre nem lehetett átutalni, a Jutka elutazása előtt Pisti 
j egyző je lenlétében átadott neki egy nagyobb összeget és erről hivatalos 
elismervényt is kapott. 

Nálunk itthon csend, béke és nyugalom uralkodott. Pisti mindig kedves, 
udvarias és előzékeny volt, a külső szemlélőnek úgy tűnhetett, hogy inkább az 
udvarlóm, semmint a férjem. Nagyon jó volt nekünk együtt. Ami a munkámat illeti, 
kineveztek a filharmónia igazgatóhelyettesévé, annak dacára, hogy nem voltam 
párttag. Nagy hercehurca előzte meg. A kinevezésemhez a megyei pártbizottság 
és végrehajtó bizottság jóváhagyása kellett. Most már sehová nem kellett 
utazgatnom, Pisti pedig közben a megyei drámai színház főadminisztrátora, később 
igazgatóhelyettese lett. Akkoriban került a színházba igazgatónak Pisti gimnáziumi 
osztálytársa, Fr idmanszky János. Ő ültette át fér jemet a volán mögül az 
igazgatóhelyettesi székbe. A színház és a filharmónia a kis téren egymás mellett 
voltak, így mi is egymás közelében dolgoztunk, nap közben is szót válthattunk 
egymással. 

Vásároltunk részletre szobabútort, a nagy konyhát kettéválasztottuk, kialakítva 
belőle egy öt négyzetméteres konyhát és egy kilenc négyzetméteres ebédlőt. A 
két helyiséget japán gyöngyfuggöny választotta el egymástól. Szerénytelenség 
nélkül állíthatom, hogy szépen, ügyesen berendeztük a lakásunkat. Mindennek 
nagyon tudtunk örülni. Ha egy új díványpárna került a szobába, madarat lehetett 
volna velünk fogatni örömünkben. Ha véletlenül a városban összefutottunk valahol, 
Pisti megcsókolt. Úgy örültünk egymásnak, mintha évek óta nem találkoztunk 
volna. Versenyeztünk egymással, hogy ki tud a másiknak nagyobb meglepetést 
szerezni. Vettünk egy tündéri kisfiú pulikutyát, s koromfekete színe miatt 
Cigánykának hívtuk. 

Most már hármasban éltünk valóban boldogan. Ebédre várva Pistit, mindig 
szépen megterítettem az asztalt, egyetlen mosatlan edény sem éktelenkedett a 
konyhában. Cigánykát pórázon vezetve szaladtam a szomszédos templomkertbe. 
Pisti arrafelé járt haza. Amint leoldottam kutyánk nyakáról a pórázt, boldog 
csaholással rohant Pisti elébe, ő pedig karjait kitárva mindig felkapta az ölébe a 
kedves jószágot. Tizenhét évi házasságunk alatt így ment ez nap mint nap. Ebéd 
után, amíg elmostam az edényeket, Pisti kávét főzött, utána egy félórát sétáltunk a 
templomkertben a kutyussal. 



Vettünk egy ócska Moszkvicsot. Gyakran kirándultunk rajta a természetbe, az 
Ungra, fürödtünk, napoztunk, rengeteg fényképet csináltunk. Napról napra 
szorosabb lett az összetartozásunk, viszont a szexuális élet hőfoka napról napra, 
évről évre lanyhult. De azt valami milliószor értékesebb dolog: a végtelen szeretet 
pótolta. 

Nyáron a színház két hónapig vendégszerepelt az unióban. A színház igazgatója 
kérte a művelődési főosztályt, hogy engem erre a két hónapra ideiglenesen 
helyezzen át a színházba, mert - ez az ő indoklásuk volt - van érzékem a 
szervezéshez, és segítségemmel nyilván jól fognak menni a dolgok a turnékon. 
Elutaztunk. Jártunk Csecsenföldön, Groznijban, megfordultunk Oszétiában, 
Vladikavkazban, Grúziában Tbilisziben léptünk fel. A Baltikum államaiban szintén 
két hónapig vendégszerepeltünk. Csodálatos utunk volt, rengeteg élménnyel. 

Utána egy hónapig a lembergi közönség előtt mutatta be repertoárját a színház. 
Visszafelé a saját kocsinkon jöttünk, útközben betértünk Técsőre apukához. Csak 
Jolánt, Natikát és Ica húgát találtuk otthon. „Hol van Apuka?" - „Ungváron a 
kórházban" - hangzott a válasz. Megrémültem, érdeklődtem, mi a baja. Pontos 
választ nem kaptam, csak annyit tudtam meg, hogy „már nagyon jól van, konyakot 
is iszik". Kissé megnyugodtam, beszélgetni kezdtem Natikával. S egyszer csak mit 
látok a hajában? Egy tetűt! Jobban szemügyre vettem a fejét és bizony a fejbőre 
telis-tele volt tetvekkel. Egy sűrűfésűvel a Jolán szeme láttára csaknem negyven 
tetűt fésültem ki szegény gyerek hajából egy papírlapra. Erre Jolán ordítani kezdett 
Natikára, s mivel éppen egy lánc volt a keze ügyében, azzal durván rácsapott 
egyet szegényre. Natikát hibáztatta, ő tehet mindenről. Hát persze, logikus - Natika 
akkor 11 éves volt... 

Megmostam a haját szódás vízben, bekentem petróleummal, fejét bekötöttem 
egy kendővel, majd kocsiba ültünk vele együtt, siettünk Ungvárra apukához, a 
kórházba. 

37. 

Amikor benyitottam, a kórteremben két idegen férfit találtam. Kérdezősködni 
kezdtem apuka felől. Az egyik ágyról a magasba lendült két csontváz kar, és 
megszólalt egy erőtlen hang: „Emmikém, hát itt vagy végre?" Egy hihetetlenül 
sovány ember feküdt az ágyban. Apuka volt az. Natikával csókolgattuk, simogattuk 
a kezeit. Sikerült kieszközölnünk a kórháztól egy mentőautót, azzal elvittük őt a 
técsői kórházba. Ott két nap, két éjjel virrasztottam mellette, aztán sürgősen el 
kellett utaznom egy napra Ungvárra. Mire hazajöttem, itt várt a lesújtó távirat: 
drága édesapám meghalt. Eltemettük, majd Natikával visszajöttünk Ungvárra. 



Lenyírattam a haját egészen rövidre, orvosságokkal kezeltem, nagy nehezen rendbe 
jött. Új ruhákat vettem neki, tetőtől talpig felöltöztettem, úgy vittük vissza Técsőre. 

Apuka 1959. augusztus 30-án halt meg. A halál megváltás volt számára. 
Huszonhárom évi gyötrődés, lelki szenvedés után végső nyugalmat talált. 

Jolánnal aztán hosszú-hosszú ideig nem találkoztam, csak 1983 őszén, amikor 
először kereste fel Natikát Ungváron, immár betegen. Nem volt ott Natika 
e s k ü v ő j é n , há rom unoká ja szü le tésekor nem je l en tkeze t t . A legutolsó 
találkozásunkkor eszembe jutott, hogy egész életemben kezétcsókolommal kellett 
köszönnöm neki, most elhatároztam, hogy így köszöntöm őt: „Szervusz, Jolika". 
Iszonyú nehéz volt kiböknöm ezeket a szavakat. Jolán 25 évvel túlélte apukát, 
1984. január 22-én halt meg Técsőn. Temetésére el akartam menni, de a véletlen 
úgy hozta, hogy mégsem lehettem ott. 

. . . Mint említettem, néhány hónapig - egy hosszabb turné idején - a színház 
igazgatóhelyettese voltam. Visszatérésem után persze folytattam a munkámat a 
filharmóniában. 

Viszonylag gondtalanul éltünk, elegánsan jártunk, évente egyszer elutaztunk 
Olikához Nagyváradra. Ott egy hónapig a Félix termálvizekben fürödtünk. Sok 
szép holmit vásároltunk magunknak. Olikának drága ajándékokat vittünk: porszívót, 
konyhai robotgépet, villanyvarrógépet és sok ott nem kapható apróságot. 

A szabadságunk letelte után Pistinek a Kárpáti Igaz Szó c. magyar lap 
szerkesztősége, ismerve szellemi kvalitását, fordítói állást ajánlott fel. Ez a munkakör 
igazán neki való volt. Levelezett a fiával, Mikivel, aki lassan már befejezte főiskolai 
tanulmányait Székesfehérváron. 

Nagy néha budapesti együttesek is vendégszerepeltek nálunk a Goszkoncert 
országos hangversenyrendező iroda közreműködésével. Ezekért az előadásokért 
az iroda jókora összeget vágott zsebre, nekünk viszont semmi nyereségünk nem 
volt rajta. Ekkor járt nálunk először Koós János, Máté Péter, Aradszky László és a 
Katona József Színház társulata Szemes Marival. A közönség élvezte ezeket az 
előadásokat, nekünk ellenben, mint mondtam, nem sok hasznunk volt belőlük. Az 
a merész ötletem támadt, hogy forduljunk a szovjet művelődési minisztériumhoz 
és kérelmezzük, hogy közvetlenül a fi lharmóniánk hívhasson meg magyar 
együtteseket és szólistákat. 

Azóta már rég leváltották az első igazgatómat, Cirikuszt, és helyébe egy primitív 
ukrán muzsikot, egy volt frontharcost kaptunk. A munkához nem sokat értett, 
számos rossz tulajdonsága mellett volt egy jó is: igazságszerető volt. Előadtam 
neki az ötletemet. Kitűnőnek, de megvalósíthatatlannak tartotta. Ajánlottam, hogy 
utazzon fel a minisztériumba: próba szerencse. Hallani sem akart róla. Nyaggattam 
szüntelenül, nem szálltam le róla. Ha ő nem utazik, legalább engedje meg ezt nekem. 



Az igazgató megtárgyalta a dolgot a párttitkárral, aki kinevette az én úgymond 
csapongó fantáziám újabb szüleményét. Azt is hozzátette, hogy ez politikailag 
veszélyes kaland. 

Azt mondtam, bármilyen következményekkel járjon, én vállalom a dolgot. 
Érvként hoztam fel, hogy a filharmónia anyagilag csapnivalóan áll, a mintegy 

száztagúvá duzzasztott népi együttes felemésztette minden bevételünket. A magyar 
lakosság nem látogatja az ukrán előadásokat, a budapesti művészeket pedig a 
tévéből az oroszok is ismerik. Magas helyárakat szabhatunk, dőlni fog hozzánk a 
pénz stb. Hosszú huzavona után a megyei pár tbizot tság áldását adta az 
elképzelésemre. Megkaptam a művelődési főosztályon a kiküldetési okmányt. 
Testileg-lelkileg felkészülve, az előlegben felvett napidíjjal és a moszkvai 
repülőjeggyel a zsebemben bementem az igazgatóhoz elköszönni Pistivel együtt. 
Az igazgató örült is, nem is. Féltett és félt. Attól tartott, hogy vállalkozásom az 
állásába kerülhet. Előzőleg azért még kioktatott: „Viselkedjen szerényen, ne 
cigarettázzon a főnökség társaságában, ne viseljen miniszoknyát, lábait ne tegye 
keresztbe, és ami igen fontos: senki előtt ne fejtse ki politikai nézeteit." Erre olyan 
dühös lettem, hogy kiborítottam a diri asztalára a papírokat, és azt mondtam: „menjen 
maga". Nyugtatgatott, hogy ő csak viccnek szánta intelmeit. 

A drága Pistikém kikísért az ungvári reptérre, és pár óra múlva már egy másikon 
- a vnukovóin találtam magam. A Rosszi jában, a főváros legelegánsabb 
szá l lodájában béreltem szobát. Másnap kipihenten, e legánsan öl tözve a 
minisztériumba vettem az utam. Akkoriban Furceva asszony volt a kultuszminiszter. 
Három napig hiába kilincseltem, hogy bejussak hozzá, míg végül Popov 
miniszterhelyettes, egy középkorú, komoly űriember fogadott. Bemutatkoztam, 
leültetett. Az asztalán hamutartó egy pár csikkel és egy cigaret tásdoboz. 
Rágyújtott, és én sóvárogva néztem, nyilván elkapta sóvárgó pillantásom, mert 
nyomban megkínált cigarettával. Rágyújtottam. Úgy éreztem, ez már fél siker volt. 
Bevallom, nem tudok gondolkozni, koncentrálni cigaretta nélkül. Lábamat 
szokásom szerint keresztbe rakva előadtam kérésemet, ami egyáltalán nem esett 
nehezemre, mivel orosz nyelvtudásom Lermontovon csiszolódott. 

Mégis megérezte idegen akcentusomat, mert nyomban megkérdezte, milyen 
nemzetiségű vagyok. Magyar, mondtam. Azután a lényegre tértem, kérésemet a 
kővetkezőkkel indokolva. Nálunk, Kárpátalján mintegy kétszázötvenezer magyar 
ajkú ember él, negyede a megye összlakosságának, főképpen vidéken, gazdag 
falvakban. Művelődési igényeik nincsenek kielégítve, különösen ami a koncerteket 
illeti. Van egy magyar együttesünk, de az évente csak egyszer-kétszer turnézik 
Kárpátalján, mert egész évben az unióban vendégszerepel. Az ukrán lakosság 
bőségesen el van látva helyi együttesek és vendégművészek előadásaival. (Egy 



kicsit vázoltam a mi nemzeti kisebbségünk helyzetét is: van 95 magyar iskolánk, az 
egyetemen magyar tanszékünk, öt járási magyar nyelvű újságunk és egy megyei 
lapunk, a Kárpáti Igaz Szó, hetente kétszer magyar rádióadásunk.) A kárpátaljai 
lakosság kedveli a tévéből ismert magyarországi művészeket. A filharmóniánk 
szénája rosszul áll, s a közvetlenül megkötendő szerződések révén anyagi 
helyzetünk is javulna. 

A miniszterhelyettes figyelmesen végighallgatott. Közben szigorú arca enyhült, 
és a tekintetében rokonszenv jelent meg. Aztán így szólt: „Érdekesnek találom, 
amit mond, tetszik nekem a terve, de nagyon szokatlan javaslat. Eddig külföldiek 
csak a Goszkoncert közvetítésével szerepeltek országunkban. Ilyen engedélyért 
még senki sem folyamodott hozzánk. Nagyon merész ember az igazgatója. Hogy 
hívják?" „Nézze, ez az én ötletem volt - válaszoltam higgadtan - , nagyon sokat 
harcoltam érte, hogy önökhöz fordulhassak ez ügyben. Az igazgató és a párttitkár 
meg volt győződve, hogy itt szóba sem állnak majd velem." „Komolyan ezt mondták 
magának?" „Igen, de reméltem, hogy a minisztériumban találok valakit, aki legalább 
meghal lga t . " „Jól tette. Foglalkozni szándékszom az üggyel, de ehhez a 
belügyminisztérium engedélyére is szükség lesz. Ne csüggedjen, minden tőlem 
telhetőt megteszek." Behozatott a titkárnővel két kávét és ismét megkínált 
cigarettával. 

Folytattuk a beszélgetést. A miniszterhelyettes a filharmónia folyamodványát 
és a többi hivatalos okmányt kérte. Sajnos, ilyesmi nem állt rendelkezésemre, 
hiszen írásban nem adtak semmit nekem. Hogyhogy? Akkor minek az alapján 
intézkedjem, csak az Ön szavait adjam át a belügynek? Sürgősen telefonáljon 
Ungvárra és kérje a hivatalos bélyegzővel ellátott papírokat, s valaki hozza el 
azokat repülővel." Még vagy húsz percig társalgott velem, érdeklődött, honnan 
tudok ilyen jól oroszul. Elmondtam, hogy elsősorban az orosz klasszikus íróktól, 
költőktől, főként Bloktól és Lermontovtól, akiket nagyon szeretek. Elmondtam 
neki Lermontov „Szent Ilona" és Blok „A démon" c. versét. Nagyon élvezte. 

Felhívtam telefonon az igazgatót, kértem a szükséges papírokat, s egy hét alatt 
meg is kaptam. Még egy hétig bolyonghattam Moszkvában egyedül. Ismét 
elmentem a Tretyakov képtárba, megnéztem a borogyinói csata panorámáját és a 
többi nevezetességet. Közben erősen izgultam, várva az eredményre. 

Végre a miniszter titkárnője telefonált nekem a szállodába, hogy Popov elvtárs 
vár engem. Taxit fogadtam, és fél óra múlva ott voltam. Rövidesen kézhez kaptam 
az engedélyt: évente öt együttest meghívhatunk Magyarországról, az anyagiakat 
a budapesti Országos rendezőirodával egyeztetve. Feltüntették az engedélyben 
azt is, hogy a vendégművészek gázsiját rubelben kell kifizetnünk, a honoráriumot 
országunkban kötelesek elkölteni, nincs joguk átváltani azt valutára. A vendégek 



a megvásárolt árut vámmentesen kivihetik az országból, kivéve a muzeális értékeket 
a bélyeg- és rovargyüjteményeket (!) stb., stb. Győztem! 

Nyomban felhívtam telefonon Budapestet, és az Országos Rendező 
Irodában értesítettem Keszler Pál igazgatót, hogy megkaptam a szükséges 
engedélyt (előzőleg már beszéltem vele erről), aztán irány a reptér. Pistivel 
naponta beszélgettem telefonon, tudomása volt a dolgok állásáról. 

Váratlanul érkeztem meg. Pisti meglepődött, olyan boldog volt, hogy alig bin 
magával. Másnap győztesként, emelt fővel mentem a filibe. 

Az igazgatóval kettesben összeállítottuk a szóba jöhető magyar művészek 
listáját. Az elsők között hívtuk meg Dobos Attilát, aztán Gyurkovics Máriát, Mikes 
Évát, Mary Zsuzsit, Kazal Lászlót és másokat, akiknek azonban a nevére már 
sajnos nem emlékszem. Ezek a kitűnő művészek öt-hattagú zenekar kíséretében 
jöttek. Az első előadást Beregszászban, a háromezer férőhelyes szabadtéri 
színházban szerveztem meg. 

Órákon belül elkapkodták a jegyeket. Ugyanarra a napra kihirdettem a következő 
előadást, annak a jegyei is villámgyorsan elkeltek. Annyi volt az érdeklődő, hogy 
pó t ló l agosan á l lóhe lyeke t ke l le t t b i z tos í t an i . Igazi n é p ü n n e p é l y volt 
Beregszászban! A bevételt egy cukroszsákba gyömöszöltük be. Az előadás után 
a Pacsirtában a filharmónia számlájára ünnepélyes vacsorát rendeltem nekik. 
Ezután, bárhol is szerepeltek, naponta két előadásra került sor. Tíz nap leforgása 
alatt húsz előadás volt, a művészek 200 rubelt kaptak előadásonként, a sztárok 
300-at. Megemlíteném, hogy akkor a filharmónia igazgatójának a havi fizetése 200 
rubel volt, az enyém 150 rubel, és ez igen szép keresetnek számított. 

Három-négy évig évente ötször hívtunk meg magyar vendégművészeket. 
Bemutatkozott nálunk Szécsi Pál, Kabos László, Kibédy Ervin, Horváth Tivadar, 
Zalatnai Sarolta, Harangozó Teri, Gobbi Hilda, Berényi Ottó és sokan mások. 
Valóban szinte felvetette a filharmóniát a pénz a busás bevételből. Nem véletlen, 
hogy akkor vásároltunk két Ikarus autóbuszt is. A filharmónia tehát gazdagodott, 
ami - szerénytelenség nélkül mondhatom - az én érdemem volt, de a fizetésem 
ugyanaz maradt, egy fillér prémiumot sem kaptam. 

38. 

Továbbra is szerényen, beosztással éltünk. Pisti minden előadásra kijött a 
rozoga Moszkviccsal és Cigánykával. Közben leváltották a nyugdíjas korba lépett 
igazgatót, ő került az én eddigi posztomra helyettesnek, jómagam pedig ismét 
főadminisztrátor lettem. Új igazgatót kaptunk. Fiatal, jóvágású kárpátaljai ruszin 
ember volt. Sajnos kegyetlen, véresszájú, vad kommunista. A saját karrierje 



érdekében mindenkin képes volt keresztülgázolni. Harkovban levelezőként 
m ű v e l ő d é s i f ő i sko l á t végze t t , s közben egy b ö r t ö n b e n pá r t t i tká rkén t 
tevékenykedett. Egyik napról a másikra bocsátotta el a neki nem tetsző művészeket. 
Hozzáfogott a szerinte megbízhatatlan elemek kiszűréséhez. 

Engem is üldözött. Egy alkalommal megkérdezte tőlem, hogy mivel őt egy 
Danielovics nevű pap keresztelte Orlyován, vajon ki lehet az nekem? Büszkén 
válaszoltam: „Az apósom." Olyan pillantást vetett rám, mintha keresztül akarna 
szúrni. Biztosan ki is tekerte volna a nyakam (mármint átvitt értelemben), de úgy 
látszik, túlságosan nélkülözhetetlen voltam. Mindenesetre le kellett mondanom a 
föadminisztrátori beosztásomról: immár koncertszervezőként dolgoztam, fix fizetés 
nélkül, juttatást a megtartott hangversenyek száma szerint kaptam. Tulajdonképpen 
ez számomra a legelőnyösebb megoldás volt. Többet kerestem és teljesen szabad 
ember voltam. Nem kellett naponta bejárnom a filharmóniába, hiszen csak az 
előadások megszervezése és lebonyolítása volt a dolgom. 

Pistivel boldog egyetértésben éltünk. Miközben kézimunkáztam vagy valami 
egyebet csináltam, gyakran felolvasott nekem. Egy alkalommal éppen vasaltam, ő 
Fekete István Bogáncs c. könyvéből olvasott fel. Egy megható részletnél hirtelen 
elcsuklott a hangja, nem bírt tovább olvasni, s felém nyújtva a könyvet, azt mondta: 
„Ezt a részt, légy szíves, olvasd el egyedül." Tisztán emlékszem rá, mit válaszoltam 
erre: „Pistike, ha valamikor elgondolkozom majd az életünkön, ezek a felolvasások 
a legszebb emlékeim között lesznek." 

Nem volt gyerekem, állapotos sem voltam soha. Pisti - vagy ahogy gyakran 
szólítottam, Pistike - a mindenem volt, néha úgy éreztem, hogy az én egyetlen 
kisfiam is. Pedig egykorúak voltunk, hogy egészen pontos legyek, ő egy évvel 
idősebb. A házaséletünk fokozatosan lanyhult és tíz-tizenhárom évvel az 
egybekelésünk után teljesen megszűnt. Engem ez abszolút nem zavart, a hiányát 
sem éreztem. Állandóan szeretettel, udvariassággal, ezernyi apró figyelmességgel 
vett körül. Sarokra helyezett fekvőhelyeink voltak, a fejrészénél négyszögletes 
asztalka állt, rajta rádió, telefon és két olvasólámpa. Minden este karunkat átnyújtva, 
kéz a kézben aludtunk el. Egyszer már feküdt, nézte a tévét, én az ágyára ültem, fölé 
hajoltam és karommal átöleltem a vállát. Ekkor úgy éreztem, hogy mintha egy 
egészen gyenge, finom mozdulattal félretolta volna a karom. Talán nem is mozdulat 
volt ez, csak megsejtés a részemről. Úgy tettem, mintha semmit sem vettem volna 
észre. Eletem során egyetlen férfinak sem kínálkoztam fel, soha nem voltam a 
szexuális élet kezdeményezője. Még a Pistivel való lángoló, három évig tartó 
szerelmünk alatt sem. 

Gyakran arra kért, hagyjam ott a filharmóniát, hogy ne kelljen annyit utaznom, 
ne legyünk távol egymástól arra a rövid időre se. Ezt persze nem tehettem meg. A 



filharmónia életem része volt. Pistinek nagy sikerei voltak a nőknél, már akkor s, 
amikor csak sofőrként dolgozott nálunk. Művésznők serege ostromolta, bármelyik 
szívesen lefeküdt volna vele. Egy időben, amikor a színház igazgatóhelyettese 
volt, a társulat ukrán primadonnája ostromolta, és láttam, hogy Pisti is reagált iá. 
Azt hiszem, volt is köztük valami kis flörtféle. Nem izgatott a dolog. Később a 
szerkesztőségben egy gépírónő „szállt rá." Egyik rövid kiutazásom után, jóakaróin" 
megszólítottak, figyelmeztetni akartak, én meglehetősen nyersen beléjük fojtottam 
a szót. Többé nem zaklattak. 

Eletünk körülbelül egy négyzetkilométernyi területen zajlott. A lakásunk, a 
szerkesztőség és a f i lharmónia meglehetősen közel voltak egymáshoz a 
be lvárosban . Néha a ta lponál ló kávézóban t a lá lkoz tunk , Pisti sokszor 
hölgytársaságban volt. Engem meglátva nyomban hozzám jött, megölelt, és aztin 
hármasban fogyasztottuk el a kávénkat. Egyszer az ajkán egy sötétvörös foltot 
vettem észre, amely azután megkékült. Tudtam, minek a nyoma ez. Akkor nagyon 
fájt nekem ez a felfedezés, de soha szót nem ejtettem róla. Ugyanakkor a kollégája 
elmondta nekem, hogy Pisti milyen sokat beszél rólam az irodában, s mindig a 
legvonzóbb színekben tüntet fel. Nekem ennyi elég volt. A pletykák sohasem 
érdekeltek. 

Azt hiszem, tapintatosan kezeltem ezeket a dolgokat, talán túlzottan is 
nagyvonalúan. Valahányszor kiutaztam, telefonon mindig pontosan közöltem 
Pistivel a megérkezésem időpontját. Váratlanul soha nem toppantam be. Viszont 
volt egy érdekes jelzőberendezésünk. Amikor az autóbuszunk a város felé 
közeledett, a Pisti lábán addig nyugodtan alvó kutyánk felugrott, szaglászni kezdett 
és ugatva az ajtó felé szaladt. Ezt így tette hosszú évek során; hihetetlenül érzékeny 
jószág volt. 

Idehaza mindig rend, tisztaság fogadott, a hálószobánk kis asztalán ott volt az 
elkészített vacsora, egy apró termoszban feketekávé várt. Gyakran késő éjjel, éhesen 
érkeztem, s a kávé is hiányzott. Nagyon sokszor reggelig beszélgettünk ilyenkor. 
O, milyen feledhetetlen beszélgetések voltak azok! 

Be kell vallanom, nagy sikereim voltak a férfiaknál, különösen gyakran 
legyeskedtek körülöttem a vendégegyüttesek művészei. Rendszerint minimum tíz 
évvel fiatalabbak voltak nálam. Ekkor úgy negyven körül voltam, de továbbra sem 
tudtam megszabadulni a komplexusomtól. Látván, mennyire keresik a kegyeimet a 
híres művészek, csinos, jóképű férfiak, lassacskán levetkőztem a gátlásaimat. Ez 
még így sem ment könnyen, hát gyakran mondogattam magamnak: „Szép, csinos, 
elegáns nő vagyok, elég volt már a félszegségből!" Mi tagadás, tényleg remekül 
néztem ki, pár évvel fiatalabbnak a koromnál. Ekkor már örömmel fogadtam, ha 
udvaroltak nekem, később igényeltem is ezt. Egyszer aztán elkapott a gépszíj, 



beleestem egy bájos, 25 éves zongoristába. Talán az fogott meg benne a legjobban, 
hogy valami naiv tisztasággal közeledett hozzám. Élmény volt a vele töltött öt nap. 
Ezek a kalandjaim azért voltak szépek, mert már a kezdet kezdetén tudtam, hogy 
röpke fellángolások lesznek, néhány napig tartanak, s mire a tetőfokra érnek, már 
végük is szakad. 

Partnereimet megválogat tam. Nem tagadom le, volt részem szexuális 
élményekben is. Milyen hévvel, odaadással, micsoda temperamentummal adták 
magukat a szeretkezésnek a férfiak! Akkor értettem meg, hogy a szeretetnek semmi 
köze a szeretkezéshez. 

.. .Egy kedves énekes már napok óta környékezett. Tetszett nekem is. О azonban, 
noha sóvárgott utánam, nem akart tolakodó lenni. Aztán egy alkalommal késő éjjel 
tértünk vissza szállodánkba a soros előadásról. Erős fejfájásra panaszkodott, arra 
kért, főzzek neki egy feketét. Én mindig, most is fel voltam szerelve kávéfőzővel, 
kávéval. Behívtam a szobámba, megkínáltam kávéval. Nagy zavarban volt, esetlenül 
viselkedett, kínosan fészkelődött a helyén. Valamit suttogott, vagyis inkább 
motyogott arról, hogy már harmadik éjszaka nem tud aludni, csak rám gondol. A 
térdén tartott kezei remegtek. Ekkor először és utoljára én voltam az, aki 
kezdeményezett, megfogtam a kezeit... Térdre borulva átölelt, csókolta a kezemet, 
lábamat. Egy teljes hetet voltunk együtt. Tőle sajgó szívvel búcsúztam, amikor 
eljött az ideje. 

Ezek a kapcsolatok hevesek, őszinték, igazak voltak, mert „csak a pillanat igaz, 
a perc már nem." Sohasem éreztem azt, hogy megcsalom Pistikémet. Ugyanúgy, 
mint nekem, neki is megvolt a saját kis külön világa, külön kapcsolatrendszere. 
Gyakran telefonáltak haza hölgyek a lakásunkra. Ilyenkor átadtam neki a kagylót 
és kimentem a szomszéd helyiségbe. Ha történetesen a másik szobában levő 
párhuzamos telefont vette fel, sohasem hallgatóztam, kivel és miről társalog. Mindez 
bizonyos értelemben zavarta őt. Kérdezte is, miért adok neki olyan korlátlan 
szabadságot, egy férjnek nem szabad ennyit megengedni, mert visszaélhet vele. 
Valami olyasmit válaszoltam: „Azt akarom, hogy teljesen szabad emberként élj 
velem, mert ha aranyból is van az a bizonyos bilincs - mégiscsak bilincs az. . ." 
Nagyon elszomorodott. Szomorúsága szinte a szívembe markolt. 

Szerettük és féltettük egymást. Munka után mindig percnyi pontossággal jött 
haza, soha nem maradt ki. Ha kiugrott az üzletbe kenyérért és nem jött vissza 
idejében, már rémeket láttam (hogy autó gázolta el stb.). Mindig kértem, ha netalán 
egy picit is késik, nyomban telefonáljon, mert meghalok az aggodalomtól. 



Római katolikus húsvét első napja volt. Együtt mentünk le a városba. Pisti, 
mint mindig, elegáns, ápolt volt és - igen fiatal. „Úgy nézel ki, mint egy kisfiú. Ha 
megkérdezik, hány éves vagy, ne mondd, hogy ötven, hanem csak 38." Isten a 
tanúm, hogy szó szerint ezekkel a szavakkal fordultam felé útközben. Délután az 
unokatestvérét, Évát ment meglocsolni, mert hétfőn erre nem keríthetett sort: 
munkába kellett mennie. „Egy óra múlva itthon leszek" - tette hozzá, amint 
elbúcsúztunk egymástól. 

Eltelt másfél óra, de Pisti nem jelentkezett. Igaz, Éváéknak nem volt telefonjuk. 
Aztán végre megszólalt a telefon, Éva lánya, Jutka beszélt egy telefonfülkéből. 
„Emmi néni, Pisti bácsi azt üzeni, hogy nem ütötte el az autó, fél órán belül 
hazaérkezik." Halálos fáradtság, álmosság vett erőt rajtam, soha ilyet nem éreztem. 
Első ízben fordult elő velem, hogy délután lefeküdtem, odavonszolva magam a 
fekvőhelyre, nyomban elaludtam. Majd hazaérkezett Pisti, én felkeltem, és helyet 
cseréltünk: most ő dőlt le szunyókálni. Este megbeszéltük, hogy másnaptól, hétfőtől 
kezdve bőjtős kosztot eszünk, mert egy hét múlva a mi görög katolikus húsvétunk 
következik. 

Ebben az évben a húsvé t áp r i l i s ra ese t t . Pis t i áp r i l i s 1- től 22 - ig 
betegszabadságon volt. Már régebben küszködött magas vérnyomással. Hétfőn, 
április 23-án reggel bement a szerkesztőségbe. Gyűlésük volt. Itt megtudta, hogy 
immár munkába állva, aznap délután fog dolgozni. Bejött értem a filharmóniába, 
onnan betértünk az élelmiszerboltba, pirított májat vettünk Cigánykának, majd 
hazamentünk. Rakott puliszkát készítettem juhtúróval és vajjal, hozzá egy félliteres 
bögre tejfölös aludttejet. Pisti jóízűen megebédelt, kávét főzött, én felmosogattam, 
majd a kutyuskánkkal kimentünk a templomkertbe sétálni egy félórára. Magamhoz 
vettem a fényképezőgépet is. A képen Pisti a karjában tartja a kutyát, az pedig a 
gazdája vállára hajtja a fejét, onnan sandít rám. 

Pistivel együtt indultunk el otthonról. Én a filibe (leggyakrabban csak így 
hívtuk a filharmóniát), ő szerkesztőségbe. Én útközben valakivel betértem a 
Koronába egy kávéra. A filibe beérve újságolták nekem (micsoda szörnyű hír 
volt!), hogy Pistike telefonált. Otthon van, mert rosszul lett és egyik kollégája, 
Barát Misi hazakísérte. Rögtön indultam haza. Közben útba ejtettem a patikát, 
ahol Validol cseppeket vásároltam. Nem túl sietve, normális lépésekben tartottam 
hazafelé. Semmiféle veszélyt nem sejtettem. Pistit pizsamában az ágy szélén ülve 
találtam. Érdeklődésemre, hogy mi történt, a mellére mutatva azt mondta: erős 



nyomást és fájdalmat érez valahol ott belül. Már hívtam is a mentőket, de ő még 
tiltakozni próbált; persze nem törődtem vele. Megéreztem, hogy valami nagy baj 
lehet. Pár percen belül meg is állt a mentő a házunk előtt, az orvosnő megmérte 
Pisti vérnyomását, kiparancsolta őt az ágyból, állva két injekciót adott neki, és már 
távozott is. Kértem, ne menjen, tanácsoljon valamit, mit tegyek, ha férjem ismét 
rosszul lesz. Telefonáljon. Kinek, mi a neve? Valami Vera Ivanovnát mondott, s már 
be is csapódott mögötte az aj tó. . . 

Pisti körülbelül egy félórán át hol jobban, hol rosszabbul érezte magát. Aztán 
azt mondta: „Most nagyon jól vagyok." Felhívta Cigány kát az ágyára, s arra kérte, 
hozza el a gumikutyust (Cigányka kedvenc játékszere volt ez). „Muzsikálj vele a 
gazdinak" - tette hozzá. Cigányka teljesítette is az óhaját, felhozta a szájában a 
kutyust, de valahogy most hiába rágta, semmiféle hangot nem adott. Pisti elvette 
tőle a gumikutyust , tüzetesen megnézve annyit mondott: „Többé nem fog 
muzsikálni, mert meghalt" - és mutatta nekem, hogy a szíve tájékán egy lyuk 
tátong. 

Ismét rosszul lett, bocsánatot kérve szólt nekem, hogy hányni fog, hozzak 
valami edényt. Kirohantam a szobából, mire visszajöttem, Pistikémet hanyatt fekvő 
helyzetben, tátott szájjal, kimeresztett szemekkel találtam, mint aki nem kap levegőt. 
Szájára tapasztottam a számat, fújtam bele a levegőt, ahogy csak bírtam. Aztán 
felkaptam a telefont, süket volt, kirohantam a másik készülékhez, az működött. 
Fölhívtam a mentőket, nem közölve sem a címet, sem a nevet, beleordítottam: 
„Haldoklik a férjem!" Kutyuskámat bezárva a konyhába, visszatértem a szobába. 
A Pisti szája már be volt zárva, csak valami furcsa, buborékoló hang jött ki belőle. 
Ordításomat nyilván meghallották a szomszédok, bejöttek. Lehet, hogy ők 
értelmesen, a címet megadva telefonáltak a mentőknek, mert egyszer csak ott 
termett Vera Ivanovna. Én erős orvosságszagot éreztem. Egy férfi lefogott, kinyitotta 
a számat, teletöltötte folyadékkal, az orvosnő meg azt mondta: „Sajnos meghalt." 

Akkor ott vele én is meghaltam. Pár percre rá berontott két hórihorgas, gyilkos 
képű férfi ezekkel a szavakkal: „Eljöttünk a hulláért." Utolsó erőmet összeszedve, 
valósággal kidobtam őket. 

Ellopták a napomat az égről. Két nap, két éjjel ott virrasztottam mellette, egészen 
a temetésig. 

Ültem mellette, arcát simogatva, kezeit csókolva. Úgy látszik, a szomszédok 
intézkedtek, megjelent a szomszédban lakó barátnőm. Levágtuk róla a pizsamát, 
nedves szivaccsal végigtöröltem a számomra oly kedves testét. Legszebb 
sötétszürke öltönyét adtuk rá, alája hófehér finom inget. Eljött a lap főszerkesztője, 
Balla László és a párttitkár. Nehezemre esett, de pár szóval elmondtam, hogyan is 
történt a tragédia. Megérkezett Éva nővére a sógorral vidékről, itt voltak Pisti 



ungvári rokonai, megjött Beregszászból Bandi bátyja. Ez utóbbi hangoskodva, 
nagy dérrel-durral azzal vádolt engem, hogy én vagyok az öccse gyilkosa, hogy 
engedhettem meg, hogy fényes nappal Ungváron meghaljon? Nem válaszoltam 
rá, nem is igen beszéltem senkivel. 

Ott maradtam a drága férjemmel, fiacskámmal, mindenemmel. Később még este 
befutott Nati, az apuka második házasságából származó féltestvérem a férjével; 
nálunk aludtak. Olyan voltam, mint aki megbénult. Mindabból, ami körülöttem 
történt, alig érzékeltem, alig tudtam felfogni valamit. Nem intézkedtem, csak ott 
ültem mellette, nem érdekelt, intézi-e egyáltalán valaki a dolgokat. Később tudtam 
meg, hogy Bandi, a férjem gazdag bátyja intézett mindent, fedezte a temetési 
költségeket. 

Egy fontos dologról csaknem megfeledkeztem. Pisti halála után pár perccel 
megjelent lakásunkon az utcánkban lakó görög katolikus esperes és feladta neki 
az utolsó kenetet. Az unokaöccse lefényképezte drága halottamat. Három órával 
azelőtt még Cigánykával a karján én fotóztam le szegényt... 

A temetés előtti éjszakán öt pap misézett földi porhüvelye felett. Az írók 
klubjában ravatalozták föl. A filharmónia kamaraegyüttese Bachot játszott, és 
szólóénekesnőnk Schubert Ave Mariáját énekelte. Sok rokon gyűlt össze, a fal 
melletti székeken ültek, jómagam szorosan a koporsója mellett álltam. Hozzám jött 
Bandi, s parancsoló hangon közölte, hogy üljek le. Nem voltam hajlandó leülni, 
erre vonszolni próbált. Ellöktem magamtól, és mindvégig ott maradtam a koporsó 
mellett. 

Az írók klubjából vállon vitték a koporsót a temetőbe. A menet élén valaki 
magasra tartva cipelte fölfelé a Kálváriára a kemény fából készített masszív keresztet. 
Akkoriban még nem mertek keresztet állítani a sírra, kivéve ha az elhunyt 
hozzátartozói egyszerű emberek voltak, akiknek nem volt vesztenivalójuk... Egy 
magaslaton temettük el Pistit. Balla László főszerkesztő rövid gyászbeszédet 
mondott, többek között úgy jellemezve őt, mint az egyik utolsó mohikánt, az ilyen 
nemes szívű és nemes akaratú emberek sorából. Térdre borulva zokogtam, amikor 
a koporsóját lefelé eresztették a sírba. 

A temetés után páran bejöttek a lakásunkra, közöttük Bandi is, aki azzal kezdte: 
„Ülj le, számolni fogunk." Vég nélkül sorolta, hogy mi mennyibe került. Kértem, 
hagyja ezt abba, mondja meg a végösszeget, de csak folytatta az előre elkészített 
lista olvasását, mutogatva nekem az elismervényeket a feladott táviratokról. 
Lesütött szemmel ültem ott, némán, csak annyit mondtam: „Egy héten belül 
megkapod a pénzt." Semmivel sem kínáltam őket, nem is volt semmim. 

Miután távoztak, telefonáltam, hogy hozzák haza Cigánykámat. Hogy újra 
itthon volt, valahogy megváltozott a viselkedése. Hangtalanul járt a lakásban, 



minden apró neszre felfigyelve. Nem akart enni sem, végtelenül szomorú volt. 
Többé soha nem ejtettem ki előtte azt a szót, hogy „gazdi." 

40. 

Másnap kora reggel Cigánykámmal kimentünk a temetőbe. Órákig üldögéltünk 
ott. Szokásunkká vált, hogy naponta kétszer felkerestük a temetőt. Egy héten át 
nem mentem be a filibe. Kértem a szakszervezeti kasszából kölcsönt, hogy 
kifizethessem Bandit. A pénzt egy rokonommal küldtem el neki. 

Aztán sürgősen el kellett utaznom. A szállodában nyomban kibéreltem egy 
szobát négy napra, otthagytam a táskámat és elindultam szervezni. Mivel akkoriban 
a magyar együttest megszüntették, a kis ukrán truppal dolgoztam. Szerencsés 
véletlen és Isten sugallata volt, hogy az erdészetre mentem el először. Az igazgató 
szobájába benyitva, ott találtam őt a párttitkár és a szakszervezeti elnök 
társaságában. Meghökkenve néztek rám: így tetőtől talpig feketébe öltözötten 
nem ismertek meg. Borzalmas látvány lehettem. Tragédiámról értesülve, 
együttérzésüket nyilvánították. Felajánlottam nekik az előadásokat és hozzátettem 
azt is, hogy hajlandók vagyunk bárhol, az erdő mélyén, a hegyek között is felkeresni 
a fakitermelő munkásokat, akik munkásszállásokon laktak. Sok ilyen nehezen 
megközelíthető helyük volt. Tíz előadásra kötöttem velük szerződést. Az erdészet 
vezetői örültek ennek a lehetőségnek, mert náluk is jó pontnak számított, hogy 
kielégítik munkásaik kulturális igényeit. 

A járási központban, Rahón a kartonpapírgyárban és a középiskolában is 
kötöttem szerződést, majd felutaztam Kőrösmezőre, ahol az erdészet szintén igényt 
tartott négy fellépésünkre. 

Már este nyolc óra volt, amikor visszatértem Rahóra a 16 szerződéssel. 
Felmentem a szállodába és vacsorához készülődtem. Volt ugyan egy éjjeli buszjárat 
Ungvárra, de átvillant az agyamon, hogy az csak holnapra érkezik meg, taxival 
viszont még ma éjjel Ungváron lehetnék. Közvetlenül a szálloda előtt volt a 
taxiállomás. Ostromolni kezdtem sorban a taxisokat, de egyik sem volt hajlandó 
Ungvárra vinni, hiába kértem a privát autók tulajdonosait, sőt a közelben fellelhető 
tehergépkocsik sofőrjeit is. Ott álltam tanácstalanul és szomorúan néztem, amint a 
főúton egymás után suhannak el a kocsik Ungvár felé. A főút olyan fél kilométer 
távolságra lehetett tőlem, egyre reménykedtem, hogy valamelyik autó talán mégis 
befordul felém. 

Már imádkozni kezdtem, sírtam és hangosan könyörögtem: „Drága Pistikém, te 
itt vagy mellettem, te látod, mennyire szeretnék még ma Ungvárra kerülni, hogy 
minél hamarabb a közeledben lehessek." Ahogy ott állok kisírt szemmel, és figyelem 



a gépjárműveket, látom, hogy egy fehér Volga a hídnál fékez és befordul felém. 
Egy b izonyos távolságra tőlem megál l t , és a so fő r j e va lakinek integet 
barátságosan, hívó kézmozdulatokkal invitálja. Körülnéztem, rajtam kívül nem volt 
ott senki. Gesztusokkal kérdem, engem hív? Bólint a fejével, hogy igen, igen. 
Odarohanok a kocsihoz, hát a volánja mellett a szomszédomra, Szopó Gyurira 
ismerek rá! Mentőkocsin dolgozott, de elsősorban egészségügyi nagyfőnököket, 
jól menő orvosokat szállított. „Emmike, maga Ungvárra szeretne utazni?" „Hát 
persze, de még mennyire, ha tudná!" „No, akkor üljön csak be gyorsan." 

Megtörtént a csoda. Pistike a síron túl is bizonyította, hogy nem hagyott el, 
mellettem van. A hosszas ácsorgástól kimerülten alig tudtam szóhoz jutni, de 
összeszedtem magam és megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen miért fordult 
felém a főútról, hiszen olyan távolságról nem ismerhetett fel. „Nem is tudom, miért, 
csak hirtelen valami belső késztetést éreztem" - válaszolta. 

Most újra meggyőződtem róla, hogy van Isten, aki sorsunkat irányítja, és 
Pistike is ott van valahol egy másik dimenzióban. Eddig is hittem mindebben, de 
most kézzelfogható bizonyságot nyertem, és kimondhatatlan boldogság járta át a 
szívemet. Gyuri szendviccsel kínált, Huszton megittunk egy forró feketét. Hogy 
gyorsabban és akadálytalanul haladjunk, Gyuri bekapcsolta a mentőkocsik 
megkülönböztető villogó fényeit, ha olykor szükség volt rá, szirénázott is. Hogy 
rövid legyek, este 11 órakor Ungváron voltunk a Pisti sírjánál. 

Egy hét múlva kiutaztunk turnézni az együttessel. Cigánykát is magammal 
vittem. Gyönyörű tavasz volt, megejtően szép május. Azon a vidéken jártunk, ahol 
gyermek- és ifjúkori éveimet töltöttem. Felkerestük anyuka, Bábka és Pisti édesanyja 
sírját. 

Néha zuhogott az eső, és ilyenkor a munkásszállásokat csak gyalog lehetett 
megközelíteni, csizma-marasztaló nagy sárban. Az egyik karomon a jó testes, 
mintegy húsz kilós kutyuskám, a másikon a táskám.. . (Apróság, avagy talán 
mégsem az: senkinek nem jutott eszébe az együttesből, hogy kivegye a kezemből 
a táskát, segítsen egy kicsit!) De inkább vittem, cipeltem a kutyuskámat, nem 
akartam, hogy besározza lompos-bozontos, földig érő bundáját. 

Pistikém halála után többé már nem főztem magamnak, rendszerint csak állva 
kaptam be valamit. Egyszerűen nem tudtam nyugodtan letelepedni az asztalhoz, 
mert velem szemben már nem ült O. A temetőbe kijártunk rendületlenül, akár esett, 
akár fújt, néha térdig érő hóban is elindultunk Cigánykával. 

A filharmónia igazgatója szüntelenül üldözött, nem tudta nekem megbocsátani, 
hogy Pisti temetésén, amelyen ő maga is ott volt, a gyászmenet magasba emelt 
kereszttel az élen vonult a temetőbe. Ez a vad, kemény öklü kommunista 
kimondhatatlanul féltette a karrierjét. Mivel a fizetésem az előadások számától 



függött, csak azért se engedett nekem vendégegyüttesekkel dolgozni. Pedig a 
saját előadásaink ráfizetésesek voltak a rossz szervezés miatt. Igazgatónk 
elbocsátotta a régi közönségszervezőket, helyükre részeges párttagokat vett fel, 
akik, ahol csak lehetett, loptak, raboltak, az igazgatóval felezve a „zsákmányt". 

Egy alkalommal - csak erre várt - sikerült kiprovokálnia, hogy türelmemnek 
vége szakadt. Benyújtottam az elbocsátási kérvényemet. Felcsillant a szeme, 
örömmel kikapta a papírt a kezemből és gyorsan bezárta a fiókjába, nehogy 
meggondoljam magam. Lemondásom pillanatában nemcsak az elszenvedett 
igazságtalanságok és sérelmek motiváltak engem, hanem az a gondolat is, hogy 
többé nem kell utazgatnom, és azután már minden nap kijárhatok majd Cigánykával 
a temetőbe. Egyhuzamban harminc évig dolgoztam a filiben, második otthonom 
volt, de döntöttem, és döntésemet nem másítottam meg. 

Elhelyezkedtem egy biztosító társaságnál. Utáltam ezt a munkát, a honorárium 
is csekély volt. Ellenben sok szabadidőm maradt. Ahogy terveztem, naponta 
kijártunk a temetőbe és onnan a közeli tölgy- és fenyőerdőbe, ahol kilométereken 
át barangoltunk. Pici és nagyobb gyönyörű tobozokat, kanadai fajtájú csodálatos 
makkokat szedtem. Hazahozva ezeket a természet ajándékozta kincseket, hosszan 
nézegettem, gyönyörködtem bennük, majd egy idő után kísérletezgetni kezdtem 
velük. Drótszárakat csináltam a makkoknak, rendezgettem-formálgattam őket a 
tobozok társaságában, s végül is egy ikebana sikeredett belőlük. Elvittem a 
Pistikém sírjára. Ez volt az első „alkotásom", amely gyökeresen megváltoztatta 
az életemet. 

41. 

Ujabb és újabb variációs lehetőségeket találtam a tobozok, makkok, mogyorók, 
piciny gesztenyék, száraz borsószemek művészi elrendezéséhez, csoportosításához. 
Egy könyvben valahol arról olvastam, hogyan és miből lehet piciny golyócskákat 
készíteni, és mivel lehet színezni azokat. Kipróbáltam - sikerült. 

Ezután már nemcsak sétáltam, hanem bizonyos céllal is jártam az erdőt hűséges 
pulikutyám társaságában. Együtt kerestük, fürkésztük a természet csodáit. 

Leveleket szabtam, szárakat ragasztottam. Sárga, barna, zöld színűre festettem 
a leveleket, forró vassal hofriroztam őket. Csokrokat, kosztüm- és kabátdíszeket 
készítettem belőlük. 

Az egyéves gyász letelt. De csak az év múlt el, a gyász, a vigasztalhatatlan 
bánatom nem. De nem is tettem a keserűség enyhítéséért semmit, sőt kínoztam 
magam vele. Úgy éreztem, ez valami szent bánat, valami szent fájdalom volt, 
amelyiktől egyszerűen nem akartam megválni. 



Tévét sem igazán néztem, legfeljebb a híradót olykor-olykor. Továbbra is inkább 
a költészet világa vonzott, mint gyermekkorom óta mindig. Különösen pedig egy 
költő tudott most lekötni: Alekszandr Blok, az orosz és európai szimbolista költészet 
nagy alakja. Nyugtalan szelleme, személyes életének tragikuma és misztikuma, 
varázslatos egyénisége benne van minden verssorában, sőt minden egyes 
szavában. Megkapott és lebilincselt, mert az ő müveit olvasva-tanulva úgy éreztem, 
nemhogy eltávolodom, hanem még közelebb kerülök Pistikémhez. 

Bármilyen mély is volt a szívemben a gyász, beláttam, hogy fekete ruháimtól 
egyszer mégiscsak búcsút kell vennem. Amikor először vettem fel a barna-drapp 
tónusú, eszterházi kockás kosztümömet, s kitűztem a gallérjára a természet 
ajándékaiból magamkészítette kis csokrot, olyan sikerem volt vele, hogy azt 
nyomban „leszedték" rólam öt rubelért. Akkor az elég nagy pénznek számított: két 
kiló kiváló minőségű sertéshúst lehetett kapni érte. Nem győztem gyártani ezeket 
az apró kompozíciókat. Úgy vitték, mint a cukrot. A művészeti szalon illetékes 
bizottsága nem kevesebb, mint száz csokrot rendelt meg tőlem. Meg sem várták, 
hogy eladják azokat, nyomban kifizettek ötszáz rubelt. Egyik napról a másikra 
gazdag lettem. 

A csokorkészítést később továbbfejlesztettem, módosítottam: lapos, vesszőből 
font tányérszerü alkalmatosságokra helyeztem rá a nagyobb méretű tobozokat, 
bogyókat és gesztnyéket. Ezeket az „alátéteket" egy faluból rendeltem meg készen; 
százával hozták nekem hosszú éveken át. Később vászonból és textíliából mezei 
művirágokat készítettem. Havonta ötszáz-ezer rubelt kerestem velük. Pénzemet 
nem herdáltam el, hanem a takarékpénztárba tettem. 

Különösebb örömet nem éreztem. Sőt, valahogy még jobban fájt a szívem: „Ha 
Pistikém élne, milyen öröme lenne, ő is besegítene nekem a munkába, nem 
nélkülöznénk, bevezetnénk a lakásunkba a központi fűtést, kicserélnénk a rozoga 
Moszkvicsunkat egy új kocsira. Ha Pistike élne, ha Pistike é lne . . . " 

Olika Nagyváradról állandóan írt és telefonált, hogy menjek el hozzá pár hétre. 
Ő szándékosan nem jött hozzám, hogy kierőszakolja a látogatásomat. 

Cigánykától nehezen, fájó szívvel búcsúztam. Őt Maja barátnőmnél hagytam, 
gavallérosan megfizetve a kosztját. Vigasztaltam, hogy hamarosan visszajövök 
hozzá. 

A Nagyváradról való hazautazásom előtt egy héttel megszólalt a telefon. Olika 
vette fel a kagylót. Láttam, hogy hirtelen elsápad és reszketni kezd a keze, s csak 
igennel és nemmel válaszolgat. Azután letette a kagylót és csak annyit mondott: 
„Cigányka meghalt." Másnap Pestre utaztam, onnan haza. 

Cigánykát a Maja pincéjében csonttá fagyva találtam. Ez a számomra oly 
tragikus eset a következőképpen játszódott le. Maja póráz nélkül vitte sétálni a 



kutyust. Barátnőm egy sarokkal lejjebb lakott tőlünk, onnan a házunkat is jól 
lehetett látni. Szegény kiskutyám haza akart szaladni, és az utcán elütötte egy 
mikrobusz. A sofőr igyekezett fékezni, de a havas úttesten nem sikerült. Csak egy 
koppanás volt az egész - fejecskéjét érte a halálos ütés. Nati húgommal, Majával 
és lányával négyesben felvittük a temetőbe és Pistike örök nyugvóhelyénél, a 
lábánál temettük el. Ott nyugosznak immár az idők végezetéig, úgy, ahogy hat 
éven át Pistike lábánál aludt az ágyban. Kimondhatatlanul keserű volt a veszteség. 
Valahogy úgy éreztem, Cigányka volt az egyetlen élő kapocs Pistikémmel. Óriási 
ür maradt utána. Most már kettőjüket sirathattam. 

A filiben hozzáláttak a magyar együttes újjászervezéséhez. Csodák csodája: az 
igazgató maga telefonált nekem, arra kért, menjek vissza és vállaljam a magyar 
együttes adminisztrálását. Semmiképpen nem mentem volna vissza, ha Cigánykám 
életben van. De így valahogy azzal nyugtattam magam, hogy kedves kiskutyánk 
is ott pihen a szeretett gazdijával együtt, és idővel én is oda kerülök. Örökkön-
örökké ott nyugszunk majd hármasban olyan boldogan, ahogyan éltünk itt ezen a 
földön. De addig is örömmel tértem vissza a filibe. Annál inkább, mert komoly 
együttest szerveztek-alakítottak. 

Kamarazenekar, három képzett énekes, szólista gitárművész és egy kiváló 
h e g e d ű m ű v é s z , B o n i s z l a v s z k y Tibor , aki a műso roka t veze t te , zenei 
magyarázatokkal szolgált a közönségnek, egyszóval az együttes szíve-lelke volt. 
Müveit, sokoldalú, sármos egyéniség. A Kárpáti Igaz Szó c. lapban ő írta hosszú 
évtizedeken át a zenei kritikákat. Az együttes művészi vezetője Márton István, a 
nagy nevü, Magyarországon is elismert zeneszerző lett, akinek neve a magyar 
zenei lexikonban is megtalálható. Ez az együttes már valóban képes volt a kárpátaljai 
magyar lakosság zenei igényeinek a kielégítésére. 

Csodás tavasz és nyár következett. Akadálytalan volt az előadások szervezése. 
Sikeresen szerepeltünk, ki nem hagyva egyetlen magyarlakta települést sem. 
Anyagilag is jól jövedelmeztek a koncertek, a magyar lakosság belépőjegyek 
vásárlásával juttatta kifejezésre támogatási szándékát. Együttesünk tagjai 
összetartottak, tényleg egy test, egy lélek voltunk. Kiutazások alkalmával vidáman 
telt az időnk, gyakran fürödtünk, napoztunk a Tisza és a Borzsa partján, állandóan 
jó hangulat uralkodott körünkben. Ez az én kedélyemet is javította, bár Pistikém 
fájó emléke szüntelenül ott élt a szívemben. Ő volt az én alteregóm. Sokszor, ha 
vissza kellett emlékeznem valamilyen esemény dátumára, az évszámot úgy 
határoztam meg, hogy a Pisti halála előtt vagy után történt... Ezt nem én magam 
vettem észre, mások hívták fel rá a figyelmemet. 

Egy napon aztán felhívtak a filharmónia könyvelőségéről, hogy menjek be 
hozzájuk és hozzam magammal az összes iratot, elszámolást, csekket stb. A 



személyes könyvelésem mindig naprakészen volt, évről évre, hónapról hónapra 
dossziékba kötve, megőriztem minden elismervényt a leadott pénzösszegről, 
egyszóval mindent, mindent. 

A filharmóniában három revizor tartózkodott. Engem vettek elő elsőként. 
Egyeztették az én könyvelésemet a fili könyvelésével. Itt meg kell említenem, hogy 
a filharmónia első főkönyvelője, Szenderovics Alekszandr egy évvel a Pistikém 
halála előtt elhunyt infarktusban. A világ legbecsületesebb főkönyvelője volt. 
Huszonöt évi munkája során egyetlen revízió sem talált nála egy apró hibát sem. 
Utána furcsa váltás következet t : az igazgató he lyére a megye i mil íc ia 
nagyfőnökének ordináré feleségét vették fel. Az övék volt a világ, a hátuk mögött 
tudták a hatalmat, az erőt. Alighogy a revizorok leellenőriztek engem, egy rövid 
félórán belül már gépelték is a velem való egyeztetés könyvelési eredményeit. Hat 
példányban, az egyiket az én részemre, a főkönyvelő, a három revizor, az igazgató 
és az én aláírásommal, bélyegzővel hitelesítve. Végső soron mindent rendben 
találtak. Nem tulajdonítottam neki különösebb jelentőséget, negyedszázada mindig 
így ment ez. 

A revizorok már vagy két hónapja tartózkodtak a filiben, amikor egy másik 
ellenőrcsapat váltotta fel őket a megyétől... Nem tudtam pontosan, mi az, aminek 
a végére akarnak jámi, de időm sem igen akadt érdeklődni. Én már batikkal 
foglalkoztam. Ruhákat, szoknyákat, sálakat színpadra való drága selyemből és 
krepdesinből készült öltözeteket batikoltam, olykor sok színben egy-egy darabot. 
Munkáimat nyakra-főre vásárolták, egy részüket a művészeti galéria is átvette. 
Egy cigányegyüttes 12 széles szoknya batikolását rendelte meg nálam. 

Mivel a helybéli ellenőrök nem tudtak eligazodni a filharmóniai könyvelés 
szövevényeiben, s féltek a nagyfőnöktől, az egyik ellenőrrel együtt egy névtelen 
levelet írtunk Kijevbe a Köztársasági Ellenőrző Hivatalba, kérve, hogy ők küldjenek 
hozzánk a megyei főnökségtől független ellenőröket. 

Ez volt az egyetlen névtelen levél, amit írtam, illetve aminek elküldésében 
szerepem volt, de ennyivel tartoztam kibírhatatlan főnökeimnek. A levélnek meg is 
volt az eredménye. Három hét leforgása alatt az ügyészség letartóztatta a 
főkönyvelőt, a filharmónia két hangversenyszervezőjét, akiket köteleztek a hiányzó 
összeg befizetésére. Az igazgatónak is a vádlottak padján kellett volna ülnie, de 
amennyiben ez megtörténik, magával rántotta volna a bűnvádi perbe a kulturális 
főosztály vezetőjét is - és ki tudja, még kit nem.. . 

Ott voltam a bírósági tárgyaláson, ezt az alkalmat nem tudtam kihagyni. A 
vádlottak már hónapok óta ültek előzetes letartóztatásban a börtönben. A 
főkönyvelőnő, Angelina mosolyogva trónolt a vádlottak padján, foghegyről 
válaszolgatva a bírónak. A két fiatal férfi kétségbeesve ült mellette. Végül is 



Angelina nyolcévi szigorított börtönbüntetést kapott, amazok ketten három-három 
évi börtönnel megúszták. Menesztették a milícia nagyfőnökét is. Az igazgató egy 
darabig még csendesen tovább működött, lapított, meghúzta magát. Egy nap 
azonban behívott engem az irodájába, kivett a páncélszekrényéből egy hivatalos 
írást és átnyújtotta nekem. 

Arról szólt, hogy ő - mármint az igazgató - el van bocsátva, ilyen és ilyen 
paragrafus alapján. Megkérdezte tőlem, mit szólok hozzá. „Hat éve várok erre a 
percre, voltaképpen örülnöm kellene, de nem érzek semmiféle elégtételt, örömet" -
mondtam. Meg volt lepődve. „Vajon mi lesz most velem?" - kérdezte. „Nyugodjon 
meg, a pártja nem hagyja el magát." T*v 

Hamarosan jött a főkönyvelő, az új igazgató. Alig ismertem őket. Egy hónapra 
rá, július 14-én, születésnapom előtt benyújtottam nyugdíjaztatási kérelmemet. 
Ötvenöt éves voltam. Vagy öt kollégám társaságában megvacsoráztunk a 
Koronában. „Finita la comedia." 

Odahaza már lámpaburák készítésével kísérleteztem. Hatalmas mé-etü burákat 
csináltam. A legnagyobb 170 centiméter átmérőjű volt, de akadtak egészen kicsiny 
méretűek is. Könnyű, átlátszó, hőálló lámpaburák voltak ezek, színes cérnákból 
szőve és egy speciális oldattal átitatva. Szerintem, bár lehet, hogy elfogult vagyok: 
gyönyörűek voltak. Ha például narancsszínű cérnából csináltam őket. úgy néztek 
ki, mint a lemenő nap korongja. Mindenesetre szenzációként hatottak a városban. 
Ilyet soha senki nem produkált, nem is látott senki itt. Természetesen anyagi 
hasznom is volt belőle. Módom nyílt renováltatni a lakásomat, a festést-mázolást 
is beleértve. 

Vezetékes gázunk van, a gázcső a házunk falán húzódik. Vettem gázkazánt, 
nagy nehézség árán radiátorokat, bevezettettem a központi fűtést. M int említettem, 
itt lakik Ungváron a féltestvérem, Nati és három fia. Őket is segíteni tudtam a 
ruházkodásban, rendszeresen komolyabb pénzösszegeket juttattam Natinak. 
Beletemetkeztem a munkába, eljártam a temetőbe, sokat olvastam és emellett új és 
új verseket tanultam meg betéve. 

Évente egyszer elutaztam Olikához Nagyváradra, ő szintén minden évben egy 
hónapig nálam tartózkodott. Húgom banktisztviselőként dolgozott már vagy húsz 
éve. Egy napon őt is elérte az elbocsátási hullám, amikor híre jött, hog\ a románok 
elbocsátják a nem román nemzetiségüeket még a kevésbé magas beosztásokból 
is. Olika ezután cseh-román tolmácsként helyezkedett el a villamos műveknél. 
Váradon a csehek évek óta építettek villanytelepeket, szükség volt olyan 
emberekre, akik értenek a nyelvükön és persze beszélnek románul is. Olika kitűnően 
bevált, remek műszaki tolmács volt, szerették a munkahelyén. Fia, Andrei Váradon 
érettségizett, később a bukaresti egyetemen tanult. Biztos munkahelye dacára, 



Olikáék nehéz anyagi körülmények között éltek, mennyire tudtam, segítettem őket. 
Idehaza gyönyörű külföldi ruhanemüket vásároltam Olikának, mindig a legfinomabb 
holmikat. Vettem neki egy elegáns francia bundát, majd egy bolgár szőrmebundát 
is, továbbá cipőket, csizmákat, egyszóval mindent, amit jónak láttam. 

Olika egyébként vonzódott a népművészethez, többek között csipkeveréssel 
foglalkozott. Munkáit a Galéria de Artban árusították, de ez nem biztosított neki 
komolyabb jövedelmet. Megmutattam neki az én ikebanáimat. Ezekkel aránylag 
kevés munkával jó pénzt lehetett keresni. Rövidesen ő is megpróbálkozott vele, és 
ment neki a dolog. Olika talpraállt. Egy nyáron együtt utaztunk el Székelyföldre, 
Szentdomokosra, a barátnőjéhez, Boross Erzsébethez. Erzsike nagyon gazdag, 
vagyonos családból származott, két felnőtt, egyetemet végzett fia közül az egyik 
közgazdász volt, a másik gyógyszerész. Egy jól menő söntés is volt a tulajdonukban. 
Ott láttam meg először a csodálatos, szemet-szívet gyönyörködtető írásos 
hímzéseket. Nyomban beléjük szerettem. Rengeteg háziszőttes vásznat vásároltam, 
és kinyomták nekem rájuk az eredeti ősi mintákat. Abroszokat, futókat, faldíszeket, 
díványpárnákat, drapériákat és hozzájuk való fekete és piros színű pamutot 
vásároltam nagy mennyiségben. 

Erzsébet asszony megtanított az írásos hímzés technikájára. Megszállottként 
kézimunkázni kezdtem. Két részre osztottam a napomat. Az elsőben pénzt kerestem, 
ikebanákat, burákat, menyasszonyi koszorúkat, fejdíszeket csináltam, batikoltam. 
Este hattól éjfélig kézimunkáztam a rádió, tévé mellett. Jól haladt a munka.. . Idővel 
a faldíszekbe belehímeztem különféle idézeteket. Az első József Attila ismert 
versidézete volt: „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, 
úgy érdemes", azután egy latin bölcsesség következett: „Vita sine libertate, nihil" 
- s ez lett a müveim, majd jóval később a kiállításaim mottója. A plakátokon, 
katalógusokon is ez az idézet olvasható. Nem véletlenül, mert egy életen át a 
személyes szabadságomért harcoltam. Megtanultam, mit jelent rabként élni.. . 

„Bis dat qui cito dat", „Ember, küzdj és bízva bízzál!", „Nem tudod? Az él csak, 
aki ad, szertegurulnak a pénzek, az évek". Két abroszra ezt hímeztem: „Jöjj el, 
Jézus, légy vendégünk, amit adtál, áldd meg, kérünk," a másikra: „Aki ételt, italt 
adott, annak neve legyen áldott," „Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod 
kell." Varrtam két valódi hátizsákot, rájuk pedig ez a hímzés került: „Omnia mea 
mecum porto", a másikra továbbá: „Vademecum". 

Amikor Temesváron kirobbant az az isteni szikra, éjjel-nappal a tévénél ültem, 
s ezt a szöveget hímeztem: „Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk" Hosszú éveken 
át kértem az Istent, szabadítsa meg Erdélyt, Romániát Ceausescutól. Ezernyi 
szörnyű halált kívántam ennek a diktátornak, de amilyen a valóságban volt, a 
legnagyobb fantáziámmal sem tudtam volna kiötleni. 



Olika akkor Szentdomokoson volt, nem tudtam felőle semmit, nagyon aggódtam 
miatta. Andreit és családját kevésbé féltettem, tudtam, hogy Nagyváradon csend 
van. Aztán végre megjött Szentdomokosról a távirat: „Mindnyájan jól vagyunk." 
Nagy kő esett le a szívemről. Hálás voltam Istennek, hogy megértem ezt a boldog 
napot. Miután Olika visszatért Váradra, naponta beszéltem vele telefonon. 

Mint mondtam, gyűlöltem a román diktátor házaspárt, szentté avattam 
magamban Tőkés Lászlót, évtizedek óta pontosan nyomon követtem az ottani 
eseményeket, a politikai élet alakulását. Őszintén szólva, a diktátor bukása után 
másképpen képzeltem el az életet Romániában. 

Egy idő múlva elutaztam Váradra. Nem ismertem a városra. Korábban az volt az 
érzésem, hogy egy koncentrációs lágerben vagyok. Most szabad, mosolygós 
embereket találtam. A város utcái már ki voltak világítva. Hangosan lehetett beszélni 
magyarul. 

Akkor figyeltem fel a gyékényből font csodálatos kosarakra. Volt otthon két 
kosaram, amiket Olikától kaptam. Eddig is szépnek találtam, de most más szemmel 
néztem őket. Elbeszélgettem a rokonszenves magyar kosárfonóval, kérdeztem tőle, 
véleménye szerint meg lehet-e tanulni ezt a művészetet (mert jómagam első perctől 
fogva annak tartottam és tartom ma is a kosárfonásnak ezt a művészi tökélyre vitt 
formáját). Válasz helyett meghívott a falujába, Borsra, amely egy pár kilométerre 
van Váradtól. 

Kiutaztunk oda Olikával. Készségesen megmutatta, hogyan is kell fonni a 
kosarakat. Aztán még hozzátette, hogy minden reggel eljöhetek: az idős édesapa 
fog tanítani engem, mert ő kint van a piacon. Nagy keservesen elsajátítottam a 
mesterfogásokat, munkaeszközöket is adott: egy nagy tűszerű alkalmatosságot 
és egy görbe éles kést. Már ott sikerült megfonnom az első kosarat - igaz, kissé 
féloldalasra sikerült, de a bácsika bíztatott, ne keseredjek el, fog ez menni, csak 
gyakorolni kell. Mivel tartozom neki a szívességéért? „Ha nagyon akar, esetleg 
hozzon majd nekem egy orosz táskarádiót." Andreinek három orosz táskarádiója 
volt. Az egyiket ideadta, és én rögtön vittem a bácsinak. Nagy volt az öröme. 

Itthon félredobva minden más munkát, csak a megrendeléseimnek tettem eleget. 
Számomra ez nehéz fizikai munka volt, de nagy megelégedésemre szolgált, hogy 
sikerült elérnem a tökéletes formát és minőséget. Elkészült több mint két tucat 
különböző formájú kosaram. Kézimunkáimból és kosaraimból, bármilyen összeget 
is ígértek értük, egyet sem adtam el. Legfeljebb néhányat elajándékoztam. A 
kosárfonást különben később nem folytattam. 

Minden évben, amikor Olika nálam tartózkodott, egy hétre felutaztunk 
Tiszaborkűtra. Ilyenkor természetesen kijártunk Anyuka és Bábka sírjához. A sírok 
fölött állva imára kulcsolt kézzel, furcsa módon semmiféle fájdalmat, megrendülést 



nem éreztem. Hogy lehet ez? - tettem fel magamnak a kérdést. A válasz mindig az 
volt, mindig arra a következtetésre jutottam, hogy a szívem elfásult, rideggé vált. 

42. 

Ungváron élt egy nagynevű grafikusművész: Bedzir Pál. Sajátos grafikája volt. 
Vagy húsz éve többedmagammal jártam a műtermében. Ott előttem, valami 
lapátszerű eszközzel, amit időről időre bemártott a sűrű, zsíros festékbe, percek 
alatt három remek grafikát készített. Nekem ajándékozta őket. Egy öreg, ráncos 
arcú ember portréja, az én portrém és egy absztrakt munka. Tudomásom szerint ezt 
a technikát nem ismeri és nem is alkalmazza senki. Elbűvölve néztem a képeket. 
Bekereteztem, beüvegeztettem őket, és a szobámban a legszembetűnőbb helyre 
akasztottam fel e műveket. Különböző neves festők munkái vannak a lakásomban, 
de ezek a képek lettek ezután a legkedvesebbek számomra. Telt-múlt az idő, Palival 
gyakran találkoztam az utcán. Egyszer megkértem, hogy fessen nekem négy képet 
ezzel az eredeti technikával, hármat Olikának szántam, egyet magamnak. Mondtam 
neki, megfizetem, bármennyit kér. „Eszembe sincs, nem vállalom." „Drága Palika, 
nagyon kérlek." „Nézd, Emmike, csináld magad. Tehetséges vagy, ismerem a 
munkáidat és a fantáziádat, nyugodtan próbálkozz meg vele." Magyaráztam neki, 
hogy amit én csinálok, az egészen más. Hajthatatlan volt. „Holnap eljövök hozzád, 
hozok magammal papírt, festéket, lapátokat és újra festek előtted egy pár képet." 

Eljött és azzal kezdte: „Na, mit ábrázoljon a kép?" „Don Quijotét" - vágtam rá, 
mert ez jutott hirtelenében az eszembe. Pár perc múlva kész volt a szikár, szakállas 
lovag portréja. „Hát még mit csináljak?" „Feszületet" „Tovább!" „Férfi és női 
alakokat." „Nem, elég lesz. Most már csináld magad. Egy hét múlva felkereslek, 
megnézem a dolgaidat", és elviharzott. 

Pali egy különleges lény volt, jógázott, olykor egy hónapon át (!) böjtölt, 
sokszor bolyongott egyedül az erdőben. Elég magas termetű volt, jó alakú, kopasz 
fejű, ápolatlan, hanyag külsejű, állandóan maszatos a fekete festéktől. Körmei 
alatt évtizedek óta ott lapult a fekete festékréteg. Filozófiai könyveket olvasott, 
igen járatos volt a különféle filozófiákban, vallásokban, jól ismerte a Bibliát. Azt 
hiszem, ezen a területen olyan képzettséggel rendelkezett, hogy hozzá fogható 
személy nemigen akadt Ungváron és környékén. 

Pali elment, én meg szinte megszállottként hozzáfogtam a munkához. Most már 
az én arcom, kezem is csupa festék volt. Igyekeztem tartani magam a Pali 
utasításához: „A legfontosabb az, hogy bátran, könnyedén, szabadon dolgozz, 
ne sajnáld a papírt." Amikor aztán újra felkeresett, vagy harminc kész munkát 
tudtam mutatni neki. Akadtak közöttük, amelyek nekem is tetszettek, de a 



többségüket rossznak találtam. Megdicsért. Átválogatta őket, kiemelve közülük 
hármat. Ezeket abszolút jóknak találta. Három öreg férfi képmása volt az. Pali mindjárt 
címet is adott nekik: Próféta, Varázsló és Bölcs. Különben e munkák az általam 
rossznak minősítettek közül valók voltak... 

Hamarosan rájöttem: a grafikusművész éppen azokat selejtezi ki, amelyeket én 
a legnagyobb gonddal, óvatosan csináltam, viszont megnyerik a tetszését azok, 
amelyek könnyedén, ötletszerűen születtek. Egész belebolondultam a grafikába, 
százszám gyártottam őket. Mindenről megfeledkeztem, csak ennek éltem. Esténként 
a tévé előtt ülve kézimunkáztam, olvastam, verset tanultam. 

Ekkor iban történt egy fontos dolog az é le temben: megtehettem, hát 
megvásároltam az államtól a lakásomat. Pénzemet takarékba raktam, segítettem 
Natiékat, megcsináltattam a Pisti sírját márvány emléktáblával. Választékosan, 
elegánsan öltözködtem már hosszú évek óta, de most még többet adtam magamra. 
Különleges, majdnem extravagáns darabokat szereztem be. A pénzem mellett 
formálisan éheztem. Csak úgy be-bekaptam valamit, kávéztam, cigarettáztam. No 
azért, ha már többször álmodtam valamilyen étellel, elkészítettem. Amikor aztán 
előttem volt az asztalon, valahogy mindig kedvetlenül, nem igazán jó étvággyal 
fogyasztottam el. Ugyanakkor, ha valahol bármivel megkínáltak, az nagyon jólesett, 
így kosztolok a mai napig. Olyan tempóban dolgozom megszállottan, hogy nem 
jut eszembe az étkezés. 

43. 

Repült az idő. Már 16 olyan képem volt, amit Pali jónak talált, s hozzátette, 
hogy akár kiállításra is mehetnének. Ilyesmi azonban nekem eszembe sem jutott, 
íme, e jó képek közül, néhány: Don Quijote szélmalomharca, Don Quijote profil 
arca és an-fas arca, Don Quijote a gebéjén, két feszület, Madonna a gyermekével, 
Mózes a táblával, Lermontov Démonja, Alekszandr Blok két portréja, Stem, a 
fűszeres portréja (ez a Stem egy régi ismerősöm volt), egy tájkép kiszáradt fűzfákkal 
és a Temető c. kompozíció. Volt két humoros témájú képem is. Az egyik egy 
maflácskaképü fiú, egy szál rózsával: Az első randevú címet adtam neki és egy 
hasonló témájú Szerenád (egy ilyesfajta arcú fiatalember muzsikál nagybőgőn 
egy ablak alatt). 

Palit felvillanyozták a képeim témái. Istenem! Ha Pistikém élne, ha ezt Pistike 
látná!... 

Újságírók kerestek fel fotóriporterekkel. Az első cikk egy ukrán lapban jelent 
meg, egy teljes oldalon, „Panyi Emmi, ez csodálatos" címmel, majd a Kárpáti Igaz 
Szó közölt rólam szintén egy egész oldalas portrét. „Fenyőtoboz a falon" címmel. 



Mindkét cikket munkáimról készített fotók illusztrálták. Többször felkértek, állítsak 
ki, de ettől valahogy idegenkedtem. Pedig igazán lett volna alapom az önbizalomra... 

1990-et írtunk. A magyar kisebbségnek a színházban találkozója volt Tőkés 
Lászlóval. Ott futottam össze a nagyváradi ismerősömmel, Moldván Georggal, a 
Bihari Napló főszerkesztőjével. A találkozót követően egy páran feljöttek hozzám. 
A lakásomban az asztallal szemközt egy nagyméretű politikai világtérkép van 
felakasztva. Gicza - így becézik Moldvánt - első szava az volt, miért van itt ez a 
hatalmas térkép. „Figyelemmel kísérem a politikai eseményeket, látni akarom, hol 
történik valami," s még hozzáfűztem, hogy én bizony undorral nézek a Szovjetunió 
hatalmas területére, undorodom a benne uralkodó káosztól, fejetlenségtől. 
Elmondtam, hogy egy kis országban szeretnék élni, ahol rend, tisztaság és 
becsületesség uralkodik. Belemelegedtünk a politizálásba. Akkor már Gorbacsov 
volt nálunk hatalmon. Kritizáltam a hierarchiát, amelyben kiskirályként élnek és 
visszaélnek mérhetetlen hatalmukkal egyesek. Gicza, bekapcsolta a diktafonját, 
elkérte tőlem a fényképemet. Egy egész újságoldalt tett ki a cikk, ami a Bihari 
Naplóban román és magyar nyelven jelent meg. 

44. 

Dolgoztam, dolgoztam serényen, míg végre 1992. május 20.-ra kitűztem az első 
személyi kiállításom időpontját . Egy spanyol-magyar szponzor fedezte a 
reklámköltségeket, a plakátokat és a gazdagon illusztrált katalógusokat, meghívókat. 
Önarcképem díszítette a fekete alapon készült 25x30 centiméteres plakátot. Felirata: 
„Danielovics Emmi személyi kiállítása-Vita sine libertate, nihil"-mindent magyar 
nyelven közöl. 

A kiállítás az Ungvári Hungarológiai Központ nagytermében és egy kisebb 
termében nyílt meg. A központ pazar villája remek otthonul szolgált tárlatomnak. 
A nagyteremben csak a képek kerültek bemutatásra, és a padlón, alacsony 
talapzatra helyezve, a hatalmas, színes lámpaburák, kivilágítva. A másik teremben 
vagy harminc írásos hímzéssel készült kézimunkám, hucul geometrikus mintájú 
faliszőnyegek (ezeket még Pistikémmel együtt varrtuk), színes modern függönyök, 
batik szoknyák, blúzok, sálak. Itt voltak gyönyörű gyékénykosaraim, ikebanáim, 
azután a brossok, nyakékek. Nagy segítségemre voltak a Központ tudományos 
munkatársai. Amikor minden elő volt készítve a kiállításra és végigmentem a két 
termen, egyre csak arra gondoltam és ezeket a szavakat ismételgettem magamban: 
„Ha Pistikém élne, ha Pistikém élne. . ." Svédasztalt készítettem 30-40 személyre. 
Választékos teríték volt: sonkás, szalámis, sajtos, kaviáros szendvicsek a hozzájuk 
való savanyúságokkal, díszítésekkel - egy egész hegynyi belőlük. Vagy ötfajta 



finom sütemény, no és persze nagy mennyiségű konyak, vodka, pezsgő, borok, 
ásványvíz, feketekávé. 

A megnyitóra csináltattam magamnak egy halványrózsaszín kétrészes ruhát, 
elöl mélyen felhasított szük szoknyával, ujj nélküli blúzzal; ehhez az öltözékhez 
színben harmonizáló, rózsaszín körömcipőt vettem fel. 

Elegáns, exkluzív közönség jött el a vernisszázsra, csak úgy özönlöttek az 
érdeklődők. Ellepték a folyosókat, a kerti teraszt, mert a teremben nem fértek el. 
Boniszlavszky Tibor Divertimento zenekara kellemes melódiákkal emelte a 
hangulatot. A kiállítást Lizanec Péter professzor, a Hungarológiai Központ 
igazgatója nyitotta meg. Az igazsághoz tartozik, hogy az ő rábeszélésére álltam 
kötélnek első önálló tárlatom megrendezésére. Számos felszólalás, értékelés 
hangzott el. Jómagam egy pár szóval megköszöntem a rendezőknek a fáradozásukat 
és a jelenlevőknek, hogy eljöttek, majd el-elcsukló hangon kijelentettem, hogy 
kiállításomat szeretett férjem, Danielovics István emlékének szentelem. Tengernyi 
szebbnél szebb virágcsokrot kaptam. Újságírók, rádiósok, tévések vettek körül; 
interjúkat kértek, fényképeztek. 

Boldog voltam? Nemigen, csak örültem neki, hogy túl voltam ezen is. Nem 
hittem a szememnek, hogy ilyen népes közönség tisztelt meg a jelenlétével. Egytől 
egyig mind értelmiségiek voltak. Mindez várakozásomon felül sikerült. De valahogy 
mégis minduntalan az járt az eszemben, ha Pistikém élne, ha láthatná ezt. . 

Este már az ungvári tévé közvetítette a kiállítás megnyitását, vagy nyolc-tíz 
cikk jelent meg róla a különféle újságokban. A magyar nyelvű rádióadásban 45 
perces inteijú hangzott el velem, melyet Petykó Ágnes riporter készített. Az újságok 
egy év múlva is közöltek cikkeket rólam. Már nemcsak riporterek, hanem írók, 
költők, publicisták. Jurij Skrobinec költő és műfordító írt rólam egy verset „A lélek 
galériája" címmel. Szakértők megállapítása szerint komoly filozofikus költemény. 
Maga a szerző is azt vallotta, hogy müvei közül ez volt a legsikerültebb abban az 
évben. 

Dolgoztam tovább, nagyrészt csak grafikákat csináltam és kézimunkáztam. A 
város polgármestere kiutalt számomra egy nyolcvan négyzetméteres műtermet 
ott, ahol a festőművészeknek vannak a műtermei. Nem fogadtam el, ilyen műteremre 
nem volt szükségem. Viszont közvetlenül a lakásom fölött van egy kis manzá'dlakás: 
egy szoba, külön bejáratú konyha, előszoba, gázspór vezetékes gázzal, vízvezeték, 
mosdó, cserépkályha-fütés, WC. Ezt a lakást a közeli falvakban lakó m licisták 
bitorolták. Arra kértem a polgármestert, adja ezt nekem műteremnek. Megadta. 



Egy nap arra ébredtem, hogy kifosztottak: a takarékban őrzött kemény 25 ezer 
rubelemet az állam fényes nappal ellopta tőlem. Persze, nemcsak az enyémet, 
mindenkiét, aki ott tartotta a pénzét, aki annyira hiszékeny volt, hogy megbízott az 
állam garanciájában. Nagy csapás volt számomra. Csak az vigasztalt némileg, hogy 
még idejében sikerült elvégeznem, illetve elvégeztetnem a műterem-lakás 
tatarozását. Ma ott tartok, hogy egy ajtózárat sem tudok megvásárolni. A 
nyugdíjamból 44 darab 80 dekagrammos veknit vehetek meg, vagy ha úgy tetszik, 
öt és fél kilogramm sertéshúst. A munkáimat ritkán igénylik, alig akad rájuk vevő. 
Grafikáim csak egy bizonyos érdeklődési körű közönségnek tetszenek - és ez a 
réteg bizony elég vékonyka.. . Ungváriak csupán néhány képemet vették meg. 
Annál nagyobb sikerei vannak képeimnek az amerikai, német, izraeli, osztrák 
állampolgárok körében. Gyakran felkeresnek, vásárolnak is olykor. A műteremben 
soha egy napig nem dolgoztam. Húsz éve itt munkálkodom a kis szobámban. A 
műterem-lakásomat fenntartom a nálam megháló vendégeimnek. 

Egy éve kiadtam egy kedves fiatal angoltanárnőnek. Nem hallom, nem látom 
őt, s ha néha lejön hozzám, örülök neki. Ezzel a kis lakbérrel pótolom a nyugdijamat. 
Ha a két lakás rezsijét kifizetem, a nyugdíjból esetleg öt kenyér ára marad meg. Az 
állam által elrabolt pénzemet nem siratom egy percig sem, csak nagyon sajnálom, 
hogy nem hagyhatom azt Natinak és fiainak. 

Mi tagadás, az én lakásomra is nagyon ráférne egy komoly felújítás. Bútoraim 
recsegnek-ropognak eresztékeikben, csaknem széjjelhullnak. A fiókokat alig lehet 
kirángatni és visszatolni. Mindkét szobában elromlottak a szekrényeim ajtói. Egy 
szeget vertem beléjük és azt ráfordítom vagy néha egy fotelt húzok az ajtó elé. 
Különben rend van, a lakás meleg, barátságos, mindenkinek tetszik. Nem vagyok 
éhes, van még tartalékban jó pár csinos ruhaneműm, több divatos cipőin, 
öltözködési kellékem. Ha nagyon nagy kedvem szottyan, felújítom a ruhatáramat 
egy-egy divatos holmival.. . Három évtizeden át mindig választékosan öltözött 
hölgynek tartottak, nem szeretnék engedni ebből a továbbiakban sem. Az 
újságcikkből rendszerint nem marad ki az a kifejezés, hogy elegáns dáma. . . 

Baráti köröm húsz-harminc évvel fiatalabb tőlem, legyen az nő vagy férfi. Keresik 
társaságomat, jól érzik magukat nálam. Nem tudok szót érteni a velem egykorúakkal. 
Ezek általában úgy kezdik a beszélgetést: „Jaj, tudod, megint az történt" - és csak 
ömlik belőlük a panaszáradat. Én sohasem panaszkodtam, nem panaszkodom. 
Úgy fogadom el a dolgokat, ahogy vannak. Társaságban igyekszem vidám, 
szórakoztató lenni, könnyedén társalogni. Közeli barátaim: egy orvos, egy színházi 



rendező (a feleségükkel együtt), egy fogorvosnő és Boniszlavszky Tibor. Késő 
éjszakáig, néha reggelig is el tudunk beszélgetni - két orosz, egy zsidó, egy ukrán 
és három magyar ember, jómagamat is beleszámítva. Evek óta tart a barátságunk. 
Kéthetenként egyszer az Altrua klubbajárok, amelyiknek tagja vagyok. Tizenöten 
vagyunk altruisták. A klub székhelye Chicagóban van, elnöke egy ragyogó néger 
hölgy; már egy alkalommal meglátogatott minket Ungváron. Számlánk van a 
bankban, oda folynak be kisebb összegek, adományok a helyi szponzoroktól és 
Amerikából, ebből nagyon szerény juttatásokkal tudjuk segíteni a rászoruló 
gyerekeket. 

Az első személyi kiállításomat megtekintette Ukrajna budapesti nagykövete, 
Tkács úr. Tetszettek neki munkáim, én személyesen nem találkoztam vele, a nagykövet 
a Hungarológiai Központ igazgatójának a vendége volt. ígérte, hogy a budapesti 
ukrán nagykövetség épületében megrendezik a tárlatomat és erre hivatalos meghívást 
küld nekem. Magával vitte a plakátokat és a katalógusokat. Két év múlva, amikor 
már készen voltak az új plakátok és katalógusok, Lizanec professzor úr egy udvarias 
hangú levél kíséretében elküldött neki néhányat e plakátokból és katalógusokból. 
Még választ sem kapott a levélre. Igaz, én előre megmondtam a professzor úrnak, 
hogy nem lesz abból semmi. Ismerem ezt a fajtát. Egyetlen kívánságom az volna, 
hogy a vidékünk járási központjaiban, Munkácson, Beregszászban, Nagyszőlősön, 
Técsőn, Rahón stb. rendezzenek kiállítást a munkáimból. 

Mostanában fel-felkeresnek a média képviselői. Eljött például a lakásomra az 
Ukrán TV stábja egy egyórás interjút készíteni velem. Megmutattam lakásom 
minden zegét-zúgát, a szobákban sorra megnézték a díványpárnákat, abroszokat, 
ikebanákat stb. Kötetlen, szabad beszélgetést folytattam a riporterrel. A munkáimról 
alig beszéltem; szerénytelenségnek érzem az ilyesmit. Ok beszéltek helyettem, a 
téma az életem volt. Inkább gyermekkoromat ecsetelgettem, szót ejtettem imádott 
hegyeimről, anyukámról, a drága Bábkáról, a varázslatos szentestékről ott fenn a 
hegyekben, az ott élö egyszerű ruszin emberekről, gyönyörű népviseletükről. Aztán 
elmondtam, hogy az ezeréves magyar múlt, a cseh uralom a húszas-harmincas 
években, azután ismét a magyar időszak a háború végéig nem olyan volt, 
amilyennek egyesek beállítják: a ruszinokat sohasem kényszerítették arra, hogy 
levegyék magukról népviseletüket, sohasem tiltották a ruszin nyelv használatát. 
A ruszinok megőrizték hagyományaikat, kultúrájukat, Istenüket. Itt következett a 
felvett beszélgetés magnószalagján a vágás, mert csak ennyi maradt benne, -
pedig a folytatása az volt, hogy a helyi lakosság a szovjetek alatt lerongyolódott, 
hogy a ruszin nyelvet lassan elfelejtették, helyébe az ukrán nyelv lépett, és elvették 
tőlük a legdrágábbat, a legfontosabbat: Istenüket. Isten helyett Lenint, Sztálint 
kapták, és a templom helyett pedig egy ütött-kopott kultúrházat. 



Nagyon sokat beszéltem Pistikémről, szenvedéseiről, üldöztetéséről és a 
Gulágról. Egy pár szót ejtettem alkotói terveimről. 

A tévéadás után még aznap este ha tvannégyen hívtak fel t e le fonon. 
Feljegyeztem a nevüket is, de ez most nem lényeges. Férfiak közölték, hogy sírva 
nézték végig a műsort, hogy a nőkről ne is beszéljek. Bombasiker volt. Az adást a 
tévé négyszer ismételte meg a közönség kérésére. A kijevi köztársasági adó is 
átvette és kétszer sugározta egész Ukrajna területén. Akadtak olyan művészek, 
akikkel húsz évvel ezelőtt találkoztam utoljára, de megérdeklődték tudakozónál a 
telefonszámomat és felhívtak. Az utcán ismeretlenek szólítottak meg és gratuláltak 
nekem. A dolog kétségtelenül nagy port vert fel a városunkban. 

A sikereken felbuzdulva határoztam el, hogy megrendezem a második 
kiállításomat. A múzeum felajánlotta a termeit, de én hü maradtam a vendégszerető 
Lizanec Péter professzorhoz, a Hungarológiai Központhoz. Meghirdettük a 
kiállítást, a Kárpáti Igaz Szó egy előzetes beharangozó információt közölt a tárlatról, 
amelynek 1994. október 25-én volt a megnyitója. 

Ugyanezen a napon kezdődött egy nemzetközi hungarológiai szimpózium, 
melyen huszonkét ország képviselői vettek részt. A két terem teljesen be volt 
rendezve munkáimmal. Svédasztalra nem maradt pénzem, ennek ellenére végül is 
egy nagyon gazdag asztal állt a vendégek rendelkezésére. Ez annak volt köszönhető, 
hogy önzetlenül besegítettek a barátaim, egyenesen a központba szállították a 
szükséges dolgokat. 

Ezen a kiállításon még több vendégem volt, mint az előzőn. Sőt eljöttek a 
szimpóziumra érkezettek is. Rengeteg virágot kaptam, a Divertimento zenekar Bach-
müveket játszott, az énekesnő Tatini Ave Máriá-ját és Marica grófnő belépőjét 
adta elő nagy sikerrel. Amikor magyarul énekelték nekem az „Éljen soká"-t, szégyen 
vagy nem szégyen, de elsírtam magam. Ha Pistike élne, ha Pistike látná, ha Pistike 
itt lehetne... Rövid felszólalásom végén ismét azt mondtam, hogy tárlatomat az ő 
emlékének szentelem és elszavaltam egy Blok-verset Lator László fordításában. 
Szövege a kővetkező: „Még látom olykor néma éjjel csodás, sugaras arcodat. Rég 
tünt dalok igézetével szíven érint a pillanat. Csak mendegélsz tűnődve, lassan, 
halványkék ösvényeiden, fejed felett két mozdulatlan, nagy csillag pihen szelíden". 

Minden ugyanúgy zajlott, mint az előző kiállításomon. Tizenöt nagyméretű 
grafikával, közöttük egy holocaust-témájú sorozattal gazdagítottam a tárlatot, 
továbbá bemutattam írásos hímzéseimet és más munkáimat. A Kárpáti Igaz Szó 
egy nagy cikkben erről is beszámolt. „Együtt és külön - a tudomány szolgálatában" 
címmel. Hadd idézzek belőle: „A vendégek többsége már szerdán, október 25-én 
megérkezett a Hungarológiai Központba, ahol ezen a napon nyílt meg Danielovics 
Emmi „Vita sine libertate, nihil" című kiállítása. A művésznő egyedi hangvételű 



grafikáira, kárpátaljai és erdélyi motívumaira a város közönsége példátlanul nagy 
számban volt kíváncsi, a Hungarológiai Központ kicsinek bizonyult az érdeklődők 
befogadására. Az ungvári közönség és a konferenciára érkező előadók a kiállítás 
megnyitása után jó hangulatú találkozón ismerkedtek egymással és Danielovics 
Emmi magával ragadó egyéniségével, művészi törekvéseivel." 

A tárlatom október 25-től november 25-ig volt megtekinthető, de nyitva tartását 
egy teljes hónappal meghosszabbították. 

Mindezek után egy teljes kocsi virágot vitettem fel a temetőbe, beborítottam 
velük drága Pistikém sírját. A tárlaton megvásárolták két képemet, „Az első 
randevú"-t és a Szerenádot, valamint a Holocaust c. sorozatból szintén két képet. 
Két munkám elveszett: egy „Don Quijote" és az első sikerült grafikám, a Próféta, 
amit máig is igen sajnálok. 

A kiállítás lebonyolítása után lazítottam, tettem-vettem a lakásban, próbáltam 
rendbe rakni könyveimet, amelyek évek óta rendezetlenül állnak a szekrényekben. 
Egy alkalommal, mialatt Nagyváradon tartózkodtam, kiraboltak. Úgy tűnik, valamit 
megsejthettem, mert mielőtt elutaztam, kicsavartam a biztosítékot - soha még ilyet 
nem tettem - , ennek dacára három rabló behatolt a lakásomba az erkélyen keresztül, 
ott töltötték az egész éjszakát és gyertyafénynél keresték a pénzt és az ékszereket, 
amelyek nem is voltak ott. Felfordították az egész házat, a három szobát, konyhát, 
előszobát. Ez egy héttel a hazautazásom előtt történt, az egyik tolvajt még fényes 
nappal elkapták a szomszédaim - amikor leugrott az erkélyről, kificamította a lábát, 
s eközben fülelték le a szomszédok. 

Előkerítette a rendőrség a másik két jómadarat is. Közülük az egyik a megyei 
gépkocsifelügyelőség nagyfőnökének a fia volt. Pénzt nem találtak, de elvitték 
ékszereimet, a szőrméket, tizenkét pár finom vékony bőrkesztyűt, apróságokat és 
négy olajfestményt. Végső soron mindent visszakaptam. 

Amire hazaérkeztem, Natika rendet csinált a lakásban (volt kulcsa hozzá). A 
szekrényeket rendezgetve ismét a kezembe került egy nagy dosszié, amelyikben a 
Pistivel való hároméves levelezésünket őriztem. Benne volt minden a legepróbb 
papírdarabkákig, amelyeket egymás kezébe csúsztattunk a fűiben. Sokszor kísertésbe 
estem, hogy elolvassam ezeket, de nem éreztem magamban elég erőt hozzá Most 
viszont úgy tűnt nekem, hogy eljött ez az idő, és sorra elolvastam őket. 

E kis levelek, üzenetek - a kapcsolattartásunk, érintkezésünk dokumentumai 
1953-1956 között keletkeztek. Olvasgatásukhoz 1995 novemberében láttam hozzá 
egy délutánon. Mintegy negyven év telt el keletkezésük óta. Hajnalig olvastam 
drága leveleit, sírva-zokogva, belefáradva, aztán újult erővel nekibuzdulva. 
Böngésztem a feljegyzéseit, táviratait, szalvétákra, cigarettásdobozra írott sorait. 
Olyan fizikai fájdalmat éreztem, hogy úgy tűnt nekem, nem élem túl. 



Aludtam egy kicsit, aztán az én neki címzett leveleimet vettem elő. Teljesen 
felborult a lelki egyensúlyom, nem tudtam dolgozni. Van Pistikémről egy jó 
fényképportrém, szakállasam Már régen készültem rá, hogy erről a fényképről 
grafikai portrét készíttetek egy remek grafikussal, Havata Bohdánnal. Annál is 
inkább, mivel nem szeretem a falon lógó fényképeket, csak az éjjeli szekrényemen 
és a dolgozóasztalomon van néhány piciny méretű portré. Az egyik Cigánykával 
együtt örökítette meg Őt, a másik az a bizonyos első fénykép, amelyet nekem 
adott, s még kispap korában készült. De hadd mondjam a lényeget: rohantam 
Havatához, egy hét múlva készen is volt natúr nagyságban, élethűen az én drága 
szentem. A történethez tartozik, hogy már régen nem tudtam siratni őt, ahogy 
anyukámat sem - bántott is szörnyen ez az állapot. Most azonban, amint 
megpillantottam ezt a portrét, ismét megdobbant elfásult szívem, és dobogott 
tovább is, igen hevesen érte. Örültem ennek, ha ezt a kettős érzést egyáltalán 
örömnek lehet nevezni: ismét egészen közelinek éreztem magamhoz, ismét az enyém 
volt. 

A Pisti halálának húszadik évfordulója alkalmából egy újságcikk jelent meg a 
Kárpáti Igaz Szóban, fényképpel illusztrálva, Barát Mihály írta. íme a cikk. 

Kollégánkra emlékezünk 

Megdöbbentő hirtelenséggel ment el közülünk, éppen húsz évvel ezelőtt. 
Azon a derűs, meleg áprilisi napon mintha jeges tőrt döftek volna belénk, 

úgy ért bennünket a hír, hogy Danielovics Pista nincs többé. 
Nem tudom, hogy a fiatalabb kollégáknak mond-e valamit a neve. Tartok 

tőle, aligha. Nekünk azonban, akik éveken át együtt dolgoztunk vele, együtt 
csináltuk a testet-lelket igénybe vevő, olykor monotonnak tűnő, éjjelekbe nyúló 
szerkesztőségi munkát, nagyon is sokat jelent a neve, Danielovics István színes 
egyénisége, műveltsége, kifogástalan modora. 

Azt hiszem, soha senki nem hallott tőle egy hangos szót, mindig megőrizte 
higgadtságát, önuralmát. Ugyanakkor szeretett nevetni, tréfálkozni is. Egy 
anekdotával pillanatok alatt feloldotta a legfeszültebb hangulatot is. És végtelenül 
szerette az életet, mindazt, ami jó és szép benne. Halálhírét először hinni sem 
akartuk. Olyan hirtelen végzett vele a fondorlatos betegség, hogy amikor temették, 
az aznapi újságban még benne voltak a tollvonásait őrző anyagok. 

Húsz éve történt. Azóta is hiányoljuk őt. És az ilyen évfordulókon - legalább 
gondolatban - elhelyezünk egy szál virágot a sírján. 

(barát) 



A cikk írója, Barát Misi kísérte haza Pistikémet, amikor rosszul lett. Ő volt az a 
kollégája, akivel utoljára kezet szorított. Áldja meg őt az Isten. 

46. 

Az alábbiakban pedig szegény apámra és a Jolántól született két gyermekére 
szeretnék kitérni. Apuka még a szovjetek alatt is dolgozott egy kis ideig a vasútnál, 
majd nyugdíjba vonulása után szervezett egy háromtagú vízvezeték-szerelő 
brigádot, mellyel a kolhozokban szerződéses munkát vállaltak. Bármennyit keresett, 
soha nem volt elég a pénz. Jolán elprédált mindent. Meg kell adni, nagyon jól 
fözött (ha egyáltalán rábeszélte magát a főzésre), de roppant pazarlóan. Elmondanám 
azt is a tárgyilagosság kedvéért, hogy Jolánnak hajlama volt a festéshez. Akvarellel 
dolgozott, élethűen le tudott festeni egy-egy csokor virágot a vázában, egy-egy 
gyümölccsel teli kosarat stb. Kár, hogy egyetlen képe sem maradt meg abban a 
nagy felfordulásban, rendetlenségben. Sajnos viszont nemcsak velünk szemben, 
de saját gyermekeivel is kegyetlen volt, nem törődött velük. Ilyen volt az 
alaptermészete. Bár ki tudja. . . Talán ha fiatal férfihez ment volna feleségül, s a 
benne szunnyadó tehetséget tanulással fejlesztette volna.. . , igen, talán másként 
alakult volna az ő sorsa is. 

így ellenben tény és valóság, hogy keze alatt a ház teljesen lepusztult, apuka 
és a gyerekek el voltak hanyagolva. Amennyire tehettem, segítettem őket. 
Ö l t ö z t e t t e m N a t i k á t , b e s z e r e z t e m a téli t üze lő t , a g y e r e k e k e t nyár i 
úttörőtáborokban helyeztem el. Natikát nyáron rendszerint magamhoz vettem a 
vakáció idejére. Magammal vittem a turnékra, szállodában laktunk, étteremben 
k o s z t o l t u n k . K e d v e s , m e l e g s z í v ű , a r a n y o s k i s l ány vol t , de va l aho l 
megnyomorították a lelkét. Gyurit, miután leérettségizett, elvitték katonának. 
Utána magamhoz vettem azzal a reménnyel, hogy tovább fog tanulni. Sajnos, ez 
hiú ábránd volt: a tanuláshoz nem fíilt a foga, csak a motorbicikli és a versenyzés 
volt a mindene. Később megnősült, rosszul. Két fia született: Laci és Gyuri. 
Lac ika házasságábó l két gyermek származot t : Pal ika és I rénke. S egy 
megdöbbentő tény: Lacika igen fiatalon, 26 évesen elhunyt infarktusban. Natikát 
érettségi után magunkhoz vettük, az egyetemre nem került be, munkába állt, 
később levelezőn elvégzett egy lembergi főiskolát. Nemsokára férjhez ment egy 
primitív, lusta, de jóképű és jóindulatú orosz férfihez. Egymás után szült három 
f iúgyermeket . Egy lakáshivatalban főmérnökként dolgozik. Jolán sem az 
esküvőjére, sem a három fia születésére nem jött el. Jolán meghalt. Apuka mellé 
temették el a técsői temetőbe, hogy ott se legyen nyugta tőle. Vegyes érzelmekkel 
évente eljárok apuka sírjához. 



Szegény Natika rengeteget dolgozik, négy férfit lát el, a munkaköre is nehéz. 
Hála Istennek, semmiben sem hasonlít Jolánra. A tágas, négyszobás lakása rendben 
van, tisztaság uralkodik benne, naponta főz. Fiai ápoltak. Bátyja , Gyuri 
kamionsofőrként dolgozott. Családjával abszolút nem törődött, egoista természetű 
volt. Semmi jót nem hagyva maga után, 1996-ban infarktusban halt meg 59 éves 
korában. 

Drága Olika húgom élete is bonyolultan alakult. Úri családból származó, 
nagyműveltségű férje a Sorbonne-on tanult, Olikával mindig udvariasan, 
figyelmesen bánt, de labilis lelkületű ember volt. Ez abban nyilvánult meg, hogy 
időről időre halálosan beleszeretett egy-egy újabb nőbe. Ilyenkor annyira 
emésztette magát, hogy fizikailag is belebetegedett, ideggyógyászati kezelésre 
szorult. Miután segített a kezelés, szánta-bánta bűneit, Olikától töredelmesen 
bocsánatot kért, esküdözött, és minden kezdődött elölről. így ment ez nyolc évig; 
szerelmei úrinők voltak. 1949-ben fia született, Andrei, lonel anyja színmagyar úri 
dáma volt, Csoltkó Júlia, bohém, örökké kártyázó hölgy. Férje, aki félig magyar, 
félig román volt, bécsi katonai akadémiát végzett. A jellemét tekintve semmi 
„románság" nem volt benne. Szőke, csinos, jóképű, jómodorú úriember volt. Magas 
pozíciókat töltött be, többek között Máramarossziget polgármesteri tisztét is. Hogy 
szavamat ne felejtsem, lonel anyja már évek óta külön élt a férjétől, mivel az képtelen 
volt elviselni felesége bohém természetét. A „bumika" - ez nagymamát jelent 
románul - a fiához, azaz Olikához költözött. Könnyelműsége, bohémsége, 
kártyaszenvedélye felborította a ház nyugalmát. Addig azonban úgy-ahogy csak 
ment az életük, amíg lonel bele nem szeretett egy közönséges külvárosi utcalányba. 
Ionelnek ez a kapcsolata megbotránkoztatta a kollégáit, baráti körét. Ekkor Olika 
beadta a válópert, s 1957-ben elvált a férjétől, azóta nem ment férjhez, fiának élt, 
taníttatta. Egy háztartásban volt kénytelen élni az anyósával egy évtizeden át. A 
fia rendkívül tehetséges, okos, érdekes egyéniség. Elvégezte a bukaresti egyetemet, 
magas pozícióban van Nagyváradon, megnősült, magyar lányt vett el. Felesége 
angoltanárnő, van egy kisfia: Andrei. 

Olikának tizenegyéves unokája van - igazi csodagyermek. Halk szavú, bájos, 
kedves fiúcska. A kis Andrei sok örömet, boldogságot hoz az életébe. 

Olika válópere után, közvetlenül a bírósági épületben, lonel azt mondta neki: 
„Mindazért, amit elkövettem ellened, most álltál bosszút. Egy életen át fizetni 
fogok érte." Fizet is, de nem úgy, mint gondolta. Magyarán szólva, bűnhődik 
keservesen. Mivel lonel szabad prédává vált, Mari erőszakkal a házasságkötő 
terembe hurcolta őt. A férfi, megadva magát sorsának, nőül vette. De egy napon 
hirtelen kijózanodott, vége lett a lángoló szerelemnek. Ugyanakkor Mari elérte a 
célját: Dragomiresti Deákné lett, s folytatta előző életét. lonel egyáltalán nem vett 



tudomást róla. Magába zárkózott. Éjjeleken át olvasott, klasszikus zenét hallgatott, 
és órákon át tudott ülni egy-egy festmény előtt. 

Aztán megszületett Krisztina, a leánygyermekük. Hogy kitől, azt maga Mari 
sem tudta. Ionel szereti a lányt, aki nemrég fejezett be egy mérnöki főiskolát 
Kolozsváron. 

Pár év elteltével Ionel gyakori vendég lett Olinál. Elbeszélgetett vele, találkozott 
a fiával. A múltat soha nem hozta fel egy szóval sem. Oli nagy lakását elcserélte 
egyszobás összkomfortosra a központban. Rendezett anyagi körülmények közt 
él, dolgozik, sokat olvas, fürödni jár az unokájával a Félixbe, télen együtt síelnek, 
szánkóznak. Hála Istennek egészséges, nagyon csinos, mutatós hölgy. Lakásában 
patikatisztaság van. Nem is érzem magam igazán jól nála. Cigarettázni nem merek 
csak az erkélyen, bűntudatot érzek, ha netalán elhullatok egy morzsát. 

Valamikor mi egy test, egy lélek voltunk. Az idő azonban repült és az évtizedek 
múlása különbözőképpen formálta a természetünket. Őbenne a német vér dominál. 
Szigorú nézetei vannak, s egy jottányit sem enged azokból. Soha nem iszik meg 
egy pohár bort se, szenved a cigaretta füstjétől. Különben kedves, okos, szellemes 
társas lény. Volt kollégái szeretik, és sok barátja van. Egy-egy társaságban ő a 
központ. Mindenkivel megértő j ó ságos , áldozatkész, toleráns. Kivételek csak én 
és a fia vagyunk. Engem szeret, bármit megtenne értem, de kritikus szemmel néz 
rám. Kifogásolja viselkedésemet, magatartásomat. Könnyelműnek, bohémnak talál. 
Ha például azt mondom valamelyik ismerősömről, hogy szeretem, nyomban 
megjegyzi: „Mi az, hogy szereted? Esetleg kedveled, szimpatizálsz vele." 

Mi tagadás, én mindenkinek bizalmat előlegezek, és sokszor bizony csalódom 
is. Nem tehetek róla, már csak ilyen vagyok. Ebből amolyan ellentét-féle csiholódik 
közöttünk. Ez régebben enyhébben jelentkezett, az évek során egyre erősebben. 
Ma már ott tartunk, hogy két-három napnál tovább nem bírjuk el egymás társaságát. 
Nem a mi hibánk, de a mi bajunk. Fél évszázad választ el minket. Két különböző 
világban élünk. Ő sok nehézségen ment át, egyik napról a másikra becsöppent a 
románok közé, akiknek nyelvét nem értette. Bonyodalmasan alakult a házassága. 
Félévszázados magánya ilyenné alakította. Én egyébként szintén egy számomra 
idegen, ismeretlen világba kerültem. 

Évtizedeken át hetente három hosszú, kimerítő levelet írtunk egymásnak, 
beszámolva az apró-cseprő dolgokról is. Ez kielégített bennünket, évente kétszer 
találkoztunk. Ma ennek a levelezésnek vége, olyan drága lett a posta, hogy rámenne 
a fél nyugdíjam. így aztán néha telefonálok és Romániába utazó turistákkal 
rendszeresen küldök levelet, csomagot (tőle is kapom ezeket). Oli a turistákkal 
ugyanis kapcsolatban van, tolmácsként. Ezen kívül egy román-szlovák sörgyártó 
cég tolmácsa is, gyakran utazik munkahelyéről Szlovákiába. Kérem az Istent, adjon 



neki és családjának egészséget és szerencsét. Maradjon így minden, ahogy van, 
még nagyon sokáig. 

Két közeli ember maradt az é le temben: Ol ika és Nat ika . Nat ikával 
édestestvérként szeretjük egymást. Igen jó hozzám, törődik velem, csak roppant 
elfoglalt és messze lakik. Örök aggodalomban élek miatta. Most is segítem, ha 
módom van rá, azaz ha eladom egy-egy képemet. Végrendeletemben rá hagytam 
lakásomat és a kis műteremlakást az összes értékeivel. Adjon az Isten egészséget, 
fiaiban örömet neki. Minden jót és szépet megérdemel az élettől. Egy szörnyűséges 
anya génjeit kapta örökségül, s azokkal harcolva, azokon felülkerekedve lett ember. 
Bolond szeretettel imádja fiait, mindent megtesz értük, a széltől is óvja őket. 
Elkényeztette ezeket a 20-23 éves, csaknem kétméteresre nőtt, jóképű srácokat. 
Szerencsére becsületes emberek, jó szívük van. Gyakran mondogatja nekem Natika: 
„Emmike, néha azon veszem észre magam, hogy anyámra hasonlítok." S jó, hogy 
tudatában van ennek, mert így harcolhat is ellene. Segítse őt az Isten. 

47. 

1995-ben Olika elhozta nekem a naplómat, amelyiket megőrzött, a Sziget -Arad 
- Kolozsvár költözködések során. Meglepetés és öröm volt számomra, hogy ismét 
a kezemben tarthattam az ifjúkori naplómat fél évszázad múltán. Olyan szép apró 
gyöngybetükkel írtam, hogy alig tudtam elolvasni, nagyítóüveget is használnom 
kellett hozzá. Az élmény felkavaró, megrázó volt. Ott peregtek a szemem előtt, mint 
a filmkockák, az életem eseményei. Azóta, hogy újraolvastam a naplómat, ismét 
tudom siratni anyukámat, hála Istennek! Tovatűnt szívemből a fásultság, a közöny. 
Imáimban Istenhez, Krisztushoz, a Szentatyához, anyukámhoz és Pistikémhez 
fohászkodom. Sokat gondolok rájuk, magamban Radnóti Miklós szavait 
ismételgetve: „Őrizd, uram, a lélek útjait." Ezek a szavak vannak bevésve Pisti 
sírjának márványtáblájába is. 

A múltam nyitott könyv. Előttem van minden fontosabb mozzanata. Már alig 
van jelenem, jövőm sincs. De múltam, gazdag múltam, az van. Eletem végéig élhetek 
belőle. Megbékéltem sorsommal. Dolgozom, verseket tanulok, és sokat olvasok. 
Jelenleg éppen Tormay Cécile „Küzdelmek - emlékezések" c. müvét olvasom. Első 
oldalán található az „Első kiáltvány a világ asszonyaihoz", amelyben többek között 
ez áll: „Teremtsetek csendet a szívetekben, hogy meghallhassátok szavunkat, 
melyben milliók hangja kiált hozzátok. És azután, ha meghallottátok, amit az igazság 
nevében mondunk, szólaltassátok meg a szíveteket és elméteket és segítsetek 
igazságot tenni az emberiség javára." Véleményem szerint ezeket a sorokat gránitba 
kellene vésni. Kedvenc olvasmányaim közé tartozik Tormay Cécile egy másik műve, 



az „Emberek a kövek között" c. regénye is. Még 1937-ben vagy 1940-ben került a 
kezembe, hajói emlékszem. Már akkor lebilincselt Jillo és András tragikus története, 
amely a nekem oly ismerős környezetben játszódik le. Hegyek között kanyargó 
vasút, robogó vonatok, fénylő sínpárak, alagutak... Én is a hegyek lánya voltam. 
Az volt az én világom, pontosabban az volt számomra a világ. Mélyen átéreztem a 
könyv hangulatát, tragikumát és örökre a szívembe zártam ezt a remekmüvet. 
Tormay Cécile többi müve nem jutott el hozzám. Majd csak Pistikém otthonról, a 
családi könyvtárukból magával hozott könyvei között bukkantam rá a most olvasott 
„Küzdelmek - emlékezések" c. kötetre. 

Még egy gondolatot idéznék a Küzdelmek... sorozatból: „Nagy-Románia nem 
nagy, mert a lelke nem nőtt meg, hogy betöltse tágas új határait. Nem nagy, mert a 
keze között rövid évek alatt kicsi lett minden, amit sok százéves magyar kora 
dicsőségben nagynak alkotott". Milyen igaz szavak! 

48. 

Mivel gondolataimban visszatértem a hegyek közé, nem tudok tőlük szabadulni. 
Ismét Tiszaborkúton járok. A tutaj osok jutnak eszembe. Csak az tudja elképzelni 
ezt a roppant veszélyes, emberfeletti munkát, aki testközelből látta a tutajosokat. 
Kőrösmezőn túl, a Fekete Tiszán túl, ott, ahol piciny csermelyként - a legelején 
egy vályúból csorogva - eredetét veszi a Fekete Tisza, a hegyek ölelésében ott 
vannak a hatalmas duzzasztók. A sekély vizű Tisza hátán egymás után sorakoznak 
a tutajok és a tutajosok a zsilipek kinyitására várva. Ott kapja el ezeket a sajátos 
vízi alkalmatosságokat a Tisza 4 -5 méter magasra felduzzasztott árja. Számtalanszor 
végignéztük ezt Olikával a vasúti hídról. 

Mi tagadás, nem akármilyen veszélyeket rejt a tutajozás. A rohanó, habzó víz 
sebesen sodorja a tutajokat a kanyargós, szük medrü Tiszán. Kissé távolabbról 
nézve az emberek szinte törpéknek tűnnek, amint derékig vízben állva, evezőikkel 
bravúros ügyességgel irányítják a tutajokat, hogy el ne akadjanak a köveken. Az 
ilyen zátonyra futás igazi katasztrófa. Az elakadt tutajba belerohan a következő, 
minden recseg-ropog, a hatalmas rönkök kiszakadnak a helyükről és repülve 
tótágast állnak. Valóságos világ vége, apokalipszis ez. . . És a tutajosok még ebből 
a rettenetes helyzetből is rendszerint győztesként kerülnek ki. 

Igaz, előfordultak tragikus esetek is, amikor egy tutajos vízbe fúlt vagy 
nyomorékként került ki a rönkök gyilkos szorításából. Ha jó i tudom, a vasúti híd 
alatt volt a két legveszélyesebb, S-betüt formáló kanyar. A tutajokat Nagybocskóig 
úsztatták le, ott kikötötték őket. Az emberek a tutajokról leszállva, csuromvizesen 
odajöttek az erdőhivatal nyitott ablakaihoz. Ott a számvevőségi tisztviselők vártak 



rájuk, gyakran jómagam is közöttük voltam, amikor ott dolgoztam. Miután az első 
ablakon át benyújtották a bérjegyzéket, számológépen gyorsan számfejtettük a 
bérüket, azaz ellenőriztük a leszállított köbmétereket és beszorozva azt a kifizetendő 
összeggel, a következő ablakon át már folyósították is nekik a bérüket. Három 
ablak volt, három pénztárossal és három számellenőrrel. 

Az emberek az erdőigazgatóságtól gyorsan, pontosan kapták kézhez a 
fizetésüket. És igen szép summák voltak azok! A jó munkát jól meg is fizette a 
Magyar Királyi Erdőigazgatóság. Olyasmi nem fordulhatott elő, hogy a tutajos a 
bérjegyzékének benyújtása utáni öt percen belül ne kapta volna meg az őt illető 
fizetséget. Erre nagyon ügyeltek az erdőigazgatóságon. A készpénz mindig jó 
előre ott lapult a kasszában. Az erdőmunkásoknak minden hónap első napján a 
pénztárosok a nehezen megközelíthető részlegekre is kivitték lóháton a fizetést. 
Ha egy héttel a fizetés előtt a megfelelő pénzösszeg nem volt a kasszában, Markovics 
főtanácsos úr, a számvevőség főnöke őrjöngött , egyenesen Budapestre , a 
minisztériumba telefonált. 

Ilyen és hasonló dolgok bizonyítják: volt is rend azon a drága, soha vissza 
nem térő Magyarországon. De hová tünt ez az ország? Hol vannak azok a 
becsületes, bölcs magyar parasztok, munkások, és hol vannak a lovagias, udvarias, 
igazságos, müveit hivatalnokok? Nem léteznek többé, eltűntek, mint az Atlantisz. 
Ezeket a magyarokat - tisztelet a kivételnek - átformálta, átgyúrta az elmúlt ötven 
év. Rohanó, harácsoló, egymáson átgázoló emberek lettek. Valami furcsa emberfaj 
jött létre. A régiek szellemét százszor visszasírom. Attól tartok, most már bármilyen 
rendszer jön is, nem segít. A kedvelt cseheim is ilyenné váltak. Az egész Európa, 
az egész világ rohan a vesztébe. Angliában, ahol köztudottan higgadt, magas 
kultúrájú nép él, a futballszurkolók halomra gyilkolják egymást. S úgy tartják, ez 
így van rendjén, csak én vagyok konzervatív, nem tudok lépést tartani a korral, 
nem tudom megérteni a körülöttem feje tetejére állt világot. 

A tutaj osok a Nagy bocskora beért tutajért olyan összeget kaptak, ami négyszer-
ötször meghaladta egy erdöigazgatósági tisztviselő havi fizetését. Meg is 
érdemelték. 

A Nagybocskón kikötött tutajokat hármasával-négyesével egymáshoz 
erősítették, s azokat egészen Szolnokig úsztatták le a nyugodtabb, mélyebb vizű, 
sokkal szélesebb Tiszán. Ezeket a tutaj-szerelvényeket már nem a huculok 
kormányozták, hanem egy más csapattagjai. A Rahó vidéki huculnak kb. két hete 
ment rá, amíg megfúrta a tutajok szálfáit, áthúzta rajtuk a köteleket, összeállította a 
szállítmányt. 

A huculok igénytelen, bohém emberek.. . Mindegyiknek megvolt a maga 
házacskája valahol fenn a hegytetőn, a földje és legalább két tehene, disznója, 



juhai, saját termesztésű krumplija, kamrájában egy zsák kukoricaliszt. Ezzel be is 
érte. Ha épségben, élve került el Nagybocskóról, s ott kikötötte a tutajt,jött a nagy 
dínomdánom. A kocsmában mulattak, ittak, ettek, verekedtek, szeretkeztek. Olyan 
buja életet éltek, amilyen búja maga a természet. Ha egy fiatal lány terhes lett, nem 
csináltak belőle nagy gondot, nem közösítették ki. Egyszeregy fiatalasszony karján 
megdicsértem egy gyereket, csak annyit mondott: „kopelja", ami törvénytelen 
gyereket jelent. Némelyik asszonyka a gyermek apjának nevét is megmondta, 
vidáman, könnyedén. Gondtalan, szabad életet éltek, akárcsak körülöttük a hegyek. 
Olykor jómódú emberek vették feleségül a megesett fiatal nőket. Vállalták az 
ajándékba kapott gyereket, eszük ágában sem volt számon kérni eredetét. A 
huculok nagyon szép emberek: magasak, csinosak, sudárak, nagyrészt szőkék, 
kék szeműek. Derék, becsületes, tisztességes nép. Gyönyörű, méregdrága 
népviseletük csodálatos harmóniában volt a természettel. 

Évente egyszer felkeresem anyuka és Bábka sírját. Szomorúan tapasztalom, 
mennyire megváltozott ott minden. Csak a kedves hegyek, erdők, havasok maradtak 
meg: a Tisza, a Sesul, a Bliznica, a Hoverla a régi; csak bennük nem csalódtam 
eddig. 

Csak azon a tájon tudok megújulni, feltöltődni. Ott érzem egyszersmind, hogy 
milyen kicsiny, milyen törpe vagyok a Természet óriásaihoz viszonyítva, s hogy 
végső soron mennyire jelentéktelenek az élet apró-cseprő problémái. Számomra az 
életben már nincsenek tragédiák, mert rádöbbentem, hogy csak a halál az. A többi 
mind-mind melodráma csupán. 

Amikor imént a Sesul-hegyről írtam, Szekeres Feri jutott az eszembe. Istenem, 
hol lehet, több mint valószínű, hogy nem él már. Hogy alakult vajon a sorsa? De 
sokat adnék azért, hogy utoljára még egyszer levelet válthatnék vele. „Dum spiro, 
spero". Egy életen át csodákról álmodoztam, és úgy látszik, ez már így is marad; 
amíg létezek, reménykedem. Ha akkor, 1940-ben Feri legalább egyszer megfogta 
volna a kezemet vagy megcsókolt volna, megéreztem volna a szerelem ízét, varázsát, 
soha nem lettem volna a szadista Fliomen felesége. Feri rég elhangzott szavai, 
levelei, egyéniségének kisugárzása megmaradt bennem, szívemben a mai napig. 
Bevallom, tettem egy naiv kísérletet Szekeres Feri megkeresésére. Gondoltam, 
hátha legalább gyermekeitől, unokáitól megtudok valamit róla. írtam Friderikusz 
Sándornak, annak a minden lében kanál, hiú, öntelt, tudálékos fráternek. Egy jól 
szerkesztett, világos okfejtésű levélben megkértem öt, legyen a segítségemre 
Szekeres Ferenc felkutatásában. Fontos adatokat, címeket közöltem. Választ nem 
kaptam leveleimre. 



Már második hónapja nem dolgozom, csak az emlékezéseim írásával vagyok 
elfoglalva reggeltől estig. Szertelenül, lázas sietséggel írok, a feltoluló emlékek 
zaklatott hangulatában: elkezdek egy-egy mondatot s még nem is sejtem, mivel 
fogom befejezni. Nem törődöm az ékezetekkel, a központozással stb. A leírtakat 
néha magam is alig tudom elolvasni... Előfordul, hogy két szó összeolvad: az 
egyik szó második fele az azt követő első felével van befejezve... Egyszerűen nem 
győzöm a rám rohanó emlékeket rögzíteni. De nem számít, kiírom magamból az 
örömöket, bánatokat, sorban, nem dramatizálva, nem szépítve meg semmit. 

Amikor hozzákezdtem, nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy lélegzetű írás 
kerékedik ki a tol lam alól . Kicsi t hason lóan volt ez a h í m z é s e i m m e l , 
gyékényfonásaimmal, a batikolással, grafikáimmal. Bármihez fogok hozzá, 
megszállottként csinálom. A különbség az, hogy kétkezi munkáim precízek - merem 
állítani, az írásom viszont hebehurgya. Tudom, vázlatokat kellett volna készítenem, 
kiről, miről, milyen sorrendben szándékszom írni. Én meg úgy mentem neki - már 
bocsánat - , mint ökör a górénak. De nem bánom, újból átéltem, átéreztem életem 
fontosabb eseményeit és kedves apróbb mozzanatait is. 

Mindig álmodoztam egy fonotékáról, lemezgyűjteményről, mely felölelné a 
klasszikus zeneműveket és népszerű szerzeményeket, sanzonokat, slágereket no 
és persze a népzenét. Főképpen a hegedűre írt klasszikus müvek hiányoznak nekem, 
mert nem múlt el nyomtalanul az a nyolc év, amit Fliomen Gulágjában töltöttem. 
Megtanultam érteni és szeretni a komoly zenét. 

Mint említettem, főképpen a hegedűre írt művek állnak közel hozzám, és azokat 
ismerem a legjobban. Sajnos, nincs alkalmam végighallgatni őket, és bizony néha 
meg kell erőltetnem az emlékezőtehetségemet, hogy rájöjjek egy-egy mű dallamára. 
Ilyenkor úgy érzem, elvesztettem valamit, ami már az enyém volt. Flioment 
elfelejtettem, kitöröltem az emlékezetemből, de sok általa megismert mű él bennem 
ma is. Mivel szóba került, még hozzáfűznék valamit az életrajzához. 1905-ben 
Bukarestben született, apja román zsidó férfi, az anyja francia nő volt. Négy 
gyermekük született: Liza, Betty, Márk és Efim. Liza csellista a bukaresti opera 
zenekarában, Betty zongoratanár, Márk hegedűs lett. A vunderkind, azaz a 
c s o d a g y e r e k közö t tük E f i m vol t . C s a l á d j u k m i n d e n t a l á r ende l t az ő 
iskoláztatásának, kényelmének. Neki jutott mindig a legjobb falat, a legszebb 
ruhanemű stb. Az anyja rabszolgaként szolgálta ki a fiát. Szorgalmas, tehetséges, 
magába forduló gyerek volt, hálátlan a környezetével, még a szüleivel szemben is. 
Mindent úgy fogadott el, hogy az kijár neki. О volt a világ közepe, hisz őt maga 



George Enescu is megdicsérte. Gyermekkorában Oslóban, Amszterdamban és 
másutt hangversenyezett. Volt egy élettársa, egy zongoraművésznő, aki sokáig 
vele együtt koncertezett. Egy alkalommal megemlítette nekem, hogy évek múlva 
elváltak az útjaik, és hozzátette: „Nem bántam meg, mert gyógyíthatatlan, ágyban 
fekvő beteg lett és meghalt." Hát ez volt ő . . . 

1955-ben Fliomen ismét megnősült. Egészen fiatal, magyar egyetemista lányt 
vett el. Kreol bőrű, göndör fekete hajú, életkedvtől sugárzó teremtés volt. Ezt a 
házasságot ő, a lány erőszakolta ki. Fliomen félt tőle, de szerelmes lett bele. Ez a 
feleség is megélte vele a poklok poklát. Született egy fiacskájuk, Attila. Vagy 5-6 év 
múlva elváltak. Az asszony ki akart költözni Magyarországra, ezért fiktív házasságot 
kötött. Fliomen azonban nem adta a beleegyezését, hogy kivigye a fiát. Majd csak 
amikor a fiú leérettségizett, s ő is fiktív házasságot kötött, akkor költözhetett ki az 
anyjával együtt. Előzőleg meglátogattak engem Magyarországon. Örültem, hogy 
megismerhettem őket. Fia rövidesen felbontotta fiktív házasságát, befejezte az 
egyetemet és egy időre a híres magyar operaénekesnő, Sass Szilvia férje lett. 

Fliomen évtizedeken át magányosan élt. 1994. szeptember 22-én, 86 éves korában 
Ungváron halt meg végelgyengülésben. Az ungvári zenei közösség adta meg 
neki a végtisztességet mint művésznek, tanárnak, majd az izraelita felekezet 
temettette el. Nem értesültem a haláláról, csak a temetés után szereztem róla 
tudomást, amikor többen is megkérdezték: miért nem voltam ott a temetésen. Az 
igazsághoz tartozik, hogy ha tudtam volna, akkor se mentem volna el. Egy nagy 
cikk jelent meg róla „Egy nemes élet visszhangja" címmel, amelynek alcíme ez volt: 
„Fliomen két hegedűje". Ehhez adalékként annyit, hogy két hegedűje közül az 
egyik valóban eredeti Stradivari volt, 1719-ben készült. Hegedűit, zongoráját és 
tengernyi kottáját az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskolára hagyta. 

Még egy emlék. 1968. február 18-án Pistivel, az akkor éppen Ungváron 
tartózkodó Olikával és Andreival együtt ott voltunk Fliomen hangversenyén. Egy 
újságcikk is beszámolt az eseményről. „Műsoron: 24 Paganini-capriccio" címmel. 
Ez a cím is jelzi, hogy nem mindennapi hangversenynek lehettek fültanúi a 
je lenlevők: egy műsorban előadni Paganini nagy virtuozitást követelő 24 
capriccióját világviszonylatban is ritka produkció. Fliomen kegyetlen volt 
önmagával szemben is: naponta minimum hat órát gyakorolt, minden áldott nap. 
Legalább két helyen dolgozott, szólista volt és tanár egyidejűleg. Bárhol járt, 
bárhol is tartózkodott, időnként módját ejtette, hogy a természet ölén is gyakoroljon. 
Amikor a kórházban feküdt, oda is magával vitte a hegedűjét, kottáit. Úgy vélem, 
neki nem volt szabad megnősülnie, tartania kellett egy házvezetőnőt, havi fizetéssel. 

De elegem van belőle, nehezemre esik még írni is róla. Most valami másra, 
valami szépre és derűsre szeretnék emlékezni. Épp hallom a rádióban Marlene 



Dietrich „Hol vannak a katonák?" с. sanzonját. Ez a melódia szép emlékeket ébreszt 
bennem. Kedves, régi barátaim, Sutka János főhadnagy, Szabó László és Orosz 
Sándor zászlós arca merül fel a régmúlt ködéből. Jánost és Lacit 1943-ban 
elvesztettük. Eltűntek a gyilkos háború süllyesztőjében. Sanyi 1944 októberében 
még megkeresett minket Máramarosszigeten és menekíteni próbált. Később neki 
is nyoma veszett. 

Szívbe markoló emlékek.. . A szépre és a jóra akartam emlékezni - ehelyett 
elszomorodtam. Úgy látszik, a fényhez mindig hozzátartozik az árnyék. 

50. 

Még egy emlék tolul fel bennem. Sajnos, nem emlékszem pontosan a történés 
időpontjára. Egy reggel magam voltam odahaza. Hirtelen berohant hozzánk János. 
Igen zaklatott volt. Én elnézését kértem, bementem a szobába és ruhát akartam 
váltani. Ott álltam kombinéban, amikor rám nyitotta az ajtót. „Emmike, bocsásson 
meg, vár az autó, indulunk a frontra, búcsúzni jöttem. Szeretem magát" - ezzel 
megölelt, ügyetlenül szájon csókolt. „Isten vele, drága Emmike." Soha többé nem 
érkezett hír felőle. 

Akkoriban már tanúi voltunk a lengyelek menekülésének. A magas vasúti 
töltésen ültünk, alattunk elterült egy hosszú útszakasz. Végtelen sorokban, 
szekereken, gyalog, kerékpáron, éjjel-nappal vonultak-menekültek. Különböző 
társadalmi rétegekhez tartoztak. Ahogyan ott ültünk, felszaladt hozzánk két 
fiatalember. Az egyik egy kartonlappal a kezében bravúros gyorsasággal készített 
Olikáról egy grafikai portrét, élethű volt és remek alkotás. Oda is ajándékozta 
Olikának. Ezek a lengyelek a szovjet hadsereg elől menekültek és Magyarország 
befogadta őket. 

Sajnos, a régi naplómban nincs meg a dátuma ennek az eseménynek. Ez akkor 
lehetett, amikor a németek nyugatról és a szovjetek keletről támadták meg 
Lengyelországot. 

Félévszázad múltán is, ha találkoztunk Olikával, nagy szeretettel gondolunk 
rájuk, beszélünk róluk. 1945-ig közösek az emlékeink. Nagy kár, hogy a sorsunk 
elválasztott minket. Egyek voltunk, egyformán éreztünk, egymásra voltunk 
hangolva, bármennyire is különbözött a természetünk. Ha tovább is együtt 
maradunk, biztosan gazdagabb, szebb lett volna az életünk, kiegészítettük volna, 
megvédtük volna egymást a sors csapásaitól. Határozottan tudom, hogy ha Olika 
a közelemben van, a Fliomennel kötött házasságom egy hónapnál tovább nem 
tartott volna. О sem gyötörte volna magát nyolc évig Ionel feleségeként. Idegen 
országba, idegen mentalitású emberek közé kerültünk. Az ottaniak nyelvét 



egyikünk sem tudta. Ráadásul vasfüggöny választott el minket egymástól, 
képtelenek voltunk segítő kezet nyújtani egymásnak. Szegény drága Olikám nem 
ilyen életet, nem ilyen sorsot érdemelt. 

lonel úriember volt, de terhelt lelkű, szentimentális, érzelgős valaki. Percnyi 
hangulata határozta meg tetteit. Képes volt megdöbbentő cselekedetekre. 

Karrierje egyébként jól indult. Mint már említettem, a híres Sorbonne-on tanult, 
de egy év múltán hazajött. Megkezdődött a háború. Halálosan beleszeretett egy 
lányba. Különben minden szerelme „halálos" volt. Ezt a szerelmét legjobb barátja 
elhódította tőle. Olyan csalódás érte, hogy rögtön jelentkezett a frontra. Amikor 
apja, a román ezredes úr megtudta ezt, teljesen belezavarodott , majdnem 
öngyilkosságot követett el. lonel később Duklánál is részt vett a harcokban. Kis 
híján odaveszett. Csak úgy tudott megmenekülni, hogy többedmagával együtt 
egy elmocsarasodott kis tavacskába vette be magát. Egy teljes napon át rejtőzött 
a nádasban. 

A sír, amelyikbe drága Pistikémet temettük, másfeles nagyságú. Nekem is 
megvan a helyem benne. De ha anyukára, az ő hozzám intézett szavaira gondolok 
- „Emmike, hogy döntöttél? Igen vagy nem?" - úgy tartozom neki annyival, hogy 
Tiszaborkúton, anyuka sírjába temessenek el. Ezt okvetlenül meghagyom 
Natikának... Anyuka csaknem 70 éve nyugszik ott egyedül, abban a tündérvilágban, 
hegyek, völgyek, havasok közt a Tisza partján. Igen, határozottan azt akarom, 
hogy vele együtt aludjam örök álmomat. Ez volt az ő utolsó kívánsága. 

Drága Pistikém ! Kék madaram, azért voltál csak oly rövid ideig az enyém, mert 
a kék madarat nem birtokolhatja hosszú távon senki. Engem ért a kivételes szerencse, 
hogy egyáltalán találkozhattam Veled. 

Megjelent, mint egy üstökös, megvilágítva életem egy kis szakaszát - és 
elsuhant. Cserébe nálam hagyta a varázserejű gyémántot, amelyik megnyitotta 
előttem az Emlékezés Birodalmának kapuját. 
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