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Emberi törvény, kibírni mindent. 
S menni mindig tovább. 
Még akkor is, ha nem élnek már 
Benned remények és csodák.. . 

Ernest Hemingway 

Van néha úgy, hogy írni kell, 
Miként a nagy bánatban is sírni kell. 

Mészáros János 

EGY A SOK KÖZÜL 

Ösz volt, gyönyörű nyárutó. Még illatos volt a levegő a virágszirmoktól, még 
keményen tartották leveleiket a fák, de az ember már a bőrén érezte az ősz hűvös, 
csípős leheletét. Még ragyogott a nap, de sugarai már nem perzseltek, foszladozott 
a természet ezer színű palástja, elmúlóban volt a csodálatos ragyogás. Elmúlóban, 
mint az évek óta tartó háború. Ennek örült az ember, reménykedett, hogy egyszer 
vége lesz: ha gyengül a front, vonulnak vissza, szétszélednek a csapatok, mindenki 
menti a bőrét, ahogyan tudja. De ha kecsegtetett is az ősz reményekkel, ez az 
évszak tele volt szűnni nem akaró esőzéssel, sárral, széllel, viharral. 

A kisváros macskaköves utcáin már nem csattogtak német bakancsok, már 
nem hallatszott hetyke nótázásuk. Helyüket a visszavonuló magyar csapatok 
foglalták el, megkopva, reményvesztetten, már csak a csodában bízva. 

A lány amikor lenyomta a kilincset, határozottan érezte, hogy belülről ugyanúgy 
lenyomta valaki. Csak egy pillanatig volt határozatlan. Összeszedte minden erejét, 
és hirtelen mozdulattal belökte a kaput. Egy fiatal hadnaggyal találta magát szemben, 
aki a csinos lány láttán katonásan összecsapta a bokáját és bemutatkozott. 

- Engedelmével - tette hozzá gyorsan és megkérdezte: 
- Segíthetek valamiben? Nincs itthon senki! 
- Nem baj! - vágta rá a lány nyersen és megpróbált bejutni, de ellenállásba 

ütközött. 
- Kedves kisasszony, ne haragudjon, ha akadékoskodom, de értse meg, nincs 

itthon senki, csak én. Nem tudom, hová mentek a többiek! Mondja meg, kit keres! 
Mit adjak át a háziaknak? Kihez van szerencsém? 

A lány belement a játékba. 
- Hogy kit keresek? És nincs itthon senki? És mit üzenek a háziaknak? Hát 

figyeljen ide, kedves akárki! Most én kérdezek! Kicsoda ön, és hogy került ide? 
- Hogy én? Kicsoda? - makogott a fiatalember egy pillanatig. - Már 

bemutatkoztam, itt lakom, ide vagyok elszállásolva. 



Most a lányon volt a meglepődés sora. Nézték egymást azzal a nézéssel, amivel 
azok az emberek nézik egymást, akik a másikról semmit sem tudnak. Lágy szellő 
fújdogált, meglengette a lány dús barna haját, majd egy erősebb fuvallattal az 
arcába csapta. Természetes mozdulattal simította el a rakoncátlan hajfürtöket. Nézte 
az előtte álló fess hadnagyot, és azt gondolta: határozottan jóképű, csak egy kicsit 
ügybuzgó. Megpróbálta kikerülni a férfit, hogy végre bemehessen, de a hadnagy 
nem tágított a bejárattól. Szemét le nem vette a jövevényről, és azt gondolta: 
csinos, nagyon csinos, csak egy kicsit erőszakos. 

A lány megelégelte a huzavonát, határozott mozdulattal tolta arrébb a hadnagyot, 
de látva annak a csodálkozástól kikerekedett szemét, kitört belőle a nevetés. Fejét 
hátraszegve jóízűen kacagott. A fiú elbűvölten nézte a nevető lányt. Nézte hibátlan, 
szép fogsorát, a szemét, száját és régen nem érzett melegség járta át. 

A lányt magával ragadta a felszabadult nevetés, nem bírta abbahagyni. Roppant 
komikusnak találta a helyzetet: nem tud bemenni a saját házukba, mert egy ügy-
buzgó, vadidegen fiatalember nem engedi. 

- Hagyjuk a tréfát - nyögte ki végre. - Én itthon vagyok. 
Most a hadnagy ámult el. 
- Maga? Maga itt lakik? Az nem lehet! Nem! Ez kizárt dolog. Én már három 

napja lakom itt, és még egyszer sem láttam. Nem, ez nem lehet, maga csak ugrat 
engem. 

A lány még mindig nevetett, de közben kiszedte a táskájából a kulcsokat, és 
kinyitotta a bejárati ajtót. Mindezt gyors, beidegződött mozdulatokkal. A had-
nagynak már semmi kétsége nem lehetett: a lány igazat mondott. 

Egy ideig még állt az előszobában, ámulatában észre sem vette, hogy a lány 
nincs ott. Arról is megfeledkezett, hogy el akart menni. Belépett a szobájába, és 
ledobta magát a heverőre. Nem értette. Hogy lehet az, hogy már három napja itt 
lakik és eddig még nem találkozott ezzel a kis kacagó tündérrel? 

Tisztán hallotta csengő nevetését, látta a huncut fekete szempárt, azt a tekin-
tetet, ami levette a lábáról, és elfeledtette vele, hogy el akart menni szórakozni. De 
minek? Mikor itt van helyben egy lány, aki úgy tud nézni, hogy teljesen megbé-
nítja az embert. Felugrott fektéből és elindult, hogy megkeresse annak a csillogó 
szempárnak a gazdáját. 

Finoman, halkan kopogott az egyik ajtón: semmi választ. Majd a másikon. 
Néma csend. Nyitogatta az ajtókat, de eredménytelenül. 

- Kész labirintus - gondolta, de ha belekezdett, nem adja fel. Hirtelen kívül 
találta magát a hosszú folyosón. Egyszer csak vízcsobogást hallott, amit a lány 
dudorászása követett. 

- Hát megvan végre! Már azt hittem, eltévedtem a szobákban. 



De a lány a vízcsobogástól, a dudorászástól észre sem vette a hadnagyot, akit 
egyre jobban elbűvölt a lány természetes szépsége és az az összhang, ami egész 
lényét elárasztotta: a virágos, könnyű selyemszoknya, karcsú derekán a fonott 
fekete öv, a hófehér selyemblúz, amely sejtetni engedte az alatta lévő feszes, 
formás kis melleket. És mindez a tökéletesség egy 36-os kis lábban végződött, amit 
még jobban kiemelt a piros, parafa talpú szandál. 

A lány újra nevetett, kivillantva egészséges, szabályos fogsorát. 
- Oh! Ez a mosoly - gondolta a hadnagy. Ezt a melegséget, felszabadultságot 

már régen nem érezte lány közelében. Állt az ajtóban, nézte a lányt, és gyönyörkö-
dött benne. Az megfordult, és azzal a mozdulattal intett a fiú felé, amivel az ember 
azt szokta kérdezni: nos, mit akar? 

- Nincs kedve bejönni hozzám a szobába? Beszélgethetnénk egy kicsit. Sehogy 
sem megy a fejembe, hogy lehet az, hogy a három nap alatt egyszer sem futottunk 
össze? 

- Ki volt itthon, amikor hozzánk jött? - tette fel a lány az első kérdést, mint egy 
vizsgálóbíró. 

- Egy szép, de teljesen más típusú lány és a kis cselédlány. 
- A nővérem. 
- Azt hittem, a húga. 
- Mindenki azt hiszi. Nem történt semmi. Nem tudom, miért? Olyan öregnek 

látszom? Mondja csak meg őszintén, nem vagyok sértődős - és felhúzott 
szemöldökkel, kíváncsian várta a választ. 

A hadnagy zavarban volt. A nőket rettenetesen sérti, ha idősebbnek nézik a 
koruknál. Zavarában dadogni kezdett. 

- Most, hogy már mindkettőjüket láttam, meg kell mondanom, maga sokkal 
határozottabb, merészebb, természetesebb. Ezért gondoltam, hogy maga az idősebb 
és nem az öregebb; ahogy azt maga mondta. 

Közben megjött a kis cselédlány is, óvatosan benyitott a hadnagy szobájába 
és megkérdezte: 

- A kisasszony itt van? Nincs szükségük valamire? 
- De igen! Hozzon nekünk valami harapnivalót! 
- Igenis! 
-Teá t is kérünk! 
A lány már el is tünt, de nem érkeztek tovább folytatni a beszélgetést, amikor 

a nővére lépett a szobába. Amint meglátta húga lábait a lavórban egy férfi jelenlé-
tében, sopánkodva csapta össze a kezét. 

- Hogy jut eszedbe ilyesmi? Ez nem illik! 
- Na mit mondtam? - súgta halkan a fiúnak. 



- Tudom, nővérkém! De a hadnagy úr... 
El akarta mesélni, hogyan is történt, aztán csak legyintett: nem fontos! 
A beszélgetés egy percre megakadt. Amaz csak állt, és értetlenül nézett hol az 

egyikre, hol a másikra. A húga egyenesen nekiszegezte a kérdést: 
- Mondd, nővérkém, hogy lehet az, hogy már három napja a házunkban lakik 

egy fess fiatalember és én erről semmit nem tudtam?! El akartál dugni? Ahhoz 
sajnos elég nagy vagyok. 

Kellemetlen volt hallani az igazságot, de általában kimondta, ha valami nyomta 
a begyét. Nem szerette a sznob embereket, márpedig a nővére az volt, és ő ettől a 
falnak tudott volna menni. 

- Tehát te voltál itthon, amikor a hadnagy úr megérkezett! Nem gondolod, 
hogy egy kicsit furcsa, hogy sem a lány, sem senki más a házból nem szólt nekem? 

Közben a cselédlány behozta a hidegtálat. Abbahagyta a vitát, kiment, hogy 
egy kis hideg vízzel nyugtassa meg felkorbácsolt idegeit. Mire elzárta a csapot, a 
rossz kedvét is elzárta vele. Ugyanolyan mosolygós arccal ment vissza a szobába, 
mint amilyen azelőtt volt. Asztalhoz ültek, és nem lehetett panasz az étvágyukra. 
Pillanatok alatt kiürült a tál. Ernyedten dőltek hátra a székeken. A lány szólalt meg 
elsőnek, hogy oldja a még mindig feszült hangulatot. 

- Hogy aludt nálunk az első éjszakán? Kényelmes volt a fekhelye, hadnagy úr? 
- Be kell vallanom, annyira kényelmes volt, hogy nem tudtam aludni. A fronton 

szalmán, vagy legjobb esetben dikón, de legtöbbször a lövészárkokban állva, 
megvetett lábakkal már úgy megszoktuk, hogy itt ezen a kényelmes heverőn a 
friss, illatos ágynemű ellenére sem jött álom a szememre. Bizonyára az is hozzájárult, 
hogy a bajtársakra gondoltam, akiktől elszakadtam, és azt sem tudom, merre 
vannak?! A frontot védeni már nem lehet. A beígért dicsőség reménye már messze 
tünt, tovaszállt. Az esztelen öldöklés borzalmait soha nem fogjuk elfelejteni. 

A hadnagynak csak három napja maradt, hogy kibeszélje magából a háború 
borzalmait. Csak három napja. О még nem tudta ezt. Örült hát, és mindent elkövetett, 
hogy ne gondoljon a borzalmakra. A lány is mindent megtett ennek érdekében. 
Szelíden kérte a nővérét. 

- Játssz nekünk valami jó számot, kérlek. Én jobban tudok beszélni, te szebben 
tudsz zongorázni. 

De az hallani sem akart róla. Sokáig kérette magát, de mert az idegen is kérte, 
végül engedett. Szállt a dal a pianínóból, és a hadnagy táncra kérte a lányt. Gyön-
géden átfogta a derekát, és a sok vér, mocsok, piszok után, most olyan tisztának, 
ártatlannak érezte magát, mint egy csecsemő. Ölelte szelíden, szeretettel és arra 
gondolt, még minden menthető, ha megfogja ennek a kedves, vidám lánynak a 
kezét. Fogja erősen, és nem engedi el soha. 



Forogtak a tánc ritmusára, érezte a bőrén keresztül a lány ritmikusan verő szíve 
dobogását, magába szívta bőrének illatát. Csodálkozott, de most nem korbácsolták 
testét vad férfivágyak, csak valami csendes béke tartotta fogva. 

Hálás volt a sorsnak és ennek a gyereklánynak, aki a 17 évével bölcsebb volt, 
mint sok érett asszony. Ez a lány reményt nyújtott a reménytelenségben. Lehet, 
hogy csak óráik vannak, napjaik. Lehet, hogyha kilép ebből a kedves házból, 
néhány méterrel arrébb a biztos halál leselkedik rájuk. Rájuk, arra a néhány emberre, 
aki a századukból még megmaradt. Lehet, hogy még ezen az éjszakán, még ma este, 
egy óra múlva jön a parancs: lóra! És menni kell! Nem mondhatja: kérem, én most 
nem tudok elmenni! Nekem most nem lehet elmenni! Én most végre találtam valakit, 
aki feledteti velem a háború borzalmait, a rettegést. 

- Hé! Jöjjön már vissza! Valahol nagyon messze járt. Már másodszor szólok, 
de nem hallja. 

A hadnagy olyan képet vágott, mint aki most pottyant a társaság közepébe, és 
nem tudja, hogy hol van. De az ismerős hang, a csipkelődő stílus hamar helyre-
billentette. 

- Kérem, bocsássanak meg - szabadkozott. - Valóban elkószáltak a gondolataim. 
A fiúkra gondoltam, akikkel együtt vagyunk, és akik itt laknak magukkal szemben. 
Arra gondoltam, vajon ők is ilyen jól érzik magukat, mint én? 

Mindannyian észreveszik, hogy elszállt a hangulat, és nem is lehet visszahozni. 
A lány torkát sírás fojtogatja. Sajnálja ezt a szép, erős legényt: úgy áll itt közöttük, 
mint egy kisfiú, akinek eltörték a szép játékkardját. 

A lány nővére összeszedi a kottákat, lezárja a zongorát. Lassan, kimérten 
cselekszik, arra számít, a húga megy el hamarabb. Nem akaija őket kettesben hagyni. 
Hogy miért? Maga sem tudja. Áll a zongora mellett türelmesen és vár. Várja, hogy 
a húga induljon már, de az nem mozdul. Nem mozdul, mert a hadnagy fogva tartja. 
Két kezébe fogja a lány apró kis kezeit és nem akarja elengedni, mert fél, hogy a 
csoda véget ér. A másik lányt nem is látja. Úgy érzi, egy bűvös körben csak ketten 
vannak, az élettel teli, víg kedélyű lány és a lelkileg roncs, jóvágású fiú. A feszültség 
szinte vibrál a levegőben. A hadnagy lassan a szájához emeli az apró kis kezeket, 
megcsókolja mindkettőt. 

- Köszönöm ezt a gyönyörű estét. Sose hittem, hogy még lesz ilyenben részem. 
Mindent köszönök. 

A lány megilletődötten áll, szabadkozik. 
- Ugyan már, hiszen nem csináltam semmit! 
A nővér csendesen figyel. Nem érti, mit esznek a húgán, és hogy csinálja? 

Mindenkit levesz a lábáról, legyen az öreg, vagy fiatal, nő vagy férfi. 
A hadnagy még mindig fogja a lány kezét, aztán közelebb hajol, halkan súg 



valamit a fülébe, miközben a másikat nézi, aki még mindig az ajtóban áll és várakozik. 
A lány nem lepődik meg egyáltalán, incselkedve, hangosan válaszol. 

- Attól függ, milyen csókot akar? - és huncut mosoly ül az arcán. 
- Hogyhogy milyet? - csodálkozik a hadnagy. 
- Hát... Olyat, amit asszony ad a féijének, vagy olyat, amilyet egy kislánynak adnak? 
A fiút meglepi a furcsa kérdés, de belemegy a játékba. Legalábbis ö úgy gondol-

ja, hogy a lány játszik. Pedig a lány most komoly, nagyon komoly. 
- Hadd halljam? Milyen csókot kap egy asszony és milyet egy lány? Tudja-e? 
- Tudom bizony! A lányokat csak arcul vagy homlokon csókolják, az asz-

szonyokat pedig szájon. Vagy nem igaz? 
A fiú most elengedi a lány kezét. Már csak ketten vannak, a másik elunta a 

várakozást. Aztán a lány fölé hajol, és mindkét oldalról arcon csókolja. 
- Kis tudósom! Jó éjszakát! Ezt az estét soha nem felejtem el. Mától kezdve 

hiszek a csodákban, és mindezt magának köszönhetem. 
- Jó éjszakát, hadnagy úr. Aludjon jól, és álmodjon szépeket. 
- Kérhetek még magától valamit? 
- Attól függ?! 
- Ne szólítson hadnagy úrnak, az nagyon hivatalos. Szólítson a keresztnevemen. 
- Ennyi az egész? Rendben van, hadnagy úr! 
Mire az még bármit mondhatott volna, a lány már nem volt sehol. 

* * * 

A hadnagynak három napja maradt, hogy kibeszélje magából a háború 
borzalmait. Csak három napja. Három napig boldog volt. A parancs éppen olyan 
váratlanul érte, mint ez a boldogság. 

Férfiasan búcsúzott. Könnyek nélkül, gyorsan. Felpattant a lovára, és meg-
csonkult csapatával elindult a jelzett cél felé. De alig tettek néhány száz métert, 
visszavágtatott, hogy elköszönjön, színészkedés nélkül, nem titkolva érzelmeit. 

Nem szállt le a lováról, lóháton ügetett be az udvarra a hátsó kijárathoz. A lány 
mindezt az ablakból látta, kifutott elé. A hadnagy arca mérhetetlen kétségbeesésről 
árulkodott. Alig bírta visszanyelni a könnyeit. 

- Kicsi lány! Nem szégyellem, félek. De ígérem, erős leszek, és vigyázni fogok 
magamra, mert vissza akarok jönni érted. Visszajövök. Vissza.. .visz-sza-jö-vök! 

A bátorító szavak sírásba csuklottak. Lenyúlt a lány keze után, és úgy szorította, 
majd eltörte. Aztán lehajolt, magához ölelte, forrón, szenvedélyesen megcsókolta. 
Az hagyta, nem tiltakozott! Eszébe jutott, hogy minden halálraítéltnek teljesítik az 
utolsó kívánságát. Másnap reggel mindenki arról beszélt, hogy a kisvárostól nem 



messze egy pár emberből álló huszárcsapatot a közeli erdőből partizánok támadtak 
meg. Vezetőjük, a kis hadnagy fej lövést kapott. Azonnal meghalt, nem szenvedett. 
A lány nagyon szomorú volt. A hadnagy becsapta. Azt mondta, visszajön érte, de 
nem tartotta be az ígéretét. Az a lány én voltam, a magam életét látom a visszapillantó 
tükörben. 

A SZÖKÉS 

1944 ősze volt. Mindent párás köd borított. Napok óta zuhogott az eső, mintha 
soha nem akarna elállni, mintha le akarná mosni a világról a háború szennyét, 
mintha el akarná siratni azt a tömérdek halottat, akik ennek az esztelen háborúnak 
estek áldozatul. 

A két fiú a megfelelő pillanatra várt. A szakaszból már csak 12-en maradtak, a 
tiszt is sebesült volt. Nem annyira testileg, mint inkább lelkileg összetörve. 
Beregszász határában egy borpincében húzták meg magukat a sötétség beálltáig. 
Nem volt rajtuk emberi ábrázat, piszkosak, borostásak, éhesek voltak. Amúgy is 
elgyötört testüket az élősködők is kínozták. Unták a háborút, az értelmetlen öldöklést 
és titokban mindegyikük arra vágyott, legyen már vége. Napok óta gyalogoltak, 
hol lemaradva egymástól, hol újra összeverődve. Az eső mosta, szaggatta amúgy 
is megtépázott ruhájukat. A szendergés tört részeiben friss fürdőről, tiszta ruháról, 
kényelmes ágyról álmodoztak. 

Esteledett. A kis csapat elindult. Fáradtan vonszolták magukat. Olyan sürü 
volt az eső, hogy nem lehetett keresztüllátni rajta. Leereszkedtek a hegyoldalon. A 
tiszt súgva figyelmeztette őket: 

- Fiúk! Csak nem szétszéledni ! 
Jóska a kis cigányfiúra nézett, szemük egyetértőn villant. Itt volt a kellő pillanat. 

Botorkálva követték társaikat. Halk égi moraj kísérte a sötét felhők futását. 
Útkereszteződéshez értek. Négyfelé ágazott az út. Munkács felé kell menniük. De 
melyik út visz arra? Az egyik úton hídnak kell lennie, azon kell átmenniük, aztán 
jobbra és onnan egyenesen. A tiszt az egyik fiút előreküldte, nézzen szét. Amíg 
várakoztak, Jóska észrevette, hogy a közelükben az egyik kapualj üresen tátong. 
Intett a kis cigánynak, és mutogatással jelezte: ha megindulnak a többiek, ők 
lemaradnak. A fiú megértette, visszaintett. Közben megjött a futár, és igazolta 
hogy jó úton mennek, ott van a híd, továbbmehetnek. 

Elindult a megtépázott csapat, és csak a hídnál vették észre, hogy a két fiú 
lemaradt. A tiszt megálljt parancsolt. Tanakodtak, mi tévők legyenek?! 

- Lehet, csak félrevaló dolgukért maradtak le, mondta az egyik. 
- Ezek megszöktek! - így a másik. 



- Az nem lehet - tiltakozott a harmadik. 
- Várunk egy kicsit! - vágta el a vitát a tiszt. 
Várakoztak. Ki háttal a híd korlátjának támaszkodva, ki előre a puskájára. Már 

nem volt semmijük, csak az elgyötört testük és az életük. 
A tiszt is unta már az esztelen vérontást, de jó példát kellett mutatnia. 

Megtagadni a parancsot, ellenszegülni? ... Statárium van!.. Rögtönítélő bíróság!., 
így is, úgy is a halálba rohannak. A Kárpátokon túl már közelednek a szovjet 
csapatok, s ha addig megússzák élve, akkor vagy átállnak, vagy fogságba kerülnek. 
Irigyelte a két fiút merészségéért, határozottságáért. Igazat adott nekik. A harcnak 
már semmi értelme, de erről nem szólt a többieknek. 

Nem vártak tovább. Felhangzott az újabb vezényszó. 
-Csapat , indulj! 
S a megcsonkult csapat, vonszolva magát, újra elindult. Némán, hangtalanul. 

A hadnagy hirtelen szembefordult megmaradt embereivel, kezével intett. 
-Csapat , állj! 
Egymásnak ütődve álltak meg a hirtelen vezényszóra. De a rendbontással 

most senki nem törődött. 
- Fiúk! - A tiszt nem találta a szavakat. - Éhesek vagytok? 
- Igen! - hangzott a válasz. 
- Fáztok? Fáradtak vagytok? 
- Igen! - suttogták. 
- Nos, figyeljetek! Kettesével szóródjatok széjjel, és amilyen gyorsan csak 

lehet, az útba eső házaknál próbáljatok szállást kérni. így még talán megmene-
külhetünk. Nincs már kitől parancsot várni, nincs már mivel harcolni. Sem 
ennivalónk, sem egységünk. Nem tartozunk mi már senkihez. Ég áldjon benneteket! 
Vigyázzatok magatokra! 

A fiúk döbbenten hallgattak... Nem tudták, ugratás-e az egész, vagy komolyan 
beszél. De amikor megkérdezte: nem akartok életben maradni? szedelőzködni kezdtek. 

- Ég áldja, hadnagy úr! - köszöntek összeszorult torokkal. Még vissza-
visszanéztek, de végül elnyelte őket a sötétség. 

A zápor nagy cseppekben hullott a már amúgy is rothadásig vizes talajra. A 
két fiú még mindig a kapualjban lapított. Vártak. Jóskának úgy tünt, hogy a 
szembenlévő ház ablakában valaki áll. A villámlás pillanatában egy nő sziluettjét 
látta. Úgy döntött, ide fognak bekopogni. 

Mindketten fiatalok voltak. Jóska még alig múlt huszonkét éves, a kis cigány 
huszonegyedik. Egyik lassan két éve, a másik harmadik éve éli át a háború kegyetlen 
borzalmait. A golyók nem válogatnak. 



Azt tartják, a háború a férfiak harca. Mit tudják azt a gyenge nők, akik csak sírni 
tudnak, hogy min mennek ők keresztül egy-egy tűzharc közepén? Lehet, hogy ezt 
nem tudják, de hány asszony számít hősnek, aki naponta 5-6 éhes szájat etet, 
megvonva magától a falatot? És azok a kémnők, akik a szépségükkel férkőznek az 
ellenség táborába, kockára téve egyetlen kincsüket: az életüket? Munkásasszonyok 
a forró vaskohók mellett, akik gyönge, törékeny testükkel hatalmas ágyúkat, 
aknavetőket öntenek, hogy megmentsék az ellenségtől hazájukat? Ok a láthatatlan 
harcvonal, az a front, ami mindig helytáll. Föld alatt, romos épületekben, önmaguk 
és családjuk életét is veszélyeztetve a hazát szolgálják. Rájuk mindig lehet számítani. 

A háború csúf és kegyetlen, mindent elsöpör ami szép, ami él, és amiért élni 
akar az ember. Ez a két fiú egy életre megelégelte a háborút, minden borzalmával 
együtt. Ezért határozták el, hogy meglépnek az első adandó alkalommal, és nem 
harcolnak tovább. A fegyvert már régen eldobták, csendben várakoztak. 

Jóska jól látta, hogy a szemben lévő ház ablakában egy lány áll. A villám 
fényénél az ablakból nézte az egyre gyorsabban duzzadó esőt, a hömpölygő 
tócsákat. Minden sír. Minden mocskos. Sehol egy halvány reménysugár. 

HAZUG ÁLMOK 

Ez volt hát a nagy lehetőségek ideje? Az oly sokszor megálmodott? Most a 
saját bőrükön tapasztalhatták a háború gyötrelmeit. A haza megvédése - álmaikban 
- csak győzelemből állt. Elkészítik a haditervet, lerohanják az ellenséget, és kész a 
siker a vele járó kitüntetéssel, dicsőséggel. És már fel is vonhatják győztes 
lobogóikat, fel a magasba, hogy mindenki lássa. 

De a vízzel telt lövészárkokban már nem találták olyan gyönyörűnek a haza 
védelmét, a bevonulást, a harcot, a katonáskodást. Lyukas, vizes lábbeliben, üres 
zsebbel, korgó gyomorral, fejük fölött a csillagos éggel, szembenézhettek a 
kegyetlen valósággal. 

Állni a lövészárokban, háttal az árok falának, és csendben, hangtalanul siratni 
az elszállt illúziót. Felidézni az utolsó napot, amikor a frontra indult. A mama 
kikísérte, hiába tiltakozott. Felidézni a búcsú előtti kedves szavakat. Felidézni a 
mama arcát, a szavait, a kemény vonásokat, a könnyek nélküli búcsúzást. Tisztán 
látni, amint ott áll mozdulatlanul, és az elinduló és egyre sebesebben robogó 
vonat után néz. Integet némán, száraz szemekkel kisfiának, az egyetlennek: rajta 
kívül senkije sincs. 

Szegény mama! Ha most látná, milyen szánalomra méltóak a haza 
reménységei! Halálosan fáradtak, pedig már azt is megtanulták, hogy ülve, állva, 



menetelés közben egymást tartva, vonszolva is szunnyadjanak egy-egy kicsit, 
mert néha néhány perces alvás is megnyugvást hozott. 

A megcsonkult századokat is rohamra vezénylik. 
- Rohamra indulj! Tüz! Előre! - vagy éppen ellenkezőleg: mert nem tudták 

kivédeni az ellenség támadásait. - Visszavonulunk! 
Hulltak az emberek, a cimborák, de nem volt idö sajnálkozásra, mások életének 

megmentésére, mert az ember csak ember, és igyekszik a saját bőrét menteni. Csak 
ha elcsendesedett a harc, megszűnt a roham, akkor indultak a halottakat eltemetni, 
a sebesülteket biztonságba helyezni. 

Hősi halál. Hősies cselekedet. Csakugyan az? Ez az esztelen gyilkolás? Meg 
fogja ezt valaki magyarázni? Kinek a számlájára írják majd azt, hogy a 150 emberből 
már egyharmada sem él, mivel a többi ott maradt a csatamezőn? Az anya, aki 
egyetlen fiát veszítette el, fog-e örülni, hogy az egyetlen fia hősi halált halt? 

Lassan a vezérkar is rájött erre, de mégsem volt hajlandó megcsonkult csapatait 
visszavonni. S a fizikailag legyengült, elkeseredett emberek a lövészárkok oltal-
mában próbálták menteni nyomorult kis életüket. A mama levelét olvasgatva, 
szemükkel simogatva a betűket, merítettek reményt az életben maradáshoz. 

Az éjszaka csendjében, pihentek a fegyverek a nappali véres összecsapás 
után, csak a szanitécek szorgoskodtak sebesültek után kutatva. 

Valaki hanyatt vágta magát a lövészárok szélén, és nyitott szemmel meredt a 
sötét égboltra. A túloldalról, az ellenség állása felől a „Milaja maja Szulika" szív-
bemarkoló, bús dallama szállt. A katonák itt is, ott is egyformán az édes otthonra 
gondoltak, a mamára, a család összetartó istennőjére, Laresra és az értelmetlen 
háború befejezésére. 

A pislogó mécses halvány fénye mellett, a sebtiben összetákolt bunkerban ki 
levelet írt, ki szétszakadt holmiját varrogatta, esetlen, ügyetlen öltésekkel, ki a 
bakapelyhet szedte a ruhája hajlatából, hogy a tetű bele ne költsön. Javarészük 
örült, amikor megkapta a behívót. A haza védelme férfias cselekedet, dicsőség! 
Szépen hangzó szavak buzdítottak az ellenség megsemmisítésére. Most már tudják: 
ezek csak üres szavak voltak. A háború hullahegyeket hagy maga után, megcson-
kított emberroncsokat, üszkös romokat, végeláthatatlan kárt, pusztulást. És a 
katonák, akik büszkén indultak a frontra, már nem tartották olyan dicső dolognak 
a haza megvédését, és mindennap hálát rebegtek Istenüknek, hogy még ezt is élve 
megúszták. Kialvatlanul nyomultak előre vagy hátra, attól függően: győztek-e 
vagy veszítettek. 

És egyre többet veszítettek. Múltak a hetek, a hónapok, már a negyedik évébe 
lépett a háború, és sehogy sem akart vége lenni. Gyűlölték a vezetőiket, akik 
belerángatták őket ebbe a véres, pusztító hadjáratba. Az ország kormányzója későn 



döbbent rá, hogy a Führer őt is csak a saját céljai elérésének érdekében vette be a 
csapatba. Távozni kényszerült az országból, s a meggyötört, egyre többet nélkü-
löző nemzetét a vérengző Szálasira hagyta. 

DEZERTŐRÖK 

Álltam az ablakban, a sötét szobában, és bár félek a vihartól, most mégis 
elbűvölt a villámlás. Az egyik felvillanó fénynél észrevettem a szemközti kapualjban 
meghúzódó két alakot. 

Négyen voltunk otthon: anyuka, Mária, én és a kis cselédlány. Megijedtem. 
Kik lehetnek? Annyi a rossz ember, kihasználják a háborút, a sötétséget, a magányt. 
Gondosan becsuktam az ajtót magam után, és fáradtan a falnak támaszkodtam. 
Gondolkodtam, mit tegyek, ha a két férfi valóban ránk zörget? 

Anyuka csendesen feküdt: türelmes beteg. Ágyhoz volt kötve, tehetetlenül, 
gyengén. Nem jajveszékelt, csak ha már nem bírta elviselni a gyötrelmeket, 
csendesen sírdogált. Mindannyian állandó rettegésben éltünk, amióta apukát és 
a bátyámat behívták katonának. Apuka nem ment nagyon messze, Borkúton 
teljesített katonai szolgálatot, mint tartalékos tiszt, de ez az állandó magány 
mindannyiunk tűrőképességét próbára tette. 

Óvatosan visszamentem az ablakhoz. Kinéztem, de a két férfit nem láttam sehol. 
Elmentek, sóhajtottam megkönnyebbülten. Pedig a két fiú ott állt. Már a csontjuk-
ban érezték a hideg esőt. Átázott a köpenyük, a cipőjük. Undorítóan nyirkos volt 
minden. Nézték az ismeretlen tájat, amelyet mindenfelé elárasztott a víz. Szemük 
már megszokta a sötétet. Sehol egy féleresz, ahová beállhatnának. Egy elhagyott 
fürészüzem udvarán voltak. Próbálták az ajtókat nyitni, de a zár nem engedett. 
Nem mertek zajt csapni. Várták a mindent megoldó sötétséget. 

- Ki kell bírni - biztatták egymást. - Valahogy ki kell bírni! 
Eluntam az esőt. Kezdtem éhes lenni. A vihar is kicsit megcsendesedett. 

Vacsorázni készültünk, amikor a kutya hirtelen felugatott. Még a lélegzetünk is 
elállt. Ki lehet az, tünődtünk, de senki nem mert szólni. A két emberről meg is 
feledkeztem, akik a szemközti kapualjban lapultak. Megálltam, és nem mozdultam. 
Hallgatóztam. A kaput félénken megrázta valaki. Kiléptem a verandára és vártam. 
Újra megrázták a kaput, a kutya most már szünet nélkül ugatott. Óvatosan kinyitot-
tam a verandaajtót, és lábujjhegyen lementem a lépcsőn. A kapuhoz osontam és 
füleltem. Újra megrázták a kaput, most már kicsit erélyesebben. 

- Ki az? - kérdeztem remegő hangon. 
- Mi! - hangzott a tömör válasz. 
- Ki az a mi? - kérdeztem vissza. 



- Kérem, nyissa ki, mindent megmagyarázunk. 
- De hát kik maguk, és mit akarnak? - kérdeztem most már idegesen. Juliska is 

velem volt, de ő sem bátrabb, mint én. 
- Kérem, ha nem siet, lehet, hogy az életünkbe kerül - sürgettek esedezve. 
Egy pillanatig még gondolkodtam. De olyan kétségbeesett volt a könyörgés, 

hogy tovább nem tépelődtem, elfordítottam a kulcsot a zárban egyszer, kétszer... 
A fiúk úgy estek be a kapun, hogy majdnem feldöntöttek. 
- Zárja be gyorsan az ajtót! - utasított Jóska. - Hol a konyha? Ott mindent 

megmagyarázok. 
Dermedten cselekedtem. A két fiú megkönnyebbülten sóhajtott, amint a 

konyhaajtó becsukódott mögöttünk. Csak most látták, milyen piszkot hoztak be 
magukkal. Pillanatok alatt sáros tócsa feketéllett körülöttük. Magyarázkodni kezd-
tek, de olyan zavarosan vágtak egymás szavába, hogy semmit sem értettem. Csak 
azt láttam, hogy katonák, rongyosak, elgyötörtek. Apukáék jutottak az eszembe. 
Ök vajon merre járnak? Élnek-e még? Mi van velük? 

Rájuk néztem. Az egyik intelligensebb kinézetű: Jóska, a karpaszományos. A 
másik, a kis cigánylegény közönséges baka. 

- Nos? - kérdeztem a karpaszományost. - Mit akarnak? 
A kérdezett idegesen forgatta a kezében a sapkáját, azt sem tudta, hol kezdje, 

hiszen ök maguk sem tudták pontosan, mit is akarnak? 
- Arra szeretnénk önöket kérni, ha lehet, ha megengednék, hogy néhány napig 

meghúzzuk itt magunkat. Ha tudnának adni valami ócska, civil ruhát, hogy ezt 
ledobhassuk magunkról. Kérem! Ha lehet, segítsenek! Ki tudja, mikor és mivel 
fogjuk majd viszonozni a jóságukat? 

Nem sokat értettünk a politikához, a haditörvényekhez, de azt azért tudtuk, ha 
ez a hatóság fülébe jutna: nem dicsémének meg érte. Pillanatok alatt kellett dönteni. 
Nem kérdeztem senkit, egyedül határoztam, és kiadtam a cselédlánynak az utasítást, 
hogy melegítsen vizet. Bementem a szobába valamit összeszedni, amibe civillé 
változhatnak. Anyukának még nem szóltam, az állandó szendergésében nem is 
igen sejtett semmit. 

Benyúltam a szekrénybe, ahol apuka viseltes holmija állt. Kivettem két régi 
nadrágot, két pár cipőt, bár azt sem tudtam, hogy a két fiúnak hányas lába van? 
Egy ócska zakót, apuka egyik régi pulóverét. A fehémemüs szekrényből ingeket, 
alsókat, zoknikat, tiszta törülközőket. Levétettem velük a vizes holmit. A kamrából 
hozattam egy zsákot, mindent belerakattam, és az ágy alá dugtam. Aztán a várakozó 
fiúkhoz fordultam. 

- Figyeljenek ide! Mi most bevisszük anyukának a vacsorát. Amíg eszik, 
maguk mosakodjanak meg! Itt a lavór, a víz, a szappan... Szétosztottam a 



holmit, jól megrakattam a sparban a tüzet, tálcára raktam anyuka vacsoráját és 
bementünk. 

A két fiú gyorsan leszedte magáról a kincstári alsónemüt, és sietve rejtette a 
zsákba a többi közé. Először Jóska mosakodott meg. Azon kívül, hogy a nadrág bő 
volt egy kicsit, elég jól nézett ki. A kis cigányfiún lötyögött a nadrág is, a zakó is, de 
örült, hogy befogadták, tető van a feje felett, és nem kell többet senkire puskát fogni. 

Tudták, ha néhány hétig erőlködnek is még, a háborút mindenképpen elvesz-
tették, és van rá remény, hogy hamarosan megölelhetik az otthoniakat. Az egyik 
Fehérgyarmatra, a másik Vásárosnaményba való volt. Erősen kötődtek egymáshoz, 
a háború évei alatt összeszoktak, s ha egyszer felcsillan a szabadság reménye, 
akkor is együtt maradnak, egyfelé visz az útjuk. 

A tisztálkodással valósággal újjászülettek. Halkan bekopogtattam. 
- Éhesek? 
- Hát bizony ennénk valamit, ha kapnánk. 
- Egy kicsit várniuk kell. Egy kis levesünk maradt, de két egészséges embernek 

nagyon kevés. 
Az evés hallatán a fiúk szájában összefutott a nyál, de a remény, hogy végre 

enni fognak és meleget, türelemre intette háborgó gyomrukat. 
- Borotválkozni nem akarnak? 
-Szeretnénk! 
- Borotvájuk van? 
- Az még megvan, csak egy kis szappan kellene. 
- Csak nem fürödték el az egészet? 
Nem titkoltam megdöbbenésemet, hiszen egy darab szappan kincseket ért. 
- J a j ! Dehogy is! 
- Hát akkor mire várnak? Víz maradt, itt a tükör. Juliska - szóltam a lánynak, aki 

időközben szintén kijött a szobából - , tegyen oda néhány krumplit héjában. Egy 
kis olajjal, hagymával megtömhetik a hasukat. 

A fiúk már a szájukban érezték a friss étel ízét, a gyomornedvek egyre erösebben 
működtek, és egyre türelmetlenebbül követelték az ételt. Mire megborotválkoztak, 
az étel is készen volt. Most látszott csak igazán, milyen jóképű gyerek a Jóska. A 
felmelegített leves, a főtt krumpli már ott gőzölgött az asztalon. Jó étvágyat kíván-
tunk, és magukra hagytuk őket. 

- Ne egyenek nagyon mohón - intettem jóindulattal őket. 
A pincében volt egy régi vaságy, matraccal, kispárnával, pokróccal. Arra az 

eshetőségre, ha soká kell lent lennünk, anyukát legyen hová fektetni. Még egy 
kispárnát és még egy pokrócot hozattam Juliskával, és lementünk a pincébe 
megágyazni a két katonának. 



Jóskáék teleették magukat mint a duda és úgy érezték, itt helyben nyomja el 
őket az álom. Láttam rajtuk, milyen elgyötörtek, intettem hát, hogy halkan jöjjenek 
utánam. 

A pincében már arról is megfeledkeztek, hogy köszönetet mondjanak. Alig 
várták, hogy az ajtó becsukódjon utánunk, máris levetették magukat az ágyra. De 
az édes álom nem jött egyhamar a szemükre. Ok, akik már állva is tudtak aludni a 
süvítő golyók zajában, most itt, a csendben nem tudtak álomba szenderedni. Nem 
volt tökéletes a kényelem, de a lövészárkok rögös nyughelyéhez képest ez fejedelmi 
fekhelynek számított. Még sokáig dobálták magukat, míg a hajnal végre enyhet 
hozott fáradt testükre, lelkükre. 

Semmit nem mondtunk anyukának. Azt reméltük, majd csak észreveszi. Amikor 
már teljesen besötétedett, elcsendesedett minden, szóltam a cselédlánynak, hogy 
tüntessük el a katonaholmit. Magam sem hittem, hogy mindezt meg merem tenni. 
Kihúztam a zsákot az ágy alól, jó erősen bekötöttem a száját. Kint a verandán 
belebújtunk a gumicsizmába, és kimentünk az udvarra. Hallgatóztunk. Sehonnan 
semmi nesz. Csend mindenütt. Juliska visszament a zsákért. Maga előtt tartva 
vitte le a kertbe. A kerítésen túl volt egy hatalmas szemétkupac. De sokszor hara-
gudtam érte, hogy pont ide rakták a szemetet, de most örültem neki. 

Juliska felmászott a kerítésre és figyelt. A szemünk hozzászokott már a sötéthez. 
Sehol senki. Gyors mozdulattal átdobta a zsákot a kerítésen. Az eső még mindig 
esett, de a dörgés és a villámlás már megszűnt. Csak sűrűn szitált a köd. 

Reggel, amikor felébredtem, az eső már végleg elállt. Tisztulni kezdett az ég. 
Egyetlen dolog érdekelt, látszanak-e a lábnyomok. Elmentem a kis betonjárda 
végéig, és ott megálltam. Semmi nem látszott. Az eső mindent elmosott. Meg-
könnyebbült szívvel sóhajtottam fel. Alltam és különös gondolatok rohantak meg. 
Igaz, most minden olyan kilátástalan, sivár, mégis úgy éreztem, hogy a természet 
haldoklik, valami most kezdődik el. 

Valami új, valaminek a születése. A szívem tele volt reménységgel. Ezen a 
napon még ezt a kopár tájat is gyönyörűnek láttam. A háború haldoklik, hogy 
helyet adjon egy új világ születésének. De az új élet születéséhez hozzátartozik a 
vajúdás is. Nos! Mi előtte voltunk még ennek. Nagyon is előtte. És én mégis 
elégedett szívvel mentem vissza a konyhába, hogy hozzáfogjunk a reggeli 
készítéséhez. 



BEREGSZÁSZ „FELSZABADÍTÁSA" 

Csak tudnám, hogy mi alól „szabadítottak fel"? 
Beregszász bombázása miatt apuka utasítást adott, menjünk fel a sárokhegyi 

présházba. Az országúttól félreesik, ott jobban átvészelhetjük az utolsó napokat. 
Tóth Imrét, a tejesünk fiát (ahonnan hordtuk a kontós tejet) kérte meg, hogy 
szekérrel vigyen fel minket. A dugig tömött szénásszekéren a lehető legkényelme-
sebben helyeztük el anyukát: s a két ökör lassacskán ballagott! Vittünk bőven 
ennivalót, de az igazság az volt, hogy kényelmetlen volt a padlón alvás, annak 
ellenére, hogy a fiatalok akárhol el tudnak aludni. Anyukát sem tudtuk kivinni a 
friss levegőre, mert a nyugágy otthon maradt. Harmadik nap már nagyon türelmetlen 
volt, és a dikó sem hozta meg a pihenést amúgy is elgyötört testének. Juliska is 
méltatlankodott, mert naponta haza kellett menni valamiért. Útközben attól félt, 
összetalálkozik valami kóbor emberrel, mit csinál majd egyedül, hogy védi meg 
magát? Egyre többször hangoztatta, bár jó dolga volt nálunk, hazamenne! Ezért 
úgy döntöttünk, hogy Imre jöjjön és visszaköltöztünk. 

Ma sem tudom, hogy csinálta apuka, de október elején Pali bácsi, a tisztiszolgája 
széna közé rejtve egy már feldolgozott és kifüstölt malackát hozott, meg 10 darab 
felfüstölt libát. Valóságos kincs volt mindez. Más egyébről is gondoskodott. Még 
onnan, messziről sem feledkezett meg soha rólunk. Fél kiló méz, 1 üveg olaj, 2 
darab mosószappan, néhány doboz gyufa, 2 liter petró, mindig ami kell. Néha 
teljesen ismeretlen emberek jöttek, és a tömött hátizsákból néhány tojás, pár kiló 
krumpli, 10-20 dkg vaj, egy üveg tejfel került elő. Anyukának, de nekünk is mindig 
jutott egy-egy jó falat a szűkös időkben. A tüzelőről is gondoskodott, és a pincében, 
ha nem is a szükséges mennyiségben, de volt krumpli, káposzta, zöldség. 

A lövöldözések egyre közelebbről hallatszottak, és egyre többször tűntek fel 
az égen a kilőtt sztálingyertyák. Ami olyan csodálatos látványt nyújtott (szégyen, 
de be kell vallanom), hogy soha nem tudtam ellenállni: ki kellett rohannom az 
utcára, gyönyörködni a bevilágított város szépségében. Egyszerűen nem tudtam 
ésszel felfogni, micsoda ördöngös szerkezet. Egyetlen darab, és mégis óriási 
fényözönt áraszt a környéken. Fényénél még egy varrótűt is meg lehetne találni. 
Míg gyönyörködtem ebben a gyilkos tűzijátékban, eszembe sem jutott, hogy 
háború van, veszélyes lehet, el kellene bújni. Mindig lehangolt, amint véget ért a 
csodálatos látomás. 

Juliska addig mondogatta, hazamegy, hogy végül már nem láttuk értelmét, 
hogy lebeszéljük. A háború vége már nem napok, hanem órák kérdése volt csupán, 
éreztük, már nem tart soká. Juliska mégis úgy döntött, hogy otthon várja ki a 
végét, az övéi között. Ezt meg lehetett érteni. Nem marasztaltuk tovább. Összepakolt 



és egyik reggel sürü könnyhullatások közepette búcsút vettünk tőle. Gáti volt, 
néhány kilométerre lakott Beregszásztól. Nem is a távolság miatt nyugtalankodtunk, 
hanem a zavaros helyzet aggasztott. De szerencsésen hazakerült. Amikor már 
minden elcsendesedett, megindult az élet, ő maga jelentkezett. De nem jött már 
vissza hozzánk szolgálni. 

A férfiakról - Pista, Karcsi, Zoli, apuka - semmi hír. Mi van velük? Élnek-e, 
vagy meghaltak? Egyikük sem jelentkezett. Elmaradtak Karcsi sürün teleírt tábori 
levelezőlapjai, amin mindig küldött valami bugyuta történetet. Soha nem tudtam, 
hogy minket akar-e vigasztalni, vagy önmagát erősítette ezekkel a csacskaságokkal: 
amíg van kedve viccelődni, addig nincs semmi baj... Mindenesetre az időt igyekeztek 
kedélyesen eltölteni. Egyik alkalommal írta, hogy az iskola, ahol el vannak szál-
lásolva, olyan poloskás, hogy nem tudnak tőle pihenni. Hiába öldösik: megölnek 
tizet,jön helyette száz. Egyiküknek őrült ötlete támadt. Vizet öntött az asztalra kis 
köralakban és a víz közepébe behelyezett egy poloskát. Aztán órákon keresztül 
nézték, hogyan indul a körbezárt féreg újra és újra a vízkerítésnek, hogy kimene-
küljön, de hiába. Végül is ereje fogytán kimúlt. Karcsi azt írta, hogy a tehetetlen 
dühtől megütötte a guta, és abba döglött bele. így múlatták az időt, hogy elfelejtsék, 
vagy legalább megpróbálják elfelejteni: hol vannak? De ezek a levelek igazából 
nem nekem szóltak. Csak rajtam keresztül szerzett tudomást Máriáról, hogy van, 
mi újság vele? Amikor megírtam, hogy Zoli eljegyezte, azt írta vissza: gratulálok, 
semmi baj, úgyis az én feleségem lesz! 

Mondhatom, remek együttest alkottunk mi öten. Két érintetlen hajadon, akinek 
nem éppen az volt a szíve vágya, hogy bármilyen győztes katonának adja oda az 
ártatlanságát. Márpedig elég sok ilyen esetet lehetett hallani. Hiába volt a pincében 
a két szökött katona, éppen ennél az oknál fogva rájuk nem számíthattunk, söt, ha 
baj lett volna, velük együtt mi is bajba kerülünk. És szegény tehetetlen anyuka. 
Kétségbeesése épp oly nagy volt, mint a mi merészségünk, amikor megtudta, 
hogy a két fiút befogadtuk. Esztelen gyerekfejjel nem is gondoltuk végig, mi lesz, 
ha... Egyetlen dolgot értettünk meg a veszélyes helyzetben: két ember bajban van, 
segíteni kell. Még meg is nyugtatott az a tudat, hogy két férfi lesz a házban. Csak 
akkor kezdtünk el gondolkodni, amikor már ott voltak. 

Próbáltunk mindent rábízni az időre, ami olyan sok problémát megoldott már. 
Egyszerűen nem fogtuk fel ésszel, mit vállaltunk? Csak valahol legbelül éreztük a 
veszélyt, ami ránk leselkedett. 

A front rohamosan közeledett. Mindenki arról beszélt: jönnek az oroszok,jön 
a vörös rém! Voltak aztán olyan hírharangok, akik tudni vélték, hogy ezek nem is 
emberek: patájuk és szarvuk van, mint az ördögnek. Hát ez azért sok volt. De ami 
igaz, az igaz, a kirzovoje, azaz viaszosvászon szárú csizmák egyre erőteljesebben 



és egyre közelebb dobogtak Beregszász utcáin. Golyók süvítettek, nem volt 
tanácsos még az udvarra sem kimenni. 

1944. október 24-én lövés csattant az ablakunkon. Nem mertünk kinézni, csak 
napok múlva láttuk meg az ablakkeretbe csapódott golyó helyét, ami valószínűleg 
gellert kapott, és valahol máshol fúródott be. Máriát nem hagyta a kíváncsiság, 
fel lopakodott a padlásra, és a tető meg a tűzfal közötti réseken figyelte a fűtkosást. 
Alig tudtam lehívni onnan. Sok látnivaló nem volt, legfeljebb néhány orosz katona, 
de egyiküknek sem volt szarva vagy patája, nagyon is eleven emberek voltak, és 
előreszegezett szuronnyal rohantak a központ felé, fejüket jobbra-balra kapdosva: 
nem éri-e őket valahonnan orvtámadás? Estére megszűnt a puskaropogás, és 
megindult az invázió. Hatosával- nyolcasával tették tiszteletüket, természetesen 
előreszegezett szuronnyal. 

Kétségek között tépelődtünk. Nekünk lett volna szükségünk gyámolításra, és 
mi oltalmaztuk a bajtól a két katonát. Későre járt az idő, amikor hozzánk is „benézett" 
az első csoport. Erélyesen zörgették meg a kaput. 

Én voltam az, aki megint kimerészkedett. Hat szovjet katona állt az ajtóban és 
indult befelé, ahogy a kapu kinyílt. Megijedtem. Azok a rémségek jutottak eszembe, 
amiket az oroszokról beszéltek. Hogy rabolnak, fosztogatnak és rögtön lőnek, ha 
ellenállásba ütköznek. 

De a hat katona semmi rosszat nem tett, csak éppen nem értettem, mit kérdeznek?! 
A zajra Mária is kijött a szobából. A folyosón vártuk be a katonákat. 

- Nyemci ! Nyemci! - ismételgették és elindultak a szobák felé. - Oruzsije? 
- Nem értem, nem értem - hebegtünk, ők pedig elindultak, és benyitottak a 

konyhába. Az asztalon még ott volt a vacsoramaradék, leültek és mutatták, hogy 
enni kérnek. Szerencsére hideget ettünk, így nem volt nyoma, hány ember ült az 
asztalnál, mert a terítéshez igazán nem volt senkinek hangulata. Amikor jóllaktak, 
végigjárták a házat, a padlásra is felmentek, és mert semmit nem találtak, tovább-
álltak. És mi reszkettünk, hiszen ott mentek keresztül a pinceajtó felett, kongott is 
egy kicsit, ha valaki végigment rajta, de szerencsére elkerülte a figyelmüket. 

Ez az éjszaka mozgalmas volt. Egymásnak adták a kilincset a katonák. Csak 
hajnal felé csendesedett el a forgalom, de csak egy kis időre. Alighogy elszuny-
nyadtunk, már újra zörgették a kaput. Fel is ugrottam azonnal, de olyan kába 
voltam, hogy nem találtam a kapukulcsot. Odakint pedig egyre sürgetőbben verték 
az ajtót. 

- Megyek-megyek, de nem találom a kulcsot - mondtam jó hangosan. 
Ideges kiabálás volt a válasz, amiből csak egyetlen szó volt érthető: klucs! 

Nyilván a katona is ugyanennyit érthetett az én kiabálásomból, azaz mindketten a 
kulcsot hiányoltuk. 



Végre megtaláltam a konyhaasztalon. Majd a nyakam törtem, úgy rohantam 
ajtót nyitni. De megtorpantam, mert a kapurésen keresztül, egy szurony hegye 
meredt rám. 

- Schnell! Bösztro! Davaj! Davaj! - hangzott egyre dühösebben. 
Gyors, megszokott mozdulattal helyeztem a kulcsot a zárba, elfordítottam, de 

nem érkeztem félreállni, mert a katona olyan erővel vágta ki a kaput, hogy majdnem 
feldöntött. Ketten voltak. A vad fiatal és egy öreg. A fiatal, mindenkit elsöpörve 
az útjából, előreszegezett szuronnyal rohant a házba. 

Most jött ki rajtam a sok feszültség. Az örökös egyedüllét, a futás a pincébe, a 
félelem. És ezek a szünet nélküli zörgetések. Az állandó stressz. Rettegés, hogy 
valaki mégiscsak felfedezi a pincelejáratot és nekünk akkor végünk! Hirtelen vad 
erővel tört rám, a hisztérikus zokogás: sírógörcsöt kaptam. 

Az öreg katona szótlanul nézte egy darabig, aztán odajött, gyengéden magához 
ölelt, simogatott, miközben halkan, csendesen beszélt hozzám. Semmit nem értettem, 
legfeljebb annyit, hogy ő is apa, mert mellét ütögetve magyarázta, próbálta megér-
tetni velem, ne féljek, ő is apa, neki is van egy ilyen lánya. A halk beszéd lassan 
megnyugtatott. Ezalatt a másik a szobákban rohangált, és egyre csak azt szajkózta: 
nyemci nyet? De ő sem talált semmit: szerencsére elmentek. 

Végül minden elcsendesedett. A következő napokban még vagy két-három 
esetben zörgették ránk a kaput. Aztán csend lett, békességes csend, és nem győz-
tünk hálát adni az Istennek, hogy mindannyian épen, egészségesen megúsztuk 
ezt a nagy vihart. Igaz, a füstölt malacka „földi maradványa" jócskán megfogyat-
kozott. 

November elején jártunk, amikor a kis cigányfiú megköszönte mindazt, amit 
érte tettünk, és elmondta: nem akar tovább a terhünkre lenni. Szabadsághoz szokott 
természete nem bírta elviselni a bezártságot. Hogy eljutott-e Nyíregyházáig?! Nem 
tudom. Soha többé nem hallottunk róla. 

A kis cigányfiút két nap múlva Jóska is követte. Az igazat megvallva, nem is 
marasztaltuk. Akkorra már rádöbbentünk, micsoda nagy merészség kellett ahhoz, 
amit csináltunk. Jóska búcsúszavai meghatóak voltak. 

- Tudom, nem lehet szavakkal kifejezni, amit értünk tettek. Tudom, amíg élek, 
soha nem felejtem el ezt az áldozatvállalást. Ez alatt a néhány hét alatt volt időm 
magukat megismerni. Ki tudja, mi lett volna velünk, ha nem ide vezérel a sorsunk? 

Jóska valami asszonynál talált menedéket, mert néha összefutottam vele 
Beregszászban. Illendően köszönt és továbbment. Ö megúszta. Gondolom, akkor 
ment haza, amikor már elég könnyen megtehette, mert végül eltűnt a szemem elöl. 

Amikor a fiúk elmentek, nagyon üresnek éreztük a házat, pedig semmi 
hasznukat nem vettük. De maga a tudat, hogy két férfi van az épületben, 



megnyugtató volt. Egyre jobban hiányoltuk apukát és kívántuk, hogy mielőbb 
hazakerüljön. 

Hárman maradtunk anyukával, akit már annyira nem érdekeltek'a körülötte 
történt dolgok, hogy meg sem kérdezte: mi volt ez a nagy jövés-menés, a sok 
katona, akik az ő szobáját is átkutatták?! Feküdt csendesen és bár nézett, de látni 
már nem akart. Nem érdekelte már más, csak a fia, Pista képe a falon, az ágyával 
szemben. Neki beszélt éber óráiban, kérte, hívta, jöjjön haza, ne kelljen úgy meg-
halnia, hogy soha többé nem láthatja. De az élet kegyetlen, akármennyit is imád-
kozott, nem talált meghallgatásra. 

Másnap hajnalban végre megjött apuka. Első útja a borpincébe vezetett. A 
látvány elborzasztotta. Dermedten állt a küszöbön, mint akinek földbe gyökeredzett 
a lába. Bokáig ért a bor nyoma a falon, mind kifolyt az összelövöldözött hordókból. 
Siralmas látványt nyújtott az a hely, amit saját maga tett széppé, hogy kellemes 
legyen a gyerekei, barátai számára, ha néha-néha egy kis jó hangulatra vágyva 
majd összejönnek. 

Lassan keresztülvergődött a bűzzel telt pincén, és a létrán felment a kis emeleti 
szobába. Ott sem fogadta kellemesebb látvány. Emberi ürülék, hányás, mindenütt 
piszok, a barbárság nyomai. 

A hangulatos borpince elvesztette varázsát. Csak a kellemes esték emléke élt 
még benne elevenen. Nagy-nagy szomorúságot érzett, úgy fájt a szíve, hogy 
majdnem belehalt. Azon vette magát észre, hogy ül a küszöbön és hangtalanul sír. 
Vállát rázza a zokogás. Valamit elvettek tőle, ami kedves volt neki, amihez 
ragaszkodott. Még nem tudta, hogy előre elsiratta féltve őrzött vagyonkáját. Ha 
késve is, a szölöt még leszüreteltük. Jó hordók kerültek a pincébe, de nem sokáig 
élvezhette, csak az államosításig. Hát ezt siratta, csak akkor még nem tudott róla. 

AZ ELSŐ PROBLÉMÁK 

Apuka hazajövetele óriási terhet vett le a vádunkról, de egyben a kellemet-
lenségek sorozatát is ránk zúdította. Amikor megtudta, hogy két dezertört rejteget-
tünk, odavolt a rémülettől. 

- Nagy szerencsétek volt nektek is és nekik is, hogy nem fedezték fel őket a 
katonák. 

Egymás szavába vágva meséltük az átélt dolgokat, mindegyikünk maga szerette 
volna elmondani, mi is történt, amíg nem volt itthon. 

- A „kedves" szomszédoknak köszönhetően valóságos átjáróház lett az 
otthonunk, ugyanis ők irányították hozzánk a katonákat, értésükre adva, hogy a 



házban fiatal lányok vannak. De az őrzőangyalunk most sem hagyott cserben. 
Nem vettek el semmit tőlünk, nem gorombáskodtak, nem szemtelenkedtek velünk, 
azt az egy kulcsos esetet kivéve. Gondolom, az is fékezte őket, hogy egy idős, 
beteg asszony fekszik az ágyban. És italt nem adtunk nekik egy kortyot sem, pedig 
nagyon jól tudtuk, hová rejtette apuka a két hordó bort. 

Nyakunkon volt az ősz, az esővel, sárral és a rossz idővel járó. Az emberek 
idegesek és türelmetlenek voltak, bizonytalanság uralkodott a családban, a hiva-
talokban. Mindenki mindenkitől félt, gyakoriak voltak a feljelentések, a besúgások. 

Próbáltunk beilleszkedni, élni ahogy lehet, és elfogadni azt a hazug és döbbe-
netes hírt, hogy mi magunk kértük, csatoljanak bennünket Ukrajnához, mivel 
Kárpátalja többségében ruszinajkú, míg a magyar alig éri el a 16 százalékot. Felhábo-
rodásunk semmit nem ért. Apellálni nem volt kinél: az állítólag általunk aláírt listának 
színét sem láttuk, de amint később megtudtuk: tele volt Pávelekkel, Jurákkal, 
Misákkal, Maruszjákkal és még hosszan sorolhatnám. 

A legjobb helyeket az új párt hívei, a kommunisták foglalták el, és az elhagyott 
vagy elkobzott lakásokat a dicsőséges hadsereg győztesei kapták. Hogy nem volt 
mit beletenni a megkapott 3 -4 szobás lakásokba? Mit számított az! A „jó" 
szomszédok ugyanis az éj leple alatt mindent elhurcoltak. 

A Bendáék lakását többen is megkapták. Az utcai ablakokon függöny nem 
volt, az előbb említett oknál fogva, így jól lehetett látni a mennyezeten csüngő égö 
fényénél, hogy az egyik szobában egy ócska vaságy állt, a falon nagy kampós 
szeg: szekrény helyett. Annak az egy katonai köpenynek ez éppen elég volt. A 
másik szobában egy kecskeláb árválkodott némi tüzelő társaságában, a harmadik 
szobát annak az egy-két tyúkocskának rendezték be, ami összvagyonát képezte az 
új gazdának. Sem asztal, sem tűzhely, sem edény. De nem is kellett. A gazda azt a 
pohár forró teát bármelyik csájnában megihatta: reggel, délben, este, mert többre 
úgysem futotta, no meg nem is nagyon volt mit venni. 

Lassan ellepték a várost a bilkei, a dolhai, az ilosvai huculok, és elfoglalták a jó 
állásokat és a szép lakásokat. A háború előtti zsidóüldözés jutott az eszembe. Az 
egyik folyóiratban egy sorozatot közöltek: „Tarnopolból indult el!" A történelem 
ismétli önmagát, most is lehetett volna egy sorozatot lehozni: „A hegyekből 
indultak el!" címmel. De mindent le kellett nyelni és kibírni - kibírni ! 

Elmaradtak a jó kis társas összejövetelek, sehová nem jártunk, és hozzánk sem 
járt senki. A sötétítés, a kijárási tilalom pontot tett a legszerényebb szórakozások 
végére is. A háború befejeződése után pedig a csellengő katonáktól féltünk, féltettek 
bennünket: nem ok nélkül. 

Új iskolák még nem működtek, a régiek meg már nem. Kérdés volt az is, ha 
megnyílnak, lesz-e a magyar gyerekek számára hely, a mi kis színmagyar váro-



sunkban? És lett! Hála legyen haló porában is Morgenthál Pista bácsinak, aki 
kiharcolta városa nem kis számú magyarajkú ifjúságának ezt a kedvezményt. Hiába 
voltak a hamis statisztikai adatok: méghogy Kárpátalja lakossága közül a 
magyarajkúak még a 20 százalékot sem érik el! Az itt élő nemzedék létével 
bizonyította: igenis többségben vagyunk, erősek vagyunk és nincs olyan hatalom, 
amely feledtetni tudná velünk, honnan jövünk és hová tartozunk! A kényszer 
rávitt, hogy megtanuljuk az orosz nyelvet, de a magyarságunkat soha nem tagadtuk 
meg! 

Keserű szívvel, de élni akarással, szívünkben a reménnyel, hogy majd csak 
történik valami csoda, megindult az élet, a mi életünk is. Apuka újra dolgozott, 
alkalmazták az oroszok. Beszélte a csehet, és a szláv nyelvek sok mindenben 
hasonlítanak egymáshoz. Annak ellenére, hogy tartalékos tisztként teljesített 
szolgálatot a háború utolsó napjáig, a málenkij robotot megúszta. És ezt az egyik 
igen lelkes kommunista embernek köszönhette. Danes György egyszerű kőműves 
volt, de nagyon rendes ember. Hogy hitt a kommunizmusban? Mindenki tévedhet: 
mindemellett megmaradt jó magyarnak. Apukát ismerte, az Attila utcai házat, a 
borpincét is ő tatarozta, építette. Mindkét munkából apuka is tisztességgel kivette 
a részét, ami a ránk szakadt kommunista rendszerben jó pontot jelentett, mert úr 
létére fizikai munkát sem átallt végezni. 

így történt aztán, hogy Gyuri november közepe táján egy magas rangú szovjet 
tiszttel állított be. A tiszt pucere jókora bőröndöt cipelt. Ez azt jelentette, az illető 
hozzánk lesz beszállásolva. Tudtuk: az ő szemükben apuka, aki mind az I., mind a 
II. világháborúban tartalékos tiszti szolgálatot teljesített, nem megbízható, 
megfigyelés alatt fog állni. Gyuri biztosított bennünket, hogy a kapitány nagyon 
rendes ember: nem lesz bántódásunk! De a beszpekának az a kötelessége, hogy 
megfigyelés alatt tartsa a volt tiszteket, kulákokat, urakat. A kapitányt ugyanúgy 
biztosította, hogy mi is rendes emberek vagyunk. Tagadhatatlanul rendesen 
viselkedett velünk szemben. Olyan ember volt, akinek az álmai most váltak valóra, 
aki végre szabadon hirdethette eszméit a nagy, dicső kommunizmus eljövetelét. Ez 
az ember nem átallotta úrnak nevezni apukát ezután is és bárki előtt és megtenni 
érte mindent illetékes helyen: azt is, hogy ne vigyék el háromnapos munkára. 

Nagy dolog volt ez: meg kellett köszönni és meg kellett ünnepelni. Gyuri 
zsebéből már elő is került a vodka. Akkor láttam életemben először vizespohárból 
pálinkát inni. A féllitert háromfelé osztották és apuka megborzongott, amikor 
felemelte a poharat. A kapitány arcizma meg sem rándult, kiitta, mint a forrásvizet, 
de apuka is, Gyuri is elvacakoltak vele egy darabig, amíg magukba gyűrték. 

Jó házigazdához híven, apuka harapnivalót hozatott be velünk. A háború 
ellenére ezen a télen még nem éheztünk. Mire a harapnivaló, sonka, kolbász, szalon-



na az asztalra került, a pálinka már megtette a magáét. Mindhármuk arcára kiült az 
a jellegzetes hülyegyerek-mosoly, amit a farkasétvággyal fogyasztott füstölt holmi 
némileg enyhített. 

Hogy le ne maradjon a vendéglátásban, apuka kiment és egy kancsó borral tért 
vissza. Az ital felszabadulttá tette mindhármukat, és a hangulatot csak fokozta, hogy 
Mária apuka kérésére leült a zongorához. Néhány gyors futam után Beethoven Für 
Elise és Chopin fülbemászó dallamos etűdjeinek valamelyike csendült fel az ujjai alatt. 

A beszélgetés nem ment egészen simán, mivel apuka csehül, a kapitány oroszul, 
Gyuri pedig magyarul beszélt. De az ital megoldotta a nyelvi nehézségeket. A 
kapitány a zene hallatára engedelmet kért és ingujjra vetkőzött. Jobb nevelésben 
részesülhetett, jártas volt az illem terén, tudott bánni az evőeszközökkel, udvarias 
volt, és a kézcsókot is ismerte bemutatkozásnál. Amint Mária befejezte a játékát, ő 
ült a zongorához, és Mozart-, Bach-, Csajkovszkij-darabokat játszott. És nem is 
rosszul. Az ápolt kezek, a tiszta ing azt bizonyították: „vendégünk" nem akárki. 
Később ez be is bizonyosodott: a kapitány Moszkvában élő lengyel orvosszülők 
gyereke volt. 

A mi új barátunk teljesen feloldódott. Az ital, a zene fokozta a hangulatot. Már 
este 10 óra körüljárt az idő, újra ettek és újra ittak. A kapitány arca hirtelen ijesztővé 
vált. A szobában vágni lehetett a füstöt, amikor új barátunk éppen beoltani készült 
a mahorkáját. A keze megállt a levegőben, körbejáratta rajtunk dühödt tekintetét, 
és felemelte a hamutartót. 

- Honnan van ez a hamutartó? - kérdezte gorombán. 
- Ajándékba kaptam az egyik katonámtól! - válaszolta apuka nyugodtan. Az 

ajándék kilőtt töltényekből készült, mutatós kis darab volt. Mint egy kistányér, 
ami egy aknarepeszből volt kicsiszolva, a három lába kilőtt puskagolyókból, a 
fogója közepén pedig egy nagyobb méretű kilőtt töltényhüvely. 

De a mi emberünket nem elégítette ki a kurta magyarázat. Kilökte a széket maga 
alól, dühtől kivörösödött arccal ugrott fel, kezében a bajt okozó „pepelnyica!" És 
kérte, követelte, mondjuk meg, honnan van? Melyik fogoly csinálta? Hol van 
most az a fogoly? Él-e még, vagy halálra kínozták? 

A helyzet egyre forróbbá vált. Gyuri csak azt látta, hogy a kapitány egyre 
dühösebben ágál, kezében a hamutartóval. Apuka pedig próbálja megnyugtatni: 
nem sok eredménnyel. Ekkor Mária, ki tudja milyen gondolattól vezérelve, odanyúlt 
a kapitány jobbkezéhez, és az inggombját, ami igazán nagyon szép volt, elmélyülten 
szemlélte. A kapitányt ez a váratlan fordulat úgy meglepte, hogy hirtelen elfelejtette 
a bajt okozó hamutartót, és úgy fordította a keze fejét, hogy Mária jól láthassa. Az 
előbbi dühnek már nyoma sem volt, és én, kihasználva a kellő pillanatot, óvatosan 
elemeltem a corpus delictit és eltűntem vele. 



Mire visszajöttem, már nyoma sem volt az előbbi dühöngésnek. Új barátunk 
már ismét zongorázott: Ravel Boleróját játszotta. Hát ezt is megúsztuk. Újra 
megmenekültünk. A kapitány az egy hónap alatt, amíg nálunk lakott, nem produkált 
több ilyen jelenetet. Igaz inni sem kapott többet. Kifogástalanul viselkedett. Havonta 
cserélődtek a beszpekás tisztek. Elment a kapitány, jött egy hadnagy. Ezt egy 
másik követte. De a kapitányon kívül senki nem barátkozott velünk, szóba sem 
álltak a családban senkivel. Volt olyan is, aki után a vitrinek tele voltak kiürült 
kölnis üvegekkel. Nem tudtam elképzelni, mire használhatta? Apuka világosított 
fel: azt itta. Volt, aki "meglovasította" egyik kinagyított fényképemet meg egy-két 
kedves kis diákkori emléktárgyamat. Ki tudja, Oroszország melyik részén lógok a 
falon? 

Pavel jött utolsónak, és ö volt a legtovább. Ö már a feleségét meg az anyósát 
is magával hozta. De Anya néni nem sokáig bírta a kárpátaljai klímát, állandó 
fejfájás gyötörte, végül is visszament Szibériába. Ez sem számított: az volt a fontos, 
hogy apukát nem vitték el, és a haja szála sem görbült. 

Nem tudom, hogy Pavel okosabb volt-e, mint a többiek, vagy ügyesebb, min-
denesetre ő volt az, aki elkérte és elvette apuka katonai fegyverét. Már pár hónapja 
lakott nálunk, a magyart elég jól beszélte. Barátkozó természet volt. Amikor meg-
tudta, hogy anyuka beteg, sokszor hozott neki cukorkát, kekszet, vajat, tejport, 
tojásport. Akkor láttunk először tatárkát. Nem tudtuk, mire való a barna, apró, 
háromszög alakú rizsszerűség. Ők mondták el, hogy hús mellé, tejjel, töltött káposz-
tába ezt használják. Jól jött, mert rizsnek színét sem láttuk, és nem is volt olyan 
rossz. 

Egyik vasárnap délután Pavel és apuka az udvaron a kutyát egzecírozták. 
Jókat nevettek. Pavel úgy érezte, ez a megfelelő pillanat. Jó a hangulat, szabad-
napjuk van mindkettőjüknek. Nem kell sietni. Belekezdett. 

- Bélo bácsi! Te lenni jó ember. Mi figyelni téged már régen, te semmi rossz 
nem csinálni. Csak van neked egy büne. 

- És mi lenne az, fiam? - kérdezte apuka és nyugodtan állta Pavel tekintetét. 
- Miért nem adni nekem tied puska? Nem kelleni az már neked. Van háborúnak 

vége, nem kelleni puska békés embernek. 
- Ennyi az egész? Gyere velem, fiam! - és kézen fogva húzta magával a 

hadnagyot. Bevitte a hálószobába, és a szekrényből kiemelte a fegyvert, amiben 
töltény egy sem volt. 

Pavelt meglepte, hogy ilyen simán elintézte a dolgot. Azt hitte, apuka tagadni 
fog, vitatkozni, de minderről szó sem volt. Egy másodpercig állt még értetlenül, 
aztán heves kézrázás közben megköszönte. 



- Köszönni neked, Bélo bácsi! Te lenni igazán rendes ember! Én mondani 
főnök beszpekának, téged kell már nem nézni, te csinálsz semmi rossz. 

Még körülbelül két hónapig maradt Pavel, utána már nem kellett több besúgót 
kerülgetnünk. Kátya, a felesége nem volt ilyen barátságos. Ő még talán a levegőt 
is sajnálta tőlünk. Volt egy-két szép ruhánk, a régiekből, de nekik mondhatni 
semmijük nem volt. Anyuka divatjamúlt kalapjait szedte ki a szekrényből és azt 
hordta. Ha látta volna, milyen kirívó volt a füfájka és a szép fekete, de szalmakalap! 
Minderre a pontot az ormótlan halinacsizma tette fel. Mégis úgy érezte, nála szebb 
nőt nem látni Beregszász utcáin. 

Décsei Icáékhoz egy tisztnőt szállásoltak be. Ennek a nőnek is volt egy törté-
nete. Nagyon műveletlen valaki volt, a rangját a vad győzelmi kirohanásaival 
szerezte, a fanatikus merészségének köszönhette. A vastag vattakabáton, fulvédős 
szőrmesapkán és halinacsizmán kívül csak a rajta lévő egyenruha volt egész ruha-
tára. 

Lefekvéshez készülődtek. Ica már felvette a szép kis fodros, csipkés hálóingét, 
amikor a nő még belépett hozzá valamiért. Csodálkozva kérdezte: hát te, hová 
mész? Ica végre megértette a kérdést és mimikával jelezte: aludni. 

- Aludni? - álmélkodott a nö. - Ilyen gyönyörű ruhában? 
Végigsimított a finom anyagon. Majd hirtelen térdre vetette magát Ica előtt, 

két karjával átölelte a térdeit, és keserves zokogásban tört ki. Értetlenül rázta a 
fejét, és egyre csak azt hajtogatta: ti ilyen szép ruhában alusztok? Szánalomra 
méltó szerencsétlenek voltak ezek, akik a mi szép lakásainkban a vitrint látva, azt 
írták haza az anyjuknak: itt a házakban egy kis ház is van mindenkinek. Ablak és 
ajtó is van rajta és apró kis pici üveg babák, tányérkák vannak benne. Csupa 
szépség. 

Anyukának néha nagyritkán még voltak különleges kívánságai. Narancsot, 
vagy banánt evett volna, és egyszerűen nem fogta fel, hogy nemhogy gyümölcs 
nincsen, de azok a kis árudák is megszűntek már, amelyek az utca két oldalán a 
sarkon álltak. Szegényke az ágyban fekve mit sem látott a világból, a világ 
gondjaiból, a szóbeszédből pedig semmit nem hitt el. így hadakoztunk szegény-
kével, és ez is egy külön harc volt. Ha meggyőzni nem is tudtuk, legalább megnyug-
tattuk egy időre. 

Pavelt Munkácsra helyezték. Néha-néha meglátogatott, de Kátya soha nem 
jött vele. Aztán Pavel is elmaradt, és végre megszűnt minden molesztálás. De nem 
feledkeztek meg rólunk végleg, az idők folyamán nagyon is sokszor tapasztaltuk, 
hogy szemmel tartanak bennünket, figyelnek ránk. 

Anyukával egyre többet kellett foglalkozni. Nagyon gyakran voltak fulladásos 
rohamai. A sok fekvéstől a tüdőhólyagocskák eldugultak, nem kapott levegőt, 



fuldoklott. Ilyenkor kétségbeesetten könyörgött: levegőt, levegőt. De hiába tártuk 
ki az ablakokat, az sem jelentett segítséget. 

Juliska már nem jött vissza, pedig most lett volna csak nagy szükség a segít-
ségére. De más háztartási alkalmazottra sem futotta az apuka fizetéséből. így egy 
volt cselédlányunkat kérte meg, hogy nagymosáskor, takarításkor segítsen nekünk. 
Anna ilosvai lány volt, de már hosszú évek óta cselédeskedett. Együgyű szolgalélek, 
akinek a kommunizmus semmit nem jelentett. О akkor sem ette a pecsenyét, a 
finomságokat, amikor nálunk volt és volt miben dúskálni. Mindig elhárította azzal: 
csak egyenek, kisasszonka. Nekem kár a bélibe. Sütötte a krumplit szakmányba a 
platón, megforgatta egy kis olajban, és meg is volt a hatfogásos ünnepi lakoma. 

Anna velünk szemben a Szutor-féle házban szolgált az oroszok bejöveteléig. 
De a gazdája és családja még időben meglépett: természetesen hátrahagyva minden 
vagyont. Anna ottmaradt a lakásban, amíg ki nem lakoltatták. Elhordhatott volna 
mindent, de csak a cselédszobájából vitte el az ágyát, szekrényét, ágyneműjét. A 
szomszédunkban bérelt egy kis szobát, így kéznél volt, ha kellett. 

Ott maradt hát a sok értékes bútor, a drága zongora, az óriási könyvtár, az 
aranyon, ezüstön, ékszereken kívül semmit nem vittek el a volt lakók, csak ami az 
autóba befért. Többször is megfordultam a házukban, a kislányukra gyakran 
vigyáztam. Semmit nem sajnáltam, csak a könyveket. 

Anna után egy okos ember költözött a lakásba. Amikor őt is kiköltöztették 
„egy nagyon piros ember" miatt, az okos ember egy gyufaszálat sem hagyott a 
„piros embernek". De nem is kellett neki, mert az egyik gyár igazgatója volt, és 
mielőtt beköltözött, még a szegeket is megigazították a kerítésben. Pár év múlva a 
koporsójában is ilyen pontosan verték be a szegeket. Az okos ember sem volt 
sokkal szerencsésebb, mert ö meg egy olyan házat vett meg, ahol idővel a sok 
szép eltulajdonított holmit megette a gomba. 

SZOMORÚ ERZSÉBET-NAP 

1944 októbere nem sokban különbözött más októberi hónapoktól, legfeljebb 
annyiban, hogy végre elhallgattak a fegyverek, nem cirkáltak bombázó repülőgépek 
a város felett, nem szóltak a szirénák és nem kellett fejvesztetten rohanni az 
óvóhelyre. Anyuka nemigen törődött már semmivel, de néha mégis megkérdezte, 
mi van Istvánnal, miért nem jön Tüske, Béla, Karcsi, Zoli? De egyelőre mi sem 
tudtunk róluk semmit. 

A családokban, akik együtt maradtak, szeretetteljes, békés hangulat uralkodott. 
Örültek egymásnak, és reménnyel telve néztek a tavasz elébe, pótolták a háború 



okozta hiányokat: a leszakadt villanyvezetékeket, a megrongált épületeket, a betört 
ablakokat. A tavaszi szántás-vetés volt a téma, hogy a vérrel áztatott anyaföld, 
most újra azt a célt szolgálja, amire hivatott. 

De más az ábránd és más a valóság. Nagyon hamar ráébredtünk arra, hogy a 
fegyverropogás megszűnése még nem tett pontot a háború okozta felfordulás 
végére. Az üzletekben jóformán semmi nem volt, de ha mégis akadt valami, óriási 
sorokat kellett végigállni, de a sorállás sem volt garancia arra, hogy kenyérrel, 
szappannal, vagy egyéb szükséges holmival gyarapodik a háztartás. És ahogy az 
őszi idö egyre borúsabbá vált, úgy tömörültek egyre jobban az emberek feje felett 
a gond sötét fellegei. A kenyér, ha mégis hozzá lehetett jutni, nem volt más, mint 
egy tégla formájú, sáros massza. Később alakjához méltóan meg is kapta a 
„téglakenyér" elnevezést. Szalmatörektöl, egér- és patkányürüléktől, kanócda-
raboktól, szegtől a patkódarabig mindent lehetett találni benne. A színe sötét 
feketekávé színű volt, az íze förtelmes. De mivel nem volt más, az emberek örültek, 
ha kaptak. 

Hajnali négy óra körül már kettős sorokban álltak az emberek és várakoztak, 
mikor jön a kenyeres autó! Olykor komorak voltak, ha borús volt az idö, de ha szép 
derűs volt, olyan kedélyesen diskuráltak, mintha egy nagyobb létszámú 
turistacsoport várakozna a vezetőre, akinek irányításával egy ismeretlen, új világba 
fognak betekinteni. 

Amikor az autó megérkezett, a percekkel ezelőtt még kedélyesen beszélgető 
emberekből vad, harcias, zsákmányát féltő haramiák lettek. Egy cél vezette 
valamennyit: megszerezni az amúgy is éhes családnak legalább az aznapra való 
kenyeret. Ilyenkor nem volt sem testvér, sem barát, sem beteg, sem nyomorék. 
Harcoltak a kenyérért, azért az undorító, nyers masszáért, ami, ha összenyomódott, 
remekül formálható gyurmává változott, de egyben elvesztette a célt, amire hivatott: 
nem lehetett így megenni. Az egészségeseknek, fiataloknak meg se kottyant, ha 
ezzel a tégla alakúra formált sárral megtömték a bendőjüket. De ha a gyomorbeteg 
is megkísérelte, hogy egyen belőle, kész öngyilkosságot követett el. 

Azonkívül, hogy testileg-lelkileg kikészítette az embert ez a sorbanállás, 
annak is megvolt a veszélye, hogy keserűségében elszólja magát, olyasmit 
mond, amit aztán államellenes tevékenységként kezel majd a beszpeka. A 
pesszimisták zúgolódtak, felhergelve önmagukat és bujtogatták a megér-
tőbbeket. Nagyszájúak voltak, de a legkisebb felelősségre vonás esetén mellü-
ket verve bizonygatták: én nem, én nem! Az optimisták reménykedtek. 

Nők-férfiak igyekeztek munkába állni; eredménytelenül. A napok múltak, 
októbert november követte, az idő és a helyzet egyre zordabb, kilátástalanabb lett. 
Közeledett az Erzsébet-nap, de tudtuk, most nem lesz virágözön, köszöntés, 



látogatás, öröm. Csak üresség van és aggodalom: hogyan tovább? Én még meg-
kaptam az egyetlen szegfücsokrot Tüskétől. Égő piros, gyönyörű virágok! Nem 
tudom, hogy csinálta, hiszen ő már akkor elhagyta Beregszászt. Menekült mindenki, 
aki csak tudott. A hó csendesen szitált, megjött a hideg is, legalább az időjárás 
nem hagyta cserben az Erzsébeteket. 

A férfiakról nem jött semmi hír, és Zoli sem jelentkezett. Mária egyre jobban 
aggódott Zoli miatt. Akármennyire is szerette Máriát, a szülei miatt is aggódott, 
különösen az édesanyja miatt, aki súlyos szívbeteg volt, és a legkisebb izgalom is 
végzetes lehetett a számára. 

Amikor az állomáson Zoli vonatjára vártunk, valami megmagyarázhatatlan 
félelem lett rajtunk úrrá. Csak álltunk és semmi, de semmi értelmes dolog nem jutott 
az eszünkbe. Megérzés? Amikor végre befutott a vonat, ami Bustyaházára vitte 
Zolit, a rejtett könnyek előtörtek, megállíthatatlanul zokogtunk. Hiábavaló volt 
Zoli vigasztalása, a búcsúnál úgy szorítottuk magunkhoz, mint akik soha többé 
nem fognak találkozni. Öleltük, csókoltuk és Zolira is ráragadt a mi rossz hangu-
latunk, bár egyre vigasztalt: ne síijatok, hamarosan jelentkezem. Jövök, amint lehet. 

Zoliékhoz szintén bekvártélyoztak egy szovjet századost. Ez másutt is így 
volt: nálunk is, mivel megfigyelés alatt tartották a család férfi tagjait. Sztyopa, a 
százados hamar rájött, hogy Czillerék rendes, becsületes emberek, és Mariska 
néni főztje a legtávolabbi útról is hazacsalogatta. Elégedett volt sorsával, hogy 
idekerült, tisztességes emberek közé, tiszta, meleg szobában alhatott, és teljes 
mértékben családtagnak tekinthette magát, mert emberszámba vették. 

Zoli úgy gondolta, lecsendesedett a helyzet, bejelentette az édesanyjának, hogy 
elmegy három napra és meglátogatja a menyasszonyát: Máriát. Sztyopát valósággal 
felvillanyozta a bejelentés, de Mariska néni hallani sem akart róla. Kérlelni kezdte. 

- Te miért nem engedni? Hadd lenni kicsit menyasszonyához. Menni el, menni 
el, hamar! Nem szabad mondani miért, de menni innen gyorsan! Marisko néni! -
kérlelte tört magyarsággal, de meg lehetett érteni. - Zoli menni vissza menyasz-
szonyának, Beregovába. Engedj neki menni. Itt nem kell lenni fiúdnak. Kell menni 
hamar, lesz neki jó! 

De Mariska néni hajthatatlan maradt. 
- Nem tudom elengedni Sztyopa. Ha a fiamnak valami baja esne, én azt nem 

élném túl. Itt kell maradnia mellettem. Ha majd a dolgok teljesen rendeződnek, 
akkor mehet. De most nem engedem, majd tavasszal. Igen! Tavasszal, már biztosan 
minden rendben lesz. 

Sztyopa megpróbált minden tőle telhetőt. Szelíden átfogta Mariska néni vállát, 
gyengéd erőszakkal maga felé fordította. Kényszerítette, hogy a szemébe nézzen, 
úgy próbált rá hatni. 



-Marisko néni! Legyél jó! Hallgassál engemet! Ott lesz jó Zoli, messze meny-
asszonynak. Majd tavasszal, április, májusnak,jön vissza tied fia. Engeded neki 
menni. 

Pusztába kiáltott szó volt minden kérés, érvelés. És pár nap múlva „közhírré 
tétetett": minden épkézláb férfi 18-tól 50 éves korig, három napra való élelemmel 
jelentkezzen a városháza, községháza udvarán. Meleg ruhában, erős lábbeliben, 
legfeljebb egy váltás fehérneművel. 

A hó csendesen szállingózott. Általában Erzsébetre leesett mindig az első hó, 
fehér hótakaróval köszöntve az ünnepelteket. De ez a vasárnap nem az ünnepelés 
napja volt, hanem a búcsúzásé. Vitték a férfiakat Beregszászból is, és az Erzsébet-
eknek is voltak szüleik, testvéreik, udvarlójuk, férjük. Akiket még alig öleltek meg 
a hazatérés örömére, máris újra búcsúztatni kényszerültek. 

A fiatalok között voltak, akik félvállról vették a hírt. Mi az a 3 nap? Kell egy kis 
kikapcsolódás. Önkéntesek is akadtak szép számmal, akiket hajtott a kalandvágy. 
Gyerekek, akik még nem voltak katonák és működött a fantáziájuk. Elvágytak az 
unalmas egyhangúságból valahová, bárhová, az ismeretlenbe. Szegény Kovács 
Pali is köztük volt. 

Az asszonyok, mi mást tehettek, sírtak. A férfiak, különösen az erős dohányosok 
egyik cigarettát szívták a másik után. A városháza udvara tele volt ismerősökkel, 
apák, fiaik, sógorok, szomszédok Jóbarátok. És mindenik arcán a kétségbeesés: 
vajon hová, merre visznek bennünket? 

Kovács Böske néni könyörögve kérte Pali fiát: - Kisfiam, ne menj el! Neked 
nem kell menni! Te még a tizennyolcat nem töltötted be! Ne hagyd itt öreg szüléidét! 
Egyetlen támaszunk te vagy. Mi lesz velünk nélküled? 

- Ugyan már, édesanyám! Három nap nem a világ. Nem érkezik siránkozni és 
én már itthon is leszek. 

Szeretettel ölelte magához szipogó édesanyját, akivel talán elhitette, amit ő 
maga is hitt, hogy három nap az egész és kész. Egészséges, erős, kisportolt, 
munkabíró! Mi baja lehet? Alig várta, hogy elhangozzon végre a parancsszó: 
sorakozó! Ha akkor egy jós a fülébe súgja, hogy egy hét múlva, még útközben éri 
a halál, bizonyára arra is csak fölényesen legyint. 

És elindult a vegyes, szedett-vedett csapat. Öregek, fiatalok, sánták, süketek, 
mindenfélék. Egyeseknél ásó, lapát, balta, másoknál egyéb szerszám. 

Szolyván volt a gyűjtőtábor. A távolságtól függően ki vonaton, rossz 
teherautón, gyalog tette meg az utat a gyüjtőtáborig. A vonatban a marhavago-
nokban az emberek úgy össze voltak zsúfolva, mint a heringek. A bedeszkázott 
ablakréseken és a megrongálódott kocsik oldalán lévő nyílásokon keresztül jutottak 
egy kis levegőhöz. Az emberi ürülék és az izzadtság bűze elviselhetetlen volt. 



Útközben sem élelmet, sem vizet nem kaptak, meg sem álltak sehol. A vonat csak 
ment, ment, s mire célbaértek, már minden vagonnak több halottja volt. Az őröknek, 
akik ketten, legfeljebb hárman voltak, nem okozott különösebb gondot, ha valaki 
kidőlt a sorból: az állomásokon várakozó utasok közül vágták be a vagonokba a 
„létszámhiányt". Mert a létszám volt a fontos, nem az egyén. Ettől akarta Sztyopa 
Zolit megmenteni, de a hallgatási parancsot nem szeghette meg. 

Itt nem volt orvosi ellenőrzés, alkalmas-e valaki vagy sem? így érthető, hogy 
Zoli sem kapott felmentést, annak ellenére, hogy a gyerekkorában elszenvedett 
baleset következtében a nyakcsigolyája merev volt. Ha a fejét kellett fordítani, 
fordítani kellett vele az egész törzsét. A mama nem csinált jelenetet a búcsúnál, 
csak annyit mondott: kisfiam, ha bajod esik, azt én nem élem túl. 

Zolit november 21 -én, kedden vitték el, vagonba zárva. A beregszászi állomáson 
kidobott egy kis cédulát, rajta a Mária címe és néhány szó: „Itt vittek minket 
keresztül. Szolyvára megyünk, ha tudsz, gyere: Zoli." 

Mária megkapta az üzenetet, és másnap reggel korán, mint a többi lány és 
asszony, jó melegen öltözve, tömött hátizsákkal, szomorú szívvel útnak indult, 
hogy megkeresse Zolit. Az út egyáltalán nem volt kellemes a nyitott teherautón. 
Vágta őket a szél, pirosra csípte az arcukat, kezük, lábuk meggémberedett a csupasz 
deszkapadon. A kocsi rázott, tele volt az út döccenőkkel. Mária nem vette észre, 
hogy a kis üvegből a rázkódástól mindig feljebb csúszott a dugó, míg egy hatalmas 
döccenönél ki is ugrott az üvegből. Nagy baj keletkezett belőle. 

Az autó döcögött és a 96 fokos szesz szép lassan csöpögött a megdőlt, 
dugatlan üvegből. A teherautó amire felkérezkedett, katonai kocsi volt. A két 
katonának jól jött az a kis pénz, amit a fuvarért reméltek. De mert a megbízhatóság 
nem állt szilárd alapokon abban az időben, érthető volt, ha az orosz katonák nem 
bíztak a magyar emberekben. Ez akkor is így lett volna, ha nem hurcolják el a 
férfiakat, de így a bizalmatlanság megduplázódott. Ezért, ha utas akadt, az egyik 
katona felült az utasok közé a nyitott autóra, a szamukra odakészített szalmára. A 
másik vezetett. 

A katona kézfeje sérült volt. A kötésből ítélve nem lehetett komoly a seb, de az 
átszívódott vér arról árulkodott, hogy friss eredetű. Mária közvetlen a kabin mögött 
ült. Ez jó hely volt, mert a lábát fedte a szalma, nem fázott annyira, és a kabin takarása 
is védte a széltől. A katona a kabinnal párhuzamosan helyezkedett el a szalmában, 
fejjel a Mária lábánál. Fájós keze pont úgy került, hogy a kicsöpögő szesz, éppen a 
sebre csöpögött. Az első cseppeknél még nem reagált a katona, de az egyre sokasodó 
cseppek átnedvesítették a kötést és égetni kezdték a friss sebet. Először csak a 
fájdalomra figyelt fel, csak azután vette észre a lassú cseppeket a kézfején. 

Felugrott, mint egy sebzett vad. Kibiztosította a fegyverét és Máriára szegezte. 
Balkezével - de közben szemmel tartva Máriát - teljes erővel verni kezdte a kabin 



tetejét, megállásra kényszerítve a társát. Az meg is állt, és csodálkozva kérdezte: 
sto szlucsilosz? (mi történt?) 

Látva társa dühtől eltorzult arcát, aki a puskatussal verte és ordítva terelte le a 
megrémült nőket, maga is felkapta élesre töltött fegyverét, kibiztosította és a közben 
ész nélkül menekülő nőkre irányította. Mint a farkasokkal körülvett bárányok, úgy 
bújtak össze a szerencsétlen, védtelen nők. Nem értették, miért ordít a katona, de 
a hanghordozásból, a dühös arckifejezésböl látták, hogy nagy baj van, csak azt 
nem tudták, hogy mi? 

A sofőr újra megkérdezte: mi történt? 
Amaz csak mondta a magáét, miközben ádáz tekintettel meredt az asszonyokra. 

Máriára bökött, aki kétségbeesett, sírásra görbült szájjal állt, remegve a hidegtől, 
meg a félelemtől. 

- Rakják ki a holmijukat! Gyorsan! - és a puskatussal sürgette őket, hogy 
gyorsabban mozogjanak. 

Egy szót sem értettek. Végül a katona kirángatta a kezükből a csomagokat, és 
egymás után borogatta ki a tartalmukat az árokpartra, mit sem törődve azzal, milyen 
nehezen szedegették össze azt a kis hazait. De a föld szerencsére fagyos volt és 
kemény, egy kevés kis hó is fedte, így a szétgurult süteménynek, húsnak nem lett baja. 

És előkerült a kisüveg. A katona úgy fogta meg, olyan óvatosan, mintha vitriolt 
tartana a kezében. Odadugta a lány orra alá és úgy ordította. 

- Csto eta takoj? Szkazsi! Csto eta? (Mi ez? Mondd! Mi ez?) 
De Mária szegény csak nézett, hiszen nem értette. Ekkor a katona óvatosan a 

saját orrához emelte az üveget és félve beleszagolt. A tisztaszesz édes-kesernyés 
illata felszállt az orrába, a járatokon le a nyelőcsőbe. Ellenállhatatlan vágyat érzett, 
hogy megigya azt az egy kortyot, ami még maradt az üvegben. De még mindig nem 
bízott a szimatában. Most már röhögve nyomta az üveget Mária szájához és 
kényszerítette, hogy igyon bele. Az erős szesz marta Mária torkát, égette a száját, 
de menekülésük érdekében mást nem tehetett. 

Munkácson túljártak már, körülbelül félúton. Az út többi részét már megállás 
nélkül tették meg Szolyváig. 

Zolit teljes apátiában találta. Még az sem vigasztalta meg igazán, hogy láthatta 
a menyasszonyát. A magas, stramm férfi kétségbeesett kisfiúvá töpörödött össze. 
Ez a fiú, akivel otthon csak halk hangon beszéltek, csak szeretetet kapott, nem 
fizikailag, de lelkileg nem bírta elviselni a puskatusos irányítást. Reményt vesztetten 
búcsúzott Máriától, és alig indultak útnak Szolyváról, hasmenést kapott, és útköz-
ben meghalt. Három nap. Neki valóban végetért a kényszermunka három nap alatt. 
Kedden vitték el és csütörtökön délután Mariska néni rosszul lett. Lefektették a 
heverőre, orvost akartak hívni. De ö nagyon halkan így szólt. 



- Ne sírjatok! Nézzétek, milyen kék a körmöm. Itt a vég! Mondtam nektek, ha 
Zolikámnak valami baja esik, én belepusztulok. Érzem, hogy a fiamnak baja esett! 

Többet nem beszélt. Az orvost mégis kihívatták, de mire megérkezett, Mariska 
néni lelke már a fiához indult, hogy vele lehessen a nehéz percekben. 

Örök törvény: a győztes joga, hogy a legyőzöttekkel állíttassa helyre, amit a 
háború lerombolt. Sztyopa mély megrendüléssel állt Mariska néni sírja mellett, 
gyűlölte a háborút, fájlalta tehetetlenségét. Azonnali hatállyal kérte magát a frontra, 
hiszen Németországban még javában folytak a harcok. Hogy mi lett vele? Ki tudja? 
Soha többé nem hallottak róla Czillerék. 

VEGETÁLÁS 

A nagy „felszabadulást" - bár mind a mai napig nem értem, mi alól kellett 
felszabadítani minket - mindenki másképp élte meg. Volt, aki lelkendezett, volt akit 
teljesen közömbösen érintett és volt, aki kicsit bele is halt. No nem önként: hozzá-
segítették. 

Természetes emberi reakció, a csúnyát irritálja a szép, a szegényt a gazdag, a 
butát az okos. De ha elpusztítjuk ezeket az irritáló lényeket, ettől a csúnya nem lesz 
szép, a szegény nem lesz gazdag, a buta sem lesz okos. Mégis mindig találnak az 
emberek okot arra, hogy vallási nézetük, nemzetiségük, bőrük színe, rangjuk okán 
elpusztítsanak százezreket. 

Ugyan kinek ártott a finom kis öregúr: Benda Kálmán? Mi volt a bűne? Hogy felsőházi 
tag volt? De hát amióta világ a világ, mindig szükség volt irányítókra és irányítottakra. 
Mindig voltak, vannak és lesznek vezetők és alárendeltek. Ez az élet törvénye! Az volt a 
bűne, hogy többet tudott, mint az egyszerű ember? Hát akkor az a sok egyszerű munkás 
és paraszt, diák és tisztviselő, akit háromnapos munkára vittek, mit vétett? 

A földosztás sok szerencsétlen ember álmát váltotta valóra. Éjt nappallá téve 
gürcölt, hajtott és duzzadt a melle a büszkeségtől, hogy végre neki is van sajátja, 
ahol gazdálkodhat, és ez csak az övé. És amikor már úgy érezte, lassan egyenesbe 
ér, itt is, ott is azt rebesgették, hogy megalakul a kolhoz és mindent-mindent: 
terményt jószágot, gépeket, be kell adni a közösbe. Ez újabb tragédiát jelentett. 
Mert a parasztember, akinek ki tudja hanyadizigleni őse is a földből élt, sehogyan 
sem tudta elképzelni, mi lesz, ha odaadja a földjét? Miből fogja eltartani a családját? 
Egy-kettő megtagadta az önkéntes belépést, aminek aztán egy életen keresztül 
viselte a következményeit ő is, a családja is. 

A megélhetést nehezítette az 1947-ben életbe lépett „kölcsönkötvény" is. 
Államkötvényt kellett vásárolni abból az alacsony fizetésből, ami éppen csak a 



megélhetés határát súrolta. Egy átlagfizetés akkor 55-60 rubel volt. A legszük-
ségesebb élelmiszerekre is alig jutott. Cukrot az üzletben ritkán lehetett kapni, a 
feketepiaci árát pedig nem tudtuk megfizetni. Gyümölcsöt raktunk el télire a saját 
levére lesütve, jól meghintve szalicillel (azt véletlenül lehetett kapni a gyógyszer-
tárban). Vagy aszaltuk. Celofánpapírnak eleinte híre-hamva sem volt. Egyszerű 
irkalappal kötöztem le az üvegeket, amire három-négy rétegesen még újságpapírt 
is tettem. Érdekes módon alig romlott meg befőtt. A hideg téli napokon aztán az 
ilyen lesürített gyümölccsel ízesítettük a teát. 

1950-ben a pénzbeváltás újabb leégést jelentett a kispénzű embereknek. Míg 
például előtte 2 kopek volt egy kis csokor zöldpetrezselyem, pénzbeváltás után 
ugyanezért 50 kopeket kértek a termelők. 

A „kulákok" üldözését is mindenki másképp élte meg. Dr. Linnert Bertalan úri 
méltósággal. Tudomásul vette, hogy évente ennyit és ennyit kell fizetnie. A kedves, 
finom modorú, mindenkit elbűvölő Pál Etelka néni úgy mondott le a birtokáról, 
mintha az mindössze egy harapásnyi kenyér lenne. Meizelsz Laci bácsi, a kedves, 
bohém könnyelműen, félvállról kezelte az egész kulákügyet. Jóbarátok tanácsára 
fellebbezett Ungvárra a felsőbb pénzügyi hivatalba. Fellebbezésében elfogadta, 
hogy kulákadót kell fizetnie, de kissé soknak találta a rá kiszabott 42 ezer rubel évi 
adót, némi enyhítést kért. Válasz a fellebbezésre: ha ez sok, legyen akkor 84 ezer 
rubel. 

- Ezek megőrültek! - mondta nevetve és újra fellebbezett. De most Kijevbe. A 
pénzügy válasza meglepő, hajmeresztő! 168 ezer rubel. Laci bácsi nem fellebbezett 
tovább, s talán érthető, ha a mindig mókás kedve egy kicsit megcsappant. Szedte 
magát, kiutazott a volt birtokára Gecsébe, és sürü poharazgatások közepette elme-
sélte a volt munkásainak, milyen nagy megtiszteltetés érte. 

- Semmi baj, fiúk! - vigasztalta embereit. - Igaz, hogy sok huncutságot 
elkövettem életemben. Szerettem a nőket, az italt, ki-kirúgtam a hámból, de börtönben 
még nem ültem. Hát most ezt is megpróbálom! Mert a 42 ezret sem tudtam volna 
kifizetni, a 168 ezerről már nem is beszélve. De fel a fejjel ! Egészségünkre! 

A gecsei emberek dicséretére legyen mondva, Laci bácsi mégsem került bör-
tönbe. A falu népe összefogott, és minden hónapban hozták az esedékes össze-
get, hogy volt gazdájukat, egykori munkaadójukat megmentsék. 

Rózsika néni, a drága aranyos, csupa szív Rózsika néni reagálása a kulákká 
nyilvánításra a legkedvesebb emlékem. Nem siránkozott, nem esett kétségbe. Sőt! 
Nem túlzás, ha azt állítom, hogy valósággal ragyogott az arca az örömtől, hogy az 
Attila utcában csak hárman vannak kulákok. Dr. Linnert Bertalan főorvos úr, Pál 
Etelka néni és ők: Pusztaiék. 



Az adókat végül is elengedték, azt hiszem, majdnem az egészet. Hogy Laci 
bácsi mennyit fizetett be abból az óriási összegből: nem tudom. De azt igen, hogy 
egy alkalommal csak 3 rubele maradt. A bankból kijövet összefutott Janival, a 
férjemmel. Örömmel üdvözölte, karoncsípte és már vitte is magával a legközelebbi 
büfébe. 

- Jancsikám! Ez megmaradt! - mutatott a 3 rubelre. Ezt most megünnepeljük! 
Akkor még 2 rubel 70 kopek volt egy félliter pálinka... 
Ma sem tudok meghatottság nélkül gondolni a kulákká nyilvánított Rózsika 

nénire, akinél jobb, megértőbb szomszédot nem ismertem. Olykor váratlanul betért 
hozzánk és megkérdezte: 

- Mi lesz ma az ebéd? 
Ha azt válaszoltam, még nem tudom, ö tudta, ez azt jelenti: a kamrám nagyon 

üres. Ilyenkor egy szakajtó krumpli, egy darabka szalonna, néhány tojás, egy 
zacskó liszt vándorolt át hozzám a kerítésen keresztül. Mert olyan tapintatosan 
tudott adni, jót cselekedni! Még arra is ügyelt, hogy ne az utcán keresztül adja, 
nehogy valaki meglássa. Nem sok ilyen eset volt, de volt. Később valamicskét 
javult a gazdasági helyzet, én is munkába álltam. Két fizetés mégsem egy, ha nem 
is sok. Ugrálni nem lehetett belőle. Nagyon be kellett osztani, hogy mindenre elég 
legyen. Mert ha rendesen ettünk, akkor nem gondolhattunk semmilyen luxuscikkre. 
Ha mégis venni kellett valamit: cipőt, ruhát, netán valakinek kabátot, vagy elromlott 
valami, az ilyen kiadásokat csak úgy tudtuk fedezni, hogy a hasunkon spóroltuk 
meg. 

A lakást kellett volna tatarozni, meg is szólt egy ismerősöm érte, de erre már 
csak akkor kerülhetett sor, amikor a nyugdíjkor betöltése után is dolgoztunk még 
mindketten, így már le lehetett spórolni a tatarozásra valót, mert a nyugdíjból erre 
megint csak nem futotta volna. Igaz, akkor mindketten jó fizetést kaptunk. 

Hát így osztottam, szoroztam 45 éven át a szó szoros értelmében. Mint könyvelő 
a munkahelyemen, mint magánember, otthon. Jani nem szeretett az ilyesmivel 
bíbelődni. Házasságkötésünk után az első fizetését azzal adta ide: itt a pénz, csinálj 
vele, amit akarsz belátásod szerint, de tőlem ne kérj a következő fizetésig. 

És én ezt megtanultam egy életre. Magam döntöttem minden kiadásnál. Néha 
szükség volt kisebb kölcsönökre, de soha nem is tudott róla. Hogy időben és 
hiánytalanul visszafizessem, az is az én dolgom volt. Félretenni eleinte a kis 
fizetésekből fizikai képtelenség volt. Sokszor elgondolom: hogy tudtunk egyáltalán 
létezni? 



TILTOTT HATÁRÁTLÉPÉS 

1945 júniusában, mint a vándorlegény, elindultam szerencsét próbálni. A 
madarak azt csicseregték, hogy Suránynál át lehet sétálni, még nincs határőrség: 
megpróbáltam. Csupán egy pénzügyi tisztviselő tett fel néhány kérdést, de 
egyáltalán nem akadéskodott. Amikor már magyar földön voltam, úgy éreztem, 
hogy a levegő is más, és a szembejövő kiskatona bizonyára őrültnek tartott, mert 
zokogva borultam a nyakába és csókoltam borostás arcát, ahol csak értem. 

Vásárosnaményba igyekeztem, és nem tagadom, első este nem volt szükségem 
ringatásra. igaz, a több kilométeres gyalogtúra után csak úgy tudtam az ágyba 
feküdni, hogy az ágy szélén ülve először az egyik, majd a másik lábamat emeltem az 
ágyra, mert az izomláztól alig bírtam mozogni. Később úgy megszoktam ezt a távot, 
hogy jóformán észre sem vettem, pedig nem éppen sétatúrának számított 
Vásárosnaménytól Beregszászig és vissza. 

Sikerült azonnal elhelyezkednem. Simoncsics Dezső bácsi, a főnököm őszintén 
felkarolt, nagyon megkedvelt és mindenben segített. Én is igyekeztem kiérdemelni 
a jóindulatát, szorgalmasan dolgoztam, engedelmes voltam. Egyszer Dezső bácsi 
meglátta a zsebkendőmet, ami be volt stoppolva. Ezen felettébb elcsodálkozott, 
hogy én még a zsebkendőmet is stoppolom? Mire eldicsekedtem: úgy megfoltozok 
bármit, hogy nagyítót kell használni annak, aki az öltéseket meg akarja találni. Az 
én Dezső bácsim másnap hozott egy szép, de agyonmosott kockás selyeminget. 
A gallérja és a mellrész teljesen el volt kopva. Megnéztem és megkérdeztem, 
levághatom-e rövid ujjúra, hogy legyen miből foltot csinálni. Igennel válaszolt, 
így én levágtam, megfoltoztam, kockát kockára téve, pontosan. Két nap múlva 
visszavittem. Nem hitt a szemének. Járt az ing kézről-kézre, és rövid kis pályafu-
tásom ideje alatt, amíg ott dolgoztam még hét darab ilyen inget kellett rendbe-
szednem. 

Nem sokáig tartott a dicsőség, mert ősszel néhány soros levelet hoztak 
otthonról. Apuka írta: „Azonnal gyere haza, mert Mária nem győzi egyedül ellátni 
a háztartást és az anyuka körüli teendőket". 

Rettenetesen el volt keseredve, éreztem, tudtam, hogy soha többé, vagy 
legalábbis nem egyhamar kerülök ide vissza. De mivel úgy neveltek, tiszteljük a 
szüleinket és híven engedelmeskedjünk nekik, nem tehettem mást, mint felmondtam 
az állásomat, elbúcsúztam az én furcsa Dezső bácsimtól, Erzsiéktől, Nelli nénitől, 
ahol laktam - egy beregszászi osztálytársnőm és az édesanyja - és kis batyummal 
elindultam arra az útra, amin életemben először összeütközésbe kerültem a 
hatósággal. 



Ekkor a rossz időjárás miatt már körülbelül egy hónapja nem voltam otthon. 
Hűvös, szeles, esős idők voltak és nem tagadom, egyáltalán nem ígérkezett kelle-
mesnek egy ilyen út. Ez alatt az idő alatt rendeződött a határkérdés, vagyis 
mindenki gyanús, aki mozog és papírokkal nem rendelkezik. Tehát egyszer s minden-
korra vége a szabadon ide-oda mászkálásnak. Mivel én erről mit sem tudtam, 
nyugodtan igyekeztem a megszokott úton és meglepődtem, amikor bekísértek az 
őrszobára és faggatni kezdtek. 

A nagy kiesés, hogy olyan régen nem tettem meg a megszokott utat, az elke-
seredés, hogy minden reménynek vége, nagyon kimerített. Halálosan meggyö-
törtnek éreztem magam annak ellenére, hogy jó darabon szekéren tettem meg az 
utat, így elkerültem egy olyan vihart, amitől féltem is és csodáltam is. 

A határállomáson barátságosan fogadtak és megkérdezték, hová igyekszem? 
Elmondtam szépen az igazat, hogy Vásárosnaményban dolgoztam néhány 
hónapig, beregszászi vagyok, ekkor és ekkor jöttem át a határon, akkor még lehetett. 
Most haza kell mennem, mert az édesanyám évek óta ágyban fekvő súlyos beteg. 
Üzenetet kaptam az édesapámtól, hogy azonnal menjek haza, mert a nővérem nem 
bírja egyedül ellátni a ház körüli teendőket és az anyuka ápolását. Még a sebtében 
letépett darabka papírt - apuka levelét - is megmutattam, de láttam, hogy egy 
szavamat sem hiszik. Türelmesen hallgattak, amíg beszéltem, s amikor úgy 
gondolták, hogy befejeztem, még türelmesebben és finomabban arra kértek, hogy 
most mondjam el az igazat. 

És én újra kezdtem, mondhatni szórói-szóra, egyre kétségbeesettebben hajto-
gattam, könyörögtem, engedjenek haza, értsék meg, haza kell mennem, kérem, 
segítsenek. De nem segített sem az őszinteségem, sem a sírásom. Most már hűvö-
sen és elutasítóan értésemre adták: nagyon sajnálják, de vissza kell mennem 
Vásárosnaményba. 

Elindultam hát visszafelé, de csak a Soli tanya felé vezető útig, miközben azon 
tépelődtem, hogy mi lesz tovább? Megértettem én, hogy ez nagy dolog, egy 
embernek nagyon nagy teher, de azt is tudtam, ha most haza megyek, mindennek 
vége. Nagyon szerettem és végtelenül tiszteltem a szüleimet, de életemben most 
először, igazságtalannak tartottam apuka döntését. Szépen induló kis karrierem 
hamar véget ért, s hogy odahaza mi vár rám, csak elképzelni tudtam. 

Nagyon sok nehézséget vészeltem át az életemben, talán azért, mert mindig 
kemény elhatározás vezetett, különösen, ha úgy éreztem, hogy igazam van. Sem 
akadályt, sem lehetetlent, sem megoldhatatlan dolgot nem ismertem. Az volt a 
jelszavam: ha nagyon akarsz valamit, azt meg is tudod valósítani. Életem során ez 
be is igazolódott, mindig megszereztem, elintéztem mindent, de mindig mindenért 
keményen meg kellett harcolnom. 



Mentem hát szent elhatározással, történjék is bármi, én akkor is hazamegyek. 
Felriadtam töprengésemből. A kilátótoronyból éles hang szólt le rám: Állj, mert 
lövök! 

Ezek nem viccelnek, gondoltam és megálltam. Két kiskatona lépett hozzám, 
belémkaroltak és visszakísértek az őrszobára. A parancsnok jó ismerősként üdvö-
zölt, adta a hülyét és közömbös hangon megkérdezte: hát maga miért jött vissza? 

Én sem tettem másként és vállvonogatva, értetlenül feleltem. 
- Nem tudom. 
- Nem tudja kisasszony? Hát én majd eszébe juttatom! - üvöltötte magánkívül. 

- Mit mondtam én magának? Hová menjen? Mit? - sürgetett most már dühtől 
tombolva. 

- Vásárosnaményba - zokogtam, mert most már ijedtemben eltörött a mécses. 
- És miért nem ment? Hová indult? Megtudhatnám, ha nem vagyok indiszkrét? 

- gúnyolódott. 
- Mert haza kell mennem - szajkóztam. - Kérem, szánják meg beteg édesanyá-

mat, és engedjenek haza. 
Arcomon patakokban folyt a könny, de kemény ellenféllel álltam szemben, 

hajthatatlan volt. Sokszor gondoltam vissza erre az esetre, és nagyon-nagyon 
butának tartottam magam, hogy nem értettem meg, ez a sors intő jele volt, és még 
csak lelkiismeret-furdalásom sem lehetett volna, ha a határőrnek engedelmeskedem 
és szépen visszamegyek, békésen dolgozom, a hazaiakkal pedig közlöm, hogy 
nem tudok hazamenni. De akkor ez eszembe sem jutott, bőgtem magamon kívül, 
ezért aztán könnyfátyolos szemekkel nem ismertem fel azonnal a váratlanul 
betoppanó idős urat. 

- Fiúk! Mi történik itt? Mit csináltok ezzel a kislánnyal? - és fejével felém 
intett. 

A ködfátyol eloszlott, és mielőtt a parancsnok válaszolhatott volna, felugrottam 
és majd feldöntöttem örömömben a belépőt. Öleltem, szorítottam és szűnni nem 
akaró kérdésekkel ostromoltam. 

- Sándor bácsi, nem ismer meg? Nem tudja ki vagyok? Pedig ismer minket jól, 
hiszen ön, Zoli bácsi és apukám gyakran jártak együtt vadászni! Kell, hogy ismeijen! 

De Fekésházy Sándor bácsi tagadólag rázta a fejét. 
- Elvesztem - gondoltam. Az utolsó remény is elszállt. De hirtelen észbekaptam. 

Hát persze, hogy nem ismer. Elsősorban, mert mindenről beszéltem, csak a nevemet 
felejtettem el megmondani. Másodsorban: a lányok egyik évről a másikra, kis 
hátulgombolós csitrikből kész nagylánnyá válnak. Harmadsorban a háborús 
helyzet, a sorozatos behívások, a menekülés sok jóbarátot szakított el egymástól, 
és én valóban kis taknyos voltam még, amikor Sándor bácsi utoljára láthatott. De 
amint meghallotta a nevemet, elnevette magát: 



- Ugyan fiúk, ne bolondozzatok! A kislány nem hazudik, az édesanyja valóban 
súlyos beteg évek óta. 

Ez mindent megváltoztatott, a szigorból megértés lett, a hitetlenkedésből 
együttérzés. De azt soha nem fogom megtudni, miért kísért egy fegyveres katona 
egészen Búcsúig, a falu széléig? Attól tartottak, hogy mégsem mondtam igazat, és 
ki tudja, mik a szándékaim? Vagy Sándor bácsi javaslatára küldték utánam, hogy 
útközben ne érjen semmi baj? Vagy egyszerűen meglátott ez a kiskatona és csak 
alkalomra várva igyekezett utánam, hogy a megfelelő pillanatban és a célnak 
megfelelő helyen rámtámadjon? Ivánéktól akkor még nagyon féltünk. Marathon 
sem vihette volna gyorsabban a hírt Athénba, mint ahogyan én szedtem a lábamat, 
hogy mielőbb lerázzam a kísérőmet. Ez hajtott, siettetett, ez vezette akaratomat, 
hogy bírjam erővel, ami bizony már fogytán volt. 

Otthon meglepődtek, hogy ilyen gyorsan hazaértem, engem meg az lepett 
meg, hogy nem erre számítottak. Hiszen odahaza, az iskolában, mindig, mindenütt 
azt szajkózták, legyünk jók, engedelmesek, becsületesek. Az elemiben szere-
tetingecskéket csináltunk a zárdában. Selyempapírból volt kiszabva és a vállától 
le az aljáig, apró kis V alakú bevágások voltak rajta elől is, hátul is három sorban. 
Mindezt a lelkigyakorlatok idején csináltuk és nagyon kedves dolog volt. Ha 
valaki valamilyen jócselekedetet hajtott végre - átsegített egy öreg nénit az úton, 
vagy segített vinni a csomagját, vagy megcsinált valami olyasmit, amihez nem 
volt kedve, de a szülei, vagy a tanítója kérte - felhajthatott egy V betücskét. Minél 
több V betűt hajtottunk fel, annál nagyobb volt a dicséret. Hasznos dolog volt, 
mert a gyerekeket arra inspirálta, hogy jók legyenek, engedelmesek, becsületesek. 

Az idők folyamán egyre többször gondoltam arra, hogy a becsületes embert 
egy kicsit hülyének tartják. Én ezt így láttam, amikor lelkiismeretlen, gátlástalan 
emberekkel kerültem szembe, de minket így neveltek és senki és semmi nem tudott 
ezen változtatni. 

Apuka elismerése nem maradt el, hogy ilyen gyorsan és ellenvetés nélkül 
cselekedtem. Be kell vallanom, rövid kis életemben először történt, hogy nem 
örültem a dicséretnek, nem töltött el elégedettséggel, hogy engedelmes, jó kislány 
voltam. Azt hiszem, nem tévedtem abban, hogy Mária is részese volt a történteknek. 
Remek agitációs készséggel rendelkezett. Mindig elérte apukánál, amit akart. 
Bánatomat csak az enyhítette, hogy pár hónap múlva, amikor anyuka meghalt, 
otthon voltam. Ha nem így történik, ezen százszor jobban bánkódtam volna. Mert 
anyuka már közömbösen fogadta, hogy újra otthon vagyok. Feküdt, lefogyva, 
beesett arccal, lélekben felkészülve az utolsó útra. Kezei ernyedten pihentek a 
takarón és már az sem okozott neki örömet, ha felültettük. Csendesen feküdt, 
órákon keresztül egy szava sem volt. Már nem voltak különleges kívánságai, már 



semmilyen kívánsága nem volt. Már nem kellett a kispárnáját naponta többször is 
megfordítani, vizet adni, ablakot nyitni, felolvasni vagy imádkozni. Sorsával 
megbékülve távolodott egyre jobban az árnyékvilágból, hogy hamarosan 
üdvözölhesse már rég eltávozott szüleit, korán elhunyt ártatlan kis gyermekeit. 
Már nem volt semmi, ami köztünk tartsa, ételt is alig vett magához. 

ÍRVA VAGYON 

1945 karácsonya sem volt örömtelibb, mint az előző évi. Anyuka napjai meg 
voltak számlálva. Egyre rosszabbodott az állapota, és bár sejtettük, hogy be fog 
következni: még nem voltunk rá felkészülve. Amikor rosszul lett és kihívtuk 
Weishauz doktort, már csak a fizikai halál állapotát konstatálta. Azt hiszem, 
természetes reakciója volt megdöbbenésünknek, hogy fékezhetetlenül tört fel 
belőlünk a zokogás. 

Sokat hallottam arról, hogy egy halottat felsírnak, de nem hittem benne. Velünk 
állítólag ez történt. Egy kis idö múlva anyuka egy nagyot és mélyet sóhajtva magához 
tért, de attól kezdve már csak egy élő halott volt. Egyre kevesebbet evett, nem 
érdekelte semmi, és egyre többet emlegette meghalt szüleit, testvéreit, akikkel állítólag 
találkozott a fizikai halál állapotában. Egyetlen dolog volt még, ami éltette, az, hogy 
a fiát megláthatja, mielőtt meghal. De ez sajnos nem adatott meg neki. 

A bátyámról semmit nem tudtunk, mint ahogyan Karcsitól sem jött semmi hír. 
Zoli szegény halott. Nekünk és a velünk egykorú eladósorban lévő lányoknak 
nem nagyon volt kiben válogatnunk. Ahogy azt a nóta is tartja: "Maradt itthon 
kettő-három nyomorult!" 

1946 húsvét vasárnapja igazi napsütéses tavaszi nap volt. Egyre többen 
merészkedtek ki az utcára, ünneplőbe öltözködve jöttek-mentek. A kellemesen 
enyhe idő a legmegfelelőbb volt sétára, rokonlátogatásra. 

Anyuka feküdt az ágyban, és magában már mindennel elszámolt, ami még 
ehhez a világhoz kötötte. Már a reményt is feladta, hogy Pistát még egyszer látni 
fogja. Csak néha, nagy ritkán buggyant ki belőle az elkeseredés, ilyenkor keserű 
könnyeket ejtett és esedezve kért: szabadítsuk meg a szenvedésétől. Sajnos 
tehetetlenek voltunk a kérésével szemben. Mást nem tehettünk, vigasztaltuk. 

Meghívást kaptunk apuka harmadunokatestvérétől, Károly bácsitól, hogy a húsvét 
vasárnapot töltsük náluk, ebédeljünk velük. Apukának kapóra jött ez a meghívás, 
hogy végre kimozdítson bennünket a bezártságból. Valósággal ránk parancsolt: 

- Gyerekek! A hasatokra süt a nap. Egy-kettő, szaporán, ki az ágyból, elkéstek 
a templomból. Nagyon szépen öltözzetek fel, a legszebb ruhátokat vegyétek 



magatokra. Azt akarom, hogy ti legyetek a legszebbek, hogy minden valamire való 
legény szeme megakadjon rajtatok. 

Összenéztünk Máriával, kuncogtunk. De nekünk is tetszett, hogy apuka szépnek 
tart. Mert nem voltunk éppen csúnyák. Mária huszonkettő, én tizenkilenc. A 
legszebb kor, amikor még minden álomszerű, minden szép és minden jó. 

Jókedvűen ugrottunk ki az ágyból, magunkra kapdostuk a pongyolákat, és 
indultunk legelső teendőink elvégzésére: anyukát rendbe hozni. Egyikünk a 
langyos mosdóvizet hozta, másikunk a reggelijét készítette. Én felültettem, 
áthelyeztem a nyugágyba, Mária megfésülte, megetette. De anyuka már csak 
csipegetett. Néha voltak még kívánságai, narancsot vagy banánt evett volna. 
Hiába mondtuk, hogy nemhogy déligyümölcs nincsen, de azok a kis bódék 
sincsenek már az utca elején, ahol ezt-azt venni lehetett. Ilyenkor értetlenül nézett, 
nem vitatkozott, de a tekintete elárulta, hogy nem hisz nekünk. Máskor egy kis 
becsinált levesre vágyott, de a vágy csak vágy maradt: az ízek már nem jutottak el 
az ízlelési érzékszervekig. Csalódottan tolta félre a tányért: 

- Pipiském! Ne haragudj, de nem jól esik. 
Miután mindezzel végeztünk, hozzáfogtunk az öltözködéshez, szépítkezéshez. 

Nem sok ruhánk volt, több oknál fogva. A háború idején erre nem volt lehetőség. 
De ha lett volna is, egy apa, akármilyen jó apa, nem gondol arra, hogy a lányainak 
ezt vagy azt már bizony fel kellene frissíteni. De az a kevés, ami volt, pillanatok 
alatt kirepült a szekrényből. 

- Te mit veszel fel? - kérdeztem Máriát, aki egy kicsit mindig féltékeny volt 
rám. Bárhová mentünk, mindig engem néztek idősebbnek és velem hamarabb szóba 
elegyedtek, mint vele. Én, mint akit mindig csiklandoznak, mosolyogtam, még az 
utcaseprőhöz is kedves voltam. Könnyen beszédbe elegyedtem, s ha olyan valakivel 
táncoltam, akinek két bal lába volt és a tyúkszememre lépett, én akkor is moso-
lyogtam, olyan mosollyal, ami nem volt egyáltalán lekezelő vagy megalázó. így 
aztán könnyebben kerültem közelebb az emberekhez, a bizalmukba férkőztem kortól, 
nemtől függetlenül. Egyszóval, értettem az emberi lélekhez. De korántsem voltam 
én ilyen szelíd lelkű galamb, ha igazságtalanság ért. Ilyenkor én is félretettem a 
tapintatomat. Ezzel szemben Mária kertelés nélkül megmondta bárkinek, hogy 
ronda a kalapja, vagy szörnyen néz ki a frizurája. De még mindig nem tudtam, ő mit 
vesz fel? 

- Én ezt! - mutattam a kis sötétkék ruhámat, nagyon szeretem. Jól mutatott 
egyszerű sima fazonjával. Rakott alj, gallér nélküli, simán egymásra hajló 
felsőrésszel, hosszú, keskeny mandzsettában végződő ujjal. Szerettem, mert 
többféleképpen variálhattam. Hol nagy pöttyös maslit kötöttem rá, hol tarkamintás 
gallért vagy fehér zsabót tettem rá. Mindig az alkalomnak megfelelően. Most a kis 
fehér műgyöngyvirágot tűztem fel. A hajamat mindig magam csavartam, és olyan 



frizurát csináltam, amilyen éppen eszembe jutott. A fülembe fehér klipsz, fehér 
szandál és a magam készítette fehér kötött retikül. Egy pici rúzs a számra, és kész 
is volt a kozmetika. 

Mária még mindig válogatott. 
-Vedd ezt - , mutattam egy nagyon szép ruhára. Ő maga kötötte, sürü csipke-

mintával. Ez is sötétkék volt. Teljesen sima, háromnegyedes ujjú, kimondottan 
elegáns. A nyaknál és az ujjak végén ujjnyi tűzpiros szegéllyel és ugyanolyan 
színű tűzpiros művirág. De ö mégsem ezt vette fel. Egy darabig még matatott a 
szétdobált holmi közt, végül is egy bordó ruha mellett döntött. Ez sem volt rossz, 
de korántsem volt olyan elegáns. 

- Ne vedd ezt, a kékben olyan csinos és elegáns vagy! 
- Persze! Csak rá akarsz beszélni, hogy megint téged dicsérjenek. Nekem ez 

tetszik és ezt veszem - jelentette ki megfellebbezhetetlenül. 
- Mária! De igazán! Ez a kék olyan jól áll neked. Ica is mondta, amikor a 

névnapját ünnepeltük. 
De Mária nem engedett. Visszarakta a többi holmit, és a bordó ruhát vette fel. 

Nem vitáztam tovább. Csak a jóindulat vezetett, de Mária épp ellenkezőleg gondolta, 
hogy rá akarom szedni. 

- Ezt az ócska szandált veszed? - kérdeztem megütközve. - De hát így mégsem 
jöhetsz, ünnep van! 

- Csak nem gondolod, hogy három kilométert gyalogolok magas sarkú 
szandálban, hogy kedvedre tegyek? 

Végül is nem ellenkeztem, neki volt igaza, de én nem tudtam volna így elindulni. 
És nem is lehetett meggyőzni az ellenkezőjéről. 

- Menjünk akkor, mert elkésünk a templomból. 
A reggelit állva kapdostuk be. Megcsókoltuk anyukát, de az ajtóból még 

visszakiáltottunk: 
- Délután itthon vagyunk, sietünk. 
Az utcára érve már elfelejtettük a civódást, szaporán szedtük a lábunkat, hogy 

időben a templomba érjünk. A misét türelmetlenül ültük végig. A föesperes úr nagyon 
hosszú 1ère engedte a prédikációt. Úgy éreztük, soha nem lesz vége. Anyuka nagyon 
szigorú vallási nevelésben részesített, de a mi fantáziánkat most az izgatta, hogy és 
mint lesz majd Károly bácsiéknál? Erzsike néni vajon mivel vár minket? 

Végre elhangzott az utolsó ámen is, és legszívesebben úgy viselkedtünk volna, 
mint a karámból kieresztett kiscsikók. Rohantunk volna ki a templomból mindenkit 
magunkkal sodorva, csak már mielőbb kint lehessünk. 

Az utcán, ahogy megritkult a templomból kiáramló tömeg, szapora léptekkel 
indultunk meg Déda felé. Jóízűen nevettünk mindenen. Egy ódivatú kalapon, egy 



összebújó szerelmespáron. Vidámak voltunk, felszabadultak, valóban, mint a 
kisesikók. Azt is elfelejtettük, hogy anyukának talán már csak napjai vagy órái 
vannak hátra. De bűn volt-e egy kicsit felelőtlennek lenni? 

Károly bácsiék már olyan sokszor és olyan kedvesen invitáltak, hogy nem 
lehetett többet kitérni a meghívás elöl. A háború zűrzavara egyre jobban 
rákényszerítette az embereket, hogy csak akkor mozduljanak ki odúikból, ha 
feltétlenül szükséges. A háború nehézségei még mindenütt érezhetőek voltak, 
a remény mégis új eröt, hitet adott az embereknek, valami szebb, jobb utáni 
beteljesülésre. 

Olyan vígan szaporáztuk, hogy rövid félóra alatt már ott is voltunk a ház előtt. 
A kutya kedves vakkantásokkal jelezte érkezésünket. Erzsike néni, a faluban 
mindenki Erzsike nénije nézett ki az ugatásra. 

- Károly! Károly! Gyere gyorsan! Megjöttek a gyerekek! Gyerekek? 
Kedveském! De gyönyörű nagy lány lettél, amióta nem láttalak. És milyen elegáns 
vagy. Ez igen! Finom ízlésre vall ez az összhang. - Majd észbe kapott és Máriához 
fordulva, kedvesen mondta: - Persze te is nagyon csinos vagy. 

De Mária már sértve érezte magát. Homlokán parányi ránc jelent meg: a 
bosszúság jele. Már el is ment a kedve a vendégeskedéstől, csak a jólneveltsége 
tartotta vissza, hogy meg ne forduljon és haza ne rohanjon. Ránéztem és a tekin-
tetemből kiolvashatta: én megmondtam! De soha nem hallgatsz rám! 

Erzsike néni, mindenki Erzsike nénije, mivel ő volt az egyetlen varrónő a faluban, 
így aztán érthető, hogy rengeteg munkája volt. Ezenkívül, falusi asszony létére 
igen finom ízléssel rendelkezett. Jöttek is hozzá a lányok, asszonyok, s ha pénzzel 
nem tudták fizetni a varratási költségeket, hát a kamrát fosztották ki, hogy elegánsak 
lehessenek. így aztán Erzsike néniék ha nem is dúskáltak a földi javakban, de a 
mindennapi betevőjük mindig megvolt. 

- Gyertek, csak gyertek - invitált Erzsike néni kedvesen, és a kúthoz vezetett 
bennünket, ahol már el volt készítve a víz a kézmosáshoz. 

- Károly, a kendőt! Úgy és most befelé. Biztosan megéheztetek! Üljetek 
asztalhoz hamar! 

- Mit segítsünk? - álltam fel készségesen, de Erzsike néni visszaparancsolt a 
helyemre. 

- Szó sem lehet róla! Ti most vendégek vagytok: Károly bátyátok majd 
segédkezik. Hozzá van ö már szokva, a 35 év alatt alaposan bedresszíroztam. 

Drága Erzsike néni. Hogy szerettem ízes beszédét, kedves simogató szavait, 
kiapadhatatlan vendégszeretetét. 

Mária is abbahagyta a duzzogást, amint megcsapta az orrunkat a gőzölgő 
tyúkleves illata. Mi városiak bizony még szűkölködtünk az ilyen ínyenc dolgokban. 



Bár a falvakban lassan megindult az élet és a szorgos emberek mindent elkövettek 
a jólét helyreállításáért. 

Ott állt az asztalon a gőzölgő aranyszínű tyúkleves, és mi már a szánkban 
éreztük az ízét, alig vártuk hogy elhangozzék a varázsige. 

- Tessék! Szeressétek, kedveskéim! Amíg jó meleg. Szedjetek csak! Ne kínál-
tassátok magatokat, nektek csináltam. 

Nem sokáig kérettük magunkat, nekiláttunk jó étvággyal. Fiatalok voltunk, 
egészségesek és a tejfeles csibét épp úgy megdézsmáltuk, mint a rántottat. Minden 
fenséges volt, és mi alapos pusztítást végeztünk. De egy jó gazdasszony ezért 
nem haragszik, sőt örül, hogy ízlik a főztje. Arról nem is beszélve, hogy Erzsike 
néni mestere volt a kínálásnak. 

- No még egy zúzácskát! A lábát nem szereted? Inkább egy szárnyacskát? 
Még egy kis levestésztát? Ne csak vízzel töltsétek meg a gyomrotokat! 

Repült az ajkáról a sok kedves szó. Elemében volt, mindkettőnket elbűvölt. De 
a süteményt már hiába kínálta, éppen csak megkóstoltuk. 

- Nagyon szépen köszönjük az ebédet, nagyon finom volt. - Mária, mint a 
visszhang ismételte meg a szavaimat. 

Ebéd után, Erzsike néni tiltakozása ellenére elmosogattunk. Közben beszél-
gettünk. 

- Szegény anyátok! Hallom már nagyon gyenge. 
- Sajnos! 
- Mégis, mit mond az orvos? 
- Nem sok van már hátra. Néhány hónap, esetleg már csak hetek. Lassan 

nyolc éve. De az agyvérzés már csak ilyen. Kettő már volt, a harmadik biztosan 
elviszi. 

Ettől a beszélgetéstől le is hangolódtunk. Nemcsak azért, mert fiatalok vagyunk, 
és anyuka miatt csak kurta órákra tudunk nagy ritkán elszabadulni, és nemcsak 
azért, mert ilyen fiatalon, ilyen komoly gondok nehezednek a vállunkra. Nem! 
Leginkább azért, hogy szegény anyuka, egy évtizede nyomja az ágyat, és mi nem 
tudunk enyhíteni a szenvedésén. 

Szedelőzködtünk és Erzsike néni nem marasztalt. Megértette, hogy kötelezett-
ségeink vannak. De a búcsúcsók után egy jól megtömött táskát nyomott a 
kezünkbe. Az otthon maradottakra is gondolt. Két pucolt csibe, egy üveg tejfel, 20 
darab tojás és egy vászontarisznyában jó 2 kiló liszt. A táska nehéz volt, de 
kincset ért, cipeltük hát felváltva, és mert fiatalok voltunk, a visszaúton újra szétáradt 
bennünk a jókedv, nevetgéltünk, futkároztunk. 

Már a városban jártunk, nem messze Smidla Bellus néniéktöl a Bocskai utcán. 
Itt laktak Bertsik Babáék is, Mária jó barátnője, Baba húga. 



- Te, Mária! Nekem be kell mennem Aniékhoz, én nem bírom ki hazáig, hogy 
meg ne könnyebbüljek, így nem úszom meg szárazon. 

- Hát az gyönyörű lenne! Az elegáns kishúgom ha be... 
- Jaj ! Ne nevettes az Isten szerelméért. Csak odáig bírjam ki ! 
Aniék nem voltak otthon, de Bellus néni kint kézimunkázott az udvaron, és jót 

nevetett, amikor meghallotta jövetelünk okát. 
- No ti pisis lányok, szaladjatok gyorsan! Tudjátok, hová kell menni? 
Alig érkeztünk vissza, épp csak leültünk egy pillanatra Bellus néni invitálására, 

két fiatalember jött be az udvarba. 
- Jöjjenek, csak jöjjenek! - hívta őket Bellus néni, mint régi jó ismerősöket. 
- Kislányok! Hadd mutassam be a fiaimat! 
Megtörtént a bemutatkozás, és kiderült, hogy a két, számunkra ismeretlen 

fiatalember itt lakik. 
- Bellus néni, hol rejtegette ezt a két szép lányt? - kérdezte Jancsi. 
- Az ilyen vademberektől, mint mi, el is kell rejteni! Igaz? - szellemeskedett 

Tibor. 
De mi már a szíves invitálás ellenére sem ültünk vissza. Nyugtalanok voltunk, 

mi lehet otthon, bár apuka épp olyan jól ellátta anyukát, mint mi. Mire a két fiú 
eldöntötte volna, hogy esetleg hazakísér bennünket, mi már sehol sem voltunk. 

Hogy a házasságok hol köttetnek, nem tudom? Szerintem írva vagyon! 
Véletlenek nincsenek. Mert ez a találkozás augusztusban újra megismétlődött: 
véletlenül. Attól kezdve Jani mindennapos vendég lett nálunk, és 1947 tavaszán 
házasságot kötöttünk. 

BEVÉGEZTETETT! 

A május tavasz, kikelet, napsugár, ragyogás. Nekünk mégis hideget, bánatot, 
gyászt hozott. Anyuka rohamai egyre szaporodtak. A sok fekvéstől a tüdő-
hólyagocskák eldugultak és anyuka egyre többször fuldoklott. 

Április utolsó napján jött a harmadik szélütés és május 6-án kiszenvedett 
anélkül, hogy egyetlen utolsó vágya teljesülhetett volna és még egyszer láthatta 
volna a fiát. 

Anyuka halála rettenetesen megviselt. Lefogytam, megsápadtam és a jókedvem 
is cserben hagyott. Már úgy-ahogy helyreállt a béke, már nem volt kijárási tilalom, 
én mégis inkább otthon ültem és anyukát sirattam. Simogattam az üres fekhelyét, 
az árva nyugágyat. Hallottam a csengetését, hívó szavát. Apuka kétségbe volt 
esve, vigasztalhatatlan voltam. 



De az idő mindent meggyógyít. Lassan, de fokozatosan felhagytam a melan-
kóliával. Arcomra visszatért a pír, és már nevetni is tudtam az olykor-olykor adódó 
komikus helyzeteken. Őszintén, oldottan. 

Az idő szárnyakon repült. Ma még tavasz, tavaszból nyár, s a kertek alatt már 
ott leselkedett az ősz. De még csak augusztus volt, ragyogóan sütött a nap, és 
lassan minden újra szép lett. Újra éreztem, hogy az élet szép és élni jó. És maholnap 
19 éves leszek. 

- Mit csináltok vasárnap? - kérdezte apuka váratlanul. 
- Mit csinálnánk? - kérdeztem vissza. Olvasunk, kézimunkázunk és unatkozunk, 

mint máskor. 
- Nekem lenne egy ajánlatom! 
- Éspedig? 
- Menjetek ki a Borzsára Máriával. 
- És mit csináljunk ott? 
- A m i t a többi fiatal. 
- De anyuka még csak négy hónapja halt meg. 
- Tudom! De ti, lassan három éve be vagytok zárva a négy fal közé. Előbb a 

háború miatt, aztán anyátok miatt. Itt az ideje, hogy kezdjetek valamit magatokkal. 
Mária már elmúlt 22 éves, elég ügyetlen a társaságban. Te sokkal jobban feltalálod 
magad. Segítened kell neki, de nem szabad, hogy megtudja. Neki kell hamarabb 
férjhez menni, mert ha te mégy előbb, még pártában marad. 

- Ugyan már, apuka! Rémeket lát. Hiszen olyan szép lány, tisztességes. Erről 
álmodoznak a nősülni akaró férfiak. 

- Te ezt még nem érted. Te az a fajta vagy, akit még negyvenévesen is 
körülrajonganak a férfiak. Mária, ha egy-két éven belül nem talál vőlegényt, örökre 
vénlány marad. Kérlek, segíts. Te olyan jó beszédű vagy, kedves mindenkihez, 
ügyes, hátha összehozod valakivel. Bízom benned, számítok rád. De Máriának 
erről nem szabad tudnia. 

így indultunk el vasárnap apuka kívánságára a Borzsára. Vastag fehér 
pamutszövetből csinos fürdőruhát készítettünk magunknak. Be lehetett volna 
feketére festeni, de mivel több országban a fehér a gyász színe, ezért meghagytuk 
eredeti színében. 

Mária most sem törődött a részletekkel, az anyag sajátjából készítette a vállpán-
tokat is. Szép volt, csinos, de nagyon egyszerű, szürke. Én soha nem sajnáltam a 
fáradtságot, hogy valamivel feldobjam az egyhangú, szürke dolgokat. Mindig 
volt ötletem. Most is. Maradék fonalakból, pirosból, sötétkékből és fehérből 
zsinórokat sodortam. Hónalj alatt egyik oldalról a kéket, a másik oldalról a pirosat 
rögzítettem háromszög alakban. A fehér zsinórt kettévágva vállpántok helyett 



rögzítettem. A jobb oldali ment a bal oldali háromszögbe, a bal oldali ellenkezőleg, 
majd hátul keresztbe téve, előre hozva és megkötve a mell alatt. Ugyanezekből a 
színekből elől a combrésznél baloldalt, egy kék és egy piros, egymásba fonódó 
karika került. Ez a kis apróság teljesen feldobta a nagyon egyszerű kis fürdőruhát. 
Ugyanaz volt és mégis merőben más. 

A Borzsán sok volt az idegen arc, hiányoztak a régi ismerősök. Belőlük is akadt 
néhány. Gáti Mucira emlékszem, mert amint levetettük a fekete ruhát, és ott álltunk 
a fehér fürdőruhákban, azonnal kifejezte nemtetszését. 

- Nagyon hamar levetettétek a gyászt! Nem gondoljátok? 
- A gyászt az ember a szívében hordja és nem a ruháján. 
A szememet elhomályosították a könnyek. Fájt, rosszul esett a tapintatlansága, 

mert csak én tudom, mennyit szenvedtem anyuka elvesztése miatt. De az az átkozott 
jómodor: akkor is jó képet kell vágni, amikor az ember üvölteni szeretne. 

Letelepedtünk, lekentük egymást és tettük, amit a többiek: napoztunk. Amikor 
már nagyon melegünk volt, meg-megmártóztunk a Borzsa hüs vízében. A friss 
levegő, a víz a legjobb étvágygerjesztő. Mi is hamarosan éreztük a hatását. 

Előszedtük hát az elemózsiát, hogy hozzálássunk - ha nem is egy lukulluszi 
lakomához - az evéshez. Alig rakodtunk szét, egy férfi viharzott keresztül a 
pokrócunkon. Még szerencse, hogy nem lépett bele az elemózsiánkba. 

- Hé, maga! Pont itt kellett keresztülmennie? - kiáltottam utána dühösen. 
- Bocsánat! - fordult vissza. - De nem vettem észre. - Az arca hirtelen 

meglepetést fejezett ki. - Jé! Maguk azok? A két szép kislány. 
Minket is meglepett a felismerés. Bellus néni lakója volt, Jani. 
- Tudják, hogy azóta is kerestem magukat? Talán elutaztak valahová, hosszabb 

időre? 
- Nem! Dehogy! Csak otthon ültünk. 
- Pedig ilyen szép lányoknak vétek elbújni. Mutogatni kell magukat, hogy 

mindenki gyönyörködhessen a szépségükben. 
- Elég lesz a bókból - torkolltam le - , mert még valóban el fogjuk hinni, hogy 

csudaszépek vagyunk. Igaz, Mária? 
Mária furcsán mosolygott, és nekem apuka szavai jutottak az eszembe. Valóban 

gyönyörű, de félszeg. Hát én majd teszek róla, hogy megjöjjön a bátorsága. 
- Gondolom, maga is éhes, mert mi azok vagyunk. Ha igen, akkor segítsen, 

hogy mielőbb ehessünk. 
- Nagyon szívesen! Én is nagyon éhes vagyok. - Elégedetten dörzsölte 

össze a tenyerét. 
- Akkor rajta! Mária! Menjetek gallyat szedni a szalonnasütéshez. Vizet is 

hozzatok, mert evés után szomjan halunk. 



- Magának mindent a világon. Még azt is megpróbálom, ha kell, amint Mózes, 
hogy a sziklából vizet fakasztok. 

- Hát akkor szaporán! Szedjétek a lábatokat! Én addig mindent elkészítek az 
evéshez, a szalonnasütéshez. 

De apuka kérése és minden taktikám ellenére Janinak én tetszettem. Máriát is 
kedvelte, mint egy jó barátot, vagy egy kedves lánytestvért. Söt! Évát sem kísérte 
már haza, pedig vele ment ki a Borzsára. Ezt később tudtam meg, és meg is dorgáltam 
érte. Ezen az estén velünk jött haza, és apuka invitálását rögtön elfogadta. Bár 
apánk csalódott volt egy kicsit, hogy nem Mária a kiválasztott. 

De nem sokáig kellett aggódnia. Egyik nap váratlanul betoppant Karcsi. 
Kiszabadult a fogságból. Lefogyva, de gazdag tapasztalattal felruházva az előttünk 
álló kommunizmust illetően. Mint vitézségire felterjesztett tiszt, kapott egy olyan 
pofont, ami az egész életén végigkísérte, az én öles termetű, jó megjelenésű 
sógoromat. Ez a pofon olyan erejű volt, hogy azonnal megrepedt a dobhártyája, 
és haláláig folyt a füle: minek következtében a genny, ami kívülre nem tudott 
kifolyni, a kisagyon rakódott le. Ez okozta korai halálát, ezt megelőzően az 
eszméletvesztéssel járó rohamokat, a görcsöket, a lebénulást, amely az évekig 
tartó betegség után a halálához vezetett. 

Forduljunk vissza az időben 1946-hoz. Karcsi hazajövetele eloszlatta apuka 
félelmeit. Mária még novemberben féijhez ment Karcsihoz, és elköltözött Salánkra, 
ahol Karcsi lakott és dolgozott. De az iskolába nem mehetett vissza, politikailag 
nem volt megbízható. Egy ilyen ember nem tanithat gyerekeket, mert mire is nevelné 
őket? 

Aztán Jani is megkérte a kezemet, decemberben megtartottuk az eljegyzést, és 
1947. február 15-én az én fejemet is bekötötték. Egyházi esküvő volt, amit aztán a 
pártban később a szemére is vetettek. 

Hát így történt, és én ma is hiszek abban, hogy írva vagyon! 
Megkezdtem hát új életemet egy merőben más mentalitású világban, városi 

lány létemre egy falusi fiú oldalán, naponta harcolva a létért, a magyarságomért, 
mert azt első perctől kezdve tudtam, kerüljön bármibe, nem adom fel, soha nem 
adom fel. Még jött üzenet Tüskétől, Bélától: ha csak egy szál ruhában, de menjek! 
Várnak! De én akkor már megkötöttem a szerződést Janival: holtomiglan, 
holtodiglan 



RENDSZERTELENSÉG A RENDSZERBEN 

A munkalehetőség biztosítva volt. Elég volt, ha a brigádvezető azt mondta a 
főnökének: ez a Kis Jóska nagyon rendes ember, és már fel is volt véve. A közmű-
vállalat élén megbízható ember állt: előző posztján gazdasági előadóként tevékeny-
kedett, és igazából fogalma sem volt a munka menetéről. Gyakran megtörtént, 
hogy egy-egy elvtárs a felfelé buktatás jóvoltából magasabb pozícióba került, 
ahol a fentről érkezett utasításokból annyit értett, mint az a gyerek, aki első nap 
ment az iskolába. Ha a brigádvezető vagy az üzemvezető tapasztalt, becsületes 
volt, nem történt nagy baj, mert szépen elvezette az üzemet a főnök helyett. De ha 
rájött, és rendszerint rájött, hogy a főnök elvtársnak halványlila sejtelme sincs a 
mérnöki munkáról, akkor még a széket is kilophatta alóla, és mire a főnök elvtárs 
rájött a dolgok nyitjára, akkorára a cég olyan volt, mint a kopasztott tyúk. 

De ha a brigádvezetö, annak ellenére, hogy sztahanovista volt, nem értett a 
dolgához, adódtak olyan furcsaságok, hogy az újonnan felépült épületek ajtaja, 
ablaka már átadáskor nem záródott rendesen, félvállú volt, a falak göcsörtösek, a 
mennyezet potyogott, a parkett akár a hullámzó tenger. A fűtés, vízvezeték már 
átadáskor nem működött rendesen. Csőtörések, robbanások sora követte a hozzá 
nem értő emberek által végzett munkát. De volt munkalehetőség! 

Mert a vadonatúj irodaházban beköltözés után jöttek rá, hogy a könyvelőségbe 
csak a főnökön keresztül lehet bejutni, ami egyáltalán nem jó, vagy hogy a WC 
ajtaja pont szembe került a főnök szobájának ajtajával, és ha mindkettő nyitva 
volt, az illatfelhőről, ami a budiból a fönök szobájába szállt,jobb volt nem beszélni. 

Ekkor jött az újabb munkalehetőség. Ezeket a rosszul beállított ajtókat kiemelték, 
a helyét befalazták, és 1-2 méterrel arrébb vágták ki a falat, és állították be az 
ajtókat az új fönök kívánságára. És megtörtént, hogy fél év múlva újabb ember 
került a főnöki székbe, annak az ablakok helye nem tetszett, azokat szedette ki és 
tétette a szoba másik falára, az épület másik oldalára. Munka tehát állandóan volt. 
S hogy ez ördögi kör? Ki törődött vele? Az állam pénze így vándorolt a munkás 
zsebébe, a munkás pénze az üzletekbe és vissza az állam zsebébe. De volt olyan 
üzem is, ahol a vállalaton belül működött egy kis üzem - a vezetőség saját zsebére. 
Az állam anyagából ellopták a megspórolt fölösleget, és a saját javukra használták 
fel. Évek is beleteltek, mire valaki észrevette! De akkorára már illetékesék kacsalábon 
forgó házacskában laktak, és a legújabb márkájú kocsikon furikáztak. Pénz volt, 
már csak egy jó ügyvéd kellett, és még tőlük kértek bocsánatot, hogy meg merték 
őket gyanúsítani. 



Arról nem is beszélve, hogy ahol valamilyen munkálat folyt - tisztelet az egy-
két kivételnek - , kiállítást lehetett volna nyitni az üres sörös, boros, pálinkás 
üvegekből. Kinek-kinek kedve szerint. Ebéd után a brigád rendszerint használhatat-
lanul döglött egy-egy nagy fa árnyékában. De a bérlapot kitöltötték, a napi 8 óra 
munkaidőt beírták, és az újságok a címoldalon hozták a 150-180-200 százalékos 
munkateljesítményt. Ünnepek alkalmával sztahanovisták képeivel volt tele a park. 
Transzparensek magasztalták a dicső élenjáró kommunistákat. Olvashattuk azt is, 
hogy a mezőgazdaságban egy hektárról hány mázsa kukoricát törtek, mennyi 
burgonyát szedtek, mennyi búzát arattak, olyan betakarításkor is, amikor tavasztól-
őszig egy szem esö sem esett, és minden kiégett, vagy fordítva: állandóan esett, 
és minden elrohadt. Marhaállományok pusztultak ki, ennek ellenére a magas 
zsírtartalmú tejhozam az elözö évhez képest 30-40 százalékkal emelkedett... 

Nálunk nem volt gázolás, rablás, betörés, prostitúció, mert elsöpörték a 
kapitalista világ csökevényeit, hogy az új nemzedék, Lenin utódai a kommunisták, 
felépíthessék a megálmodott szebb jövőt. Leninnel volt tele az egész kommunista 
világ. Lenin állva, ülve, ingujjban, zakóban, hajadonfőtt, sapkában, mosolyogva, 
komor ábrázattal és még ki tudja hány variációban. Intarziásan berakott kép, 
olajfestmény, vízfesték, fehér-fekete, kicsi, nagy. Mellkép vagy álló kép egész 
alakban. Szobrok tömkelege. Iskolákban, utcán, irodákban, gyárakban, parkokban, 
folyosókon, termekben. Minden elképzelhető helyen, elképzelhető mennyiségben, 
elképzelhető nagyságban. A legdühítőbb az volt, amikor kisgyerekkel ábrázolták, 
mint Jézust a gyerekek körében, és csak a glória hiányzott a feje körül. 

Ha tanulmányútra külföldre ment egy-egy csoport, azok csak a legmegbízha-
tóbb, hithű kommunisták, vagy azok gyermekei lehettek. Felhívatták őket a pártba 
és a szájukba rágták: sehol, senkinek, semmit a Szovjetunió valós dolgairól, ha 
egyáltalán szóbaállnak valakivel. De ajánlatos kerülni az idegeneket, mert annak 
súlyos következményei lehetnek, ha valaki valamit mégis kikotyognak. Minden 
arra irányult, hogy ezekből a szovjet emberekből mennyit lát a kívülálló, milyen 
következtetéseket von le, milyennek találja a szovjet embert. Jelszó: tartani a 
látszatot! Semmi tivornyázás, szerelmi kapcsolat, közönségeskedés! De az ember 
csak ember, hús-vér, eleven és nem mindig hat rá a prédikáció. 

Voltak állandó jellegű átképzések. Igaz, hogy ezek az égvilágon semmit nem 
adtak, mert a vezetőséget csak egy dolog érdekelte, hogy távol a főnökségtől, a 
még magasabb főnökségtől végre egy kicsit kirúghassanak a hámból. A tsz-
vezetöket is minden évben összetoborozták és különböző fővárosokban 3-4 hétig 
foglalkoztatták őket. Voltak már egészen összeszokott társaságok, akik értettek is 
a munkájukhoz, az életük is aránylag normális mederben folyt, de ők is csak Ádám 
ivadékai voltak, és örültek ezeknek az átképzéseknek, mert itt, messze az asszonytól, 



a helyi pártszervezettől egy kicsit legénykedhettek. A merészebbje ki-kimaradozott, 
fittyet hányva pártkönyvre, lelkifröccsre. 

Janinak mesélte az egyik tsz-elnök ismerőse, hogy viccelték meg egyszer az 
egyik tsz-elnök barátjukat. Rájöttek, hogy nagyon szereti a potyát, de viszonozni 
nem hajlandó. Próbálták rávenni, hogy ö is fizessen már valamit, de mindig ügyesen 
kihúzta magát. 

- No, megállj - mondta az egyik belemenős tag - , fogsz te fizetni, mint a 
katonatiszt! 

Tudta róla, hogy szereti a nőket, de soha nem kezdeményez, mert gyáva. A 
nőnek kell őt lerohanni, és ha tetszik, akkor belemegy a játékba. 

Volt közöttük egy benti orosz tsz-elnök, akinek ebben a városban volt egy 
állandó barátnője. Nem volt éppen prostituált, de lehetett vele okosan beszélni. 
Rávették, hogy környékezze meg a fösvény barátjukat, és minden tudományát 
latba vetve csábítsa is el. A többit majd azután. 

Néhány napba telt és a csábítás megtörtént. Természetesen a többiek úgy 
tettek, hogy semmiről semmit nem tudnak, pedig a nő állandóan értesítette őket a 
fejleményekről. A fösvény kivirult, titokzatos lett, és végül addig faggatták, ugrat-
ták, hogy van valakije, hogy beismerte. Igen, találkozott egy csodálatos nővel, 
elmondhatatlan gyönyörűség vele minden eltöltött perc. 

Csak erre vártak a többiek. A fökolompos addig faggatta a barátját, árulja már 
el, kiről van szó, míg az végül beadta a derekát. Elhangzott az imádott nő neve, és 
ezzel egyidőben megállt az idő az étteremben. 

- Kicsoda? - kérdezte a fökolompos. - Az nem lehet igaz! Az a nő? Te meg 
vagy örülve? Annak súlyos nemibaja van! Úristen! Öregem! Te aztán magad alatt 
vágtad a fát! Tíz nap múlva haza kell menni, mit fogsz csinálni? Körülbelül akkor 
jelentkezik nálad is a baj, az asszony otthon kiéhezve vár! Mit fogsz mondani? Hát 
ezt megcsináltad! Mert mindig titokzatos vagy, senkinek nem mondasz el semmit, 
hát most tessék! 

A fösvény színeket játszott. A szemei úgy kikerekedtek, majd kigurultak a 
szemüregéböl. Nem tudott szóhoz jutni. Úgy érezte, menten összeomlik. Itt a vég. 
Ö ebbe belepusztul. Mi lesz vele? A pillanat töredéke alatt végiggondolt mindent, 
és könyörgőre fogta a szót. A fökolomposnak könyörgött esedezve. 

-Kérlek, segíts! Te olyan sok mindenkit ismersz! Beszélj valakivel! Biztosan 
van orvos, aki még meg tudja előzni a bajt! Ha nem segít valaki, én ezt nem élem túl. 

- Azért ne vedd annyira a szívedre! Mással is megesett már! Biztosan lehet 
valamit csinálni! Öregem! Mindent megpróbálok! 

- Köszönöm! Köszönöm! Tudtam, hogy te igaz barát vagy! 
Olyan kutyaalázattal szorongatta a fökolompos kezét, hogy az már szinte 



megsajnálta. De a leckét feladták ennek a smucig alaknak, végig kellett hát csinálni 
az egészet. 

A fösvény attól kezdve tízpercenként a WC-t járta, és húzta, nyomta, 
tapogatta azt a bűnös testrészét, amivel a bűnt elkövette, hogy mikor fedezi fel 
rajta az elkövetett bűn látható jeleit? Amitől természetesen nem javult semmi, 
sőt, az állandó irritálástól vörössé, duzzadtá, fájdalmassá vált. Három nap pokoli 
gyötrelem után, megcsillantották előtte a reményt. A főkolompos örömmel tudatta 
vele, hogy találtak egy jónevű orvost, aki mindent el fog követni, hogy megelőzze 
a bajt. 

Még aznap elvitték páciensüket az orvoshoz, aki nem volt más, mint egy másik 
lókötő, és azonnal belement a játékba. A kezelés sem okozott gondot a fogorvosnak, 
mert minden probléma nélkül be tudta adni azt a „csodaszert" (glukózát), amitől 
megszűnt a fertőzés. 

A fösvény járt hűségesen a csodadoktorhoz, és nem is gondolta, hogy 
legfeljebb csak még kövérebb lesz, amúgy is kerekded alakja. Az injekciókúráért 
nehéz pénzeket fizetett: a szíve vérzett, de a szent cél érdekében mást nem tehetett. 
A pénz pedig szépen átvándorolt a főkolompos zsebébe, aki estéről estére 
gavallérosan megvendégelte a barátait, még a fösvényt is, akinek természetesen 
nem volt nemibaja, de ezt soha nem mondták meg neki. 

Amikor Hruscsov papa látogatást jelentett be Kárpátalján, az egyik gazdag 
ruszin falut szemelték ki a fogadás helyéül. Annál is inkább, mert Ladányi Hanna, 
az egyik sztahanovistanö is ott lakott, aki a kukoricatermesztésben hozott valami 
rendkívül újat. Az öreg is nagy „kukorica-szakértő" volt, érthető, ha látni akarta, 
mit tud egy nő felmutatni? Amikor bejelentették Hannocskának a nagy eseményt, 
fel sem ocsúdott egészen, máris ismeretlen emberek szállták meg a házát, jöttek-
mentek a háza körül, méricskéltek, mutogattak, magyaráztak. Mennyi deszka kell, 
milyen bútor, szőnyeg, függöny? Azt hitte, álmodik, és nem is a saját házában van. 
Mire magához tért az ámulatból, a házára már nem lehetett ráismerni. Belül újrafestve, 
padlózva, kívülről bepucolva, új kerítés a ház körül. Kikövezve az út a házig. Jöttek 
a teherautók, és hozták a modern bútorokat, szőnyegeket, villamos háztartási 
gépeket, és az öreglány nyugodtan hihette, hogy álmodik. De nemcsak az ö házát, 
kerítését szedték rendbe: ki lett adva a parancs, hogy azon az útvonalon, ahol 
Hruscsov elvtárs végigvonul, le kell festeni minden házfalat, kipucolni minden 
árkot, rendbe kell szedni az útburkolatot. Ezek voltak a 24 órás tatarozások. Ugyanis 
az első eső lemosta a falakról a festéket, az útburkolatokból a homokot, és egy nap 
múlva minden úgy nézett ki, mint azelőtt. 

Amikor vége lett a nagy hajcihönek, elment a tekintélyes vendég, jöttek újra az 
emberek, az autók, hogy visszavigyenek mindent, amit a nagy fogadtatásra hoztak. 



De a mi sztahanovistánk nem is volt olyan buta. Megállt a kertajtóban, testével 
védve a bejáratot: 

- Innen ugyan el nem visztek semmit, bátyuskáim! Nekem hoztátok? Én nem 
kértem! Hoztátok! Vagy a kerítést is szét akarjátok szedni? 

Az érvelés logikus volt. Megértették! És már nem is akartak semmit lebontani, 
elvinni, szétszedni. Hát ilyen vicces volt az élet a nagy Lenin égisze alatt. 

A közhivatalokban sem folyt másként az élet. A telekkönyvi hivatalban a 
lakóházak, üzemek tervrajzait diploma nélküli műszaki rajzolók készítették. Volt 
ugyan valamilyen képzésük, dehát... Naponta számtalan ügyfél igényelt rajzot a 
házáról, üzeméről, irodájáról. Felvették a megrendelést. Tisztában voltak vele, hogy 
ennyi megrendelésnek a negyedét sem tudják megcsinálni egy hónap alatt, de a 
munkalapokba bekerültek. Az eredmény 200-240 százalék. Ennél többet nem lehetett 
vállalni, ez volt a maximum. A fizetést viszont a munkalapokon szereplő munkáért 
kapták, és mindehhez jött a negyedévi prémium. Ezzel már lehetett mit kezdeni. 

A megrendelések pedig gyűltek, az íróasztalon, a fiókokban, a polcon, a földön, 
az ablakpárkányon. Ha jött egy kliens, aki már elunta a várakozást, akkor legalább 
100 ügyet kellett megmozgatni, hogy az irattárból kihozott, heverő aktákból 
előkerüljön az éppen sürgősen szükséges. Ilyenkor mindenki keresett, a főnök a 
plafonon volt, fogadkozott, hogy soha többé: csak azért kaptok pénzt, amit már 
megcsináltatok! De amint elült a vihar, minden kezdődött elölről. És mindig az az 
ügy került legelőször elintézésre, amelynek a gazdája egy üveg jófajta kedvcsinálót 
hozott, vagy valami más nyomós érvvel a táskájában érkezett, vagy végül már a 
nem tudom hányadik bolondítás után a pártot emlegette. 

Amikor tavasszal érni kezdett az eper, a korai meggy, a cseresznye, a retek, a 
vezetőség, mint a hívek Máriapócsra, úgy zarándokoltak a kolhozokba. Égtek a 
forródrótok: van-e már uborkájuk, mikor lehet menni paprikáért, küldjenek két láda 
barackot X. Y. elvtársnak még a mai nap folyamán. És ment az áru, kinek-kinek 
kívánsága szerint, és fogyott az államvagyon, de csodálatos módon záráskor 
mindig mindenből túlteljesítés volt. Egyetlen egyszer zártam 100 rubel értékben 
piros szaldóval. Amikor az ungvári főnököm megtudta, azt hittem eljött a világ 
vége. Meg is tanultam egy életre, hogy anélkül, hogy bajba kerülnék, megtaláljam 
a kiutat a megfelelő záráshoz. 

A zöldségesüzletbe hiába jöttek meg az első primőrök, hiába látták az emberek, 
hogy megérkezett egy autó új karalábé, karfiol, abból a nép mit sem látott mindaddig, 
amíg a koma, sógor, X. elvtárs, Y. elvtársnő, testvér, szomszéd el nem vitte a javát. 
De a kiválogatott áru még mindig nem került a köznép elé, mert még nem volt Mária 
Nyikolájevna, se Pavel Fjodorovics. Mire aztán kikerült a pultokra a maradék, az 
eper penészes, a zöldség fonnyadt, rohadt volt, vagyis: fogyaszthatatlan. 



Természetesen mindebből mindig jutott a saját magánfeketézőknek, akiket az 
üzletvezetők időben értesítettek, mikor jön az áru. A haszon busás volt. Míg az 
üzletben nyolcvan-kilencven kopek volt például egy kiló ropogós cseresznye, a 
piacon ugyanezt három-öt rubelért lehetett értékesíteni. Ebből aztán jutott a 
vállalkozó szellemű eladónak is, és az üzletvezető pénztárcája is vastagodott. 
Ugyanez volt a Magyarországról importált baromfival is. A nép már csak akkor 
tudta meg, hogy új szállítmány érkezett, amikor az üzlet és környéke bűzlött a 
romlásnak indult hűs szagától. 

Korrupció mindig volt, van és lesz. De ezek az álszent gazemberek, a piros 
könyv takarásában, minden alávalóságot megengedtek maguknak. A pénzhajhá-
szók minden lehetőséget kihasználtak a vagyongyarapításra, mert mindegyikük 
háta mögött ott állt a védőangyal: a párt! Olyan volt ez, mintha az örökké Isten 
dicsőségét hirdető, rózsafüzért morzsoló ember az éj leple alatt rabolna, gyilkolna, 
fosztogatna: aztán nappal leimádkozná. Hát ők raboltak, fosztogattak, gyilkoltak 
(Gulág), miközben álszent módon az emberbaráti szeretetről, a családi erkölcsről, a 
józan, becsületes életről prédikáltak! De nem lehetett eltitkolni az emberek előtt, 
hogy a prezídiumban olyan erkölcsös,, józan életű" ember is ült, akit úgy támogattak 
be a székébe, mert holt részeg volt, és a gyűlés folyamán maga alá vizelt. Ilyen 
dolgokat már nem lehetett meg nem történtté tenni, mert minden szigorú óvin-
tézkedés ellenére: „kiszivárgott"! 

Egy apró kis hibáért, egy buta kis viccért ilyen és hozzájuk hasonló emberek 
döntöttek a mások sorsa felett. Az éj leple alatt jött a „csornij voron", és legédesebb 
álmából ragadta el a legártatlanabb embereket. Elég volt egy rosszindulatú 
megjegyzés és már vitte is őket a rabszállító Szibériába, ahonnan ritkán volt 
visszatérés. 

Apuka mindig mondta: nyugodjatok meg, bedöglik ez hamar. Igaza lett, de elég 
soká tartott! Apuka az esküvőnk után összeköltözött Ilonka nénivel. Nem örültünk 
a dolognak, mert a néni nagyon primitív volt, de apuka hiányolta a társat. О maga 
is tudta, hogy nem a legmegfelelőbbet választotta, de azzal érvelt, hogy 65 év 
körül az ember már nem nagyon válogat. 

A régi munkahelyén nem soká dolgozott, de a beregszászi kolhozirodán kapott 
állást. Ez azt jelentette, hogy kora tavasztól késő őszig az első gyümölcstől, 
zöldségtől kezdve mindenhez hozzájuthatott. Igaz, nekünk ebből semmi hasznunk 
nem származott, mert mindent Ilonka néninek vitt. Kicsit bántott, de mit lehetett 
tenni? Mindenki nehezen élt, és ha hozzájuthatott valamihez, örült, ha saját magát 
ellátta. Azért nagyritkán nekünk is juttatott egy keveset, de mindaz csepp volt a 
tengerben. Aztán még ez a kevés is megszűnt, mert apuka nyugdíjba ment. De 
szerencsére akkor már én is dolgoztam, így, amit vesztettem a réven, megnyertem 
a vámon. De csak vegetáltunk. 



AZ ELSŐ FEHÉR KENYÉR 

Telt-múlt az idő, próbáltunk asszimilálódni, ha nem is volt ínyünkre, hogy 
beilleszkedjünk. A sorban álláshoz kezdtünk hozzászokni, és már mi is 
természetesnek tartottuk, hogy hagyunk csapot-papot, ha észrevettük, hogy 
valamit osztanak. Gyakran voltak elszomorító jelenetek, ha egy sokgyerekes 
anyának nem jutott egy darab szappan, kenyér vagy egy kiló cukor. A pénznek 
nem volt értéke, a feketézőket nem lehetett megfizetni. Nemegyszer végződött 
ájulással, rosszulléttel a sorban állás, mert a tolakodásban jóérzésű és önző embert 
egyetlen cél vezetett - hozzájutni ahhoz a valamihez, amit osztanak. Legtöbbször 
már csak akkor tudtuk meg, miért állunk sorban, amikor osztani kezdték az árut. 
Mert vagy nem tudta senki, mit fognak osztani, vagy aki tudta, mélyen hallgatott, 
hogy minél kevesebb ember tömörüljön össze. 

Történtek néha nevetséges epizódok is. Egyik alkalommal a mellettünk lévő 
élelmiszerboltban mosószappant osztottak. Már közel voltam a pulthoz, 5-6 ember 
állt csak előttem, de ahhoz is közel, hogy nekünk már ne jusson, mert elég régen 
osztották már, és mindig csak minimális mennyiségben. Vascsák Margit állt 
mögöttem, és a tudattól, hogy üres kézzel megy haza, az idegei már pattanásig 
feszültek. Közvetlenül mögötte egy orosz nő állt. Margit egy szót sem tudott 
oroszul, a nö meg magyarul. Az emberek türelmetlenül tolakodtak, s egy hirtelen 
lendületnél Margitot erösebb lökés érte. Leplezetlen ellenszenvvel fordult hátra 
és mordult rá a mögötte állóra. 

- N e hajigálj! 
A nö elhallotta a szót. Ukránul "ne ugass!" azt jelenti: ne havkáj, Hajigálj, 

havkáj, hasonlít. Dühösen mordult vissza, természetesen a saját nyelvén: 
- J a ne havkaju, ja ne szobaka! (nem ugatok, nem vagyok kutya!) 
Ez a kis perpatvar nevetségesen hangzott ebben az egyáltalán nem nevetséges 

helyzetben. De mindenki ideges volt már, és a hátul állók egyre jobban nyomták az 
előttük lévőket, ami néha azzal járt, hogy a hirtelen meglódult tömeg valakit kivetett 
a sorból és ha sokan voltak, visszaállni már nem tudott, mert az emberek úgy 
lapultak egymáshoz, mint a heringek, és nem volt olyan fizikai erő, ami meg tudta 
volna mozdítani ezt az egybetapadt tömeget. 

Más alkalommal csőtésztát osztottak. Barna volt, gusztustalan és zsizsikes. 
De vettük, mert a tyúkoknak és a kutyának megfőzve megfelelt. Tülekedés közben 
leejtettem a fél kesztyűmet. Jó kis bélelt bőrkesztyű volt, ha kopott is, annál is 
inkább, mert az üzletekben színét sem lehetett látni ilyesminek. Valahogyan 



lecsúsztam, leguggoltam érte, de az egymás hegyén-hátán zsúfolódó emberek 
között képtelen voltam felállni. Már bántam, hogy nem hagytam veszni a kesztyűt, 
de késő volt. Egyetlen gondolat foglalkoztatott, hogy kijussak innen. Szabó Lőrinc 
kedves gyermekversikéje jutott az eszembe: „Lóci óriás lesz". Mert minden láb 
volt, csupa láb, és megrettentem én is, mint a gyerek a tömérdek láb között. 
Megértettem Lócit és az őt körülvevő világot: nagyon kicsinek és nyomorultnak, 
nagyon szerencsétlennek éreztem magam. A fülledt levegőtől és az izgalomtól 
csöpögött rólam a veríték. Ájulás és hányinger környékezett. Mivel más módja 
nem volt a szabadulásomnak, négykézlábra ereszkedve fúrtam magam keresztül a 
lábak között. Hol a jobb kezemre, hol a balra tapostak. Már ezt sem bántam, és nem 
is éreztem: menekülve vergődtem át az imbolygó tömegen. 

Ez jó időre elvette a kedvemet a sorban állástól. De a szükség törvényt bont: 
ha néhány árucikket inkább hiányoltam, hogysem nyomakodjam, nem tehettem 
ezt meg a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen élelmiszerekkel. 

Két-három éve élveztük már a boldog „felszabadulás" örömeit, amikor egyik 
hajnalban elindultam kenyérért. Csak négyen vagy öten álltak az üzlet előtt. A 
kenyeresautónak még se híre, se hamva nem volt. Lassan gyülekeztek az emberek, 
alig voltunk harmincan. Ilyenkor elég simán, rendezetten folyt a kenyérosztás, 
anélkül, hogy tülekedni kellett volna. Álltunk hát nyugodtan és vártuk, hogy 
kinyissák a boltot, megjöjjön az autó, behordják az árut, átvegyék és végre 
kenyérrel a kezünkben hazamehessünk. És kivártuk. Végre kinyílt a kocsi ajtaja, 
de ezzel egyidöben elszabadult a pokol. A sok egészségtelen, ragacsos, fekete 
kenyér után most először hoztak hófehér, ropogós, kétkilós vekniket. Nem tudom, 
honnan, és nem tudom, hogyan, de a harminc emberből pillanatok alatt háromszáz 
lett. Én közvetlenül az ajtóban álltam. A hófehér kenyértől megrészegedett tömeg, 
jobbról, balról, hátulról nyomakodott. Mindenki elsőnek akart bejutni, és olyan 
erővel nyomták egymást, hogy ez a viharos hullámzás végül is azt eredményezte, 
hogy én már nem az ajtó előtt, hanem a tömeg kellős közepén voltam, és az őrült 
szorítástól csak lebegtem az ide-oda imbolygó tömeg szorításában. Úgy éreztem, 
megfulladok... 

Hirtelen kulcs fordult a zárban. Az elárusítónak alig maradt ideje, hogy 
keresztülugorjon a pulton. Mint az áradat, ha utat talál magának, úgy zúdult, 
nyomult előre az őrjöngő tömeg. Az ajtóig még lebegve vittek testük szorításában, 
de amint az üzletbe értek, kicsit szabadabban mozogtak már, és én szabályosan 
kiestem a szorításukból. Végigvágódtam a pult előtt és a testemen taposva 
furakodott mindenki előre, csak előre. Kis idő múlva valaki lehajolt hozzám és 
felsegített, az eladó adott egy pohár vizet, amit csak úgy tudtam meginni, hogy 
megitattak, mert képtelen voltam megfogni a poharat. A kezembe nyomtak egy 



kenyeret és én tántorogva, reszkető lábakkal, a csőcselék trágár szavaitól kísérve 
kimentem az üzletből. 

Zokogtam a megaláztatástól, és attól féltem, hogy még itt is utolér a megvadult 
tömeg. Minden porcikám sajgott. Egy ismerős asszony jött szembe velem, 
döbbenten kérdezte, mi történt. Magyarázatként rámutattam a kenyérre. Értetlenül 
nézett, megrázta a fejét. Pillanatig farkasszemet néztünk. Keserűen elmosolyodtam, 
a füléhez hajoltam és halkan belesúgtam: 

- Ne mondd el senkinek, megvert a férjem! - Együttérzően, megnyugodva a 
vallomásomtól, rámmosolygott. Elhitte! Naja ! Neki nagy „piros ember" volt a 
férje, a kenyeret házhoz szállították. 

Ez volt az utolsó csepp a pohárban, ettől kezdve messziről elkerültem a sorban 
állást és a drágább, de egyszerűbb megoldást választottam. Lassan javult is az 
ellátás, és én az üzletekben megkerestem azt a kiskaput, ahol némi kenőpénz 
ellenében pult alól megkaptam bármilyen hiánycikket. A 14 kopekes fekete 
kenyérért húszat adtunk, a 26-os félbarnáért harmincat, csak ne kelljen tülekedni. 
Egyik alkalommal, amikor tele táskával vittem haza a barna kenyeret a malacnak, 
szembejött velem a volt mosónőnk, Mariska néni. Szerettem ezt az asszonyt, éppen 
ezért nagyon fájt a megjegyzése. Ránézett a fekete kenyerekre, és rámutatott a 
nála lévő szép, ropogós félbarna veknire. 

- Látja, mi ilyet eszünk! Mi, kommunisták! És nem kell érte sorba állni, odahozzák 
nekünk, helybe! - Mielőtt bármit is mondhattam volna, elment. Szegény Mariska 
néni! Most vajon milyen kenyeret eszik, ha egyáltalán kap!? 

Annyira irtóztam a sortól, hogy már ahhoz sem vettem a fáradságot, hogy 
megnézzem, mit osztanak, ha sort láttam. Évekig tömegiszonyom volt: elég volt 
meglátni 30-40 embert egy pult előtt, máris kisiettem az üzletből. 

* * * 

Elmúlt a november is. Néha egy-egy ismerősről hírt kaptunk. Még él, vagy már 
meghalt. Szegény Zoli sem ért el a kijelölt helyre, és vele együtt nagyon sokan 
dőltek ki még útközben az élők sorából. Jeltelen, hevenyészve ásott sírokban, 
árokparton lettek betakarva, ahol a halál érte őket. Sem szerszám, sem lehetőség 
nem volt a minden embernek kijáró végtisztességhez. 

Decemberben tanfolyam indult, amire én is beiratkoztam, mert annyit sem tudtam 
oroszul: „da" és a betűket sem ismertem. Ez a tanfolyam nem sokat adott, de 
mégsem múlt el nyomtalanul, mert La Fontaine „Az ökör és a béka" című meséjére 
ma is emlékszem... 



UTAZÁS KÜLFÖLDRE 

1956-ban adtam be először az iratokat külföldre utazáshoz. A nagy vágy, hogy 
annyi év után végre találkozhatunk Pistával, elnyomta bennem azt a félelemmel 
vegyes iszonyt, amelyet az ügyintézők és az ügyintézés iránt éreztem. 

A parányi előtérben egymás hegyén-hátán szorongtunk. Aki nem fért be, kint 
állt az utcán, esőben, hóban, kánikulában, fagyban. Órákat kellett várakozni. Vagy 
Surát hívták el valahová, vagy bevitt valakit soron kívül. Ha ismerős volt, 
nyugodtan beszélgettek, kávézni, vásárolni mentek. Lehúzták a rolót, fölényes 
mosolyukkal az ügyfelek értésére adták: várjatok, marhák! Ez hozzátartozott a 
politikához. Felcsigázni az emberek idegeit, hátha megunják a tortúrát, meggondolják 
magukat, és lemondanak az utazásról. De az emberek türelme hihetetlenül végtelen. 
Álltunk egyik lábunkról a másikra, lehetőleg rendben, mert ha feldühödtek, 
egyszerűen bezárták az irodát és várhattunk megint egy hetet. 

Apuka is velem akart jönni, hogy még egyszer lássa Budapestet. Az iratokat 
együtt adtuk be augusztus közepe táján. Sura volt akkor az útlevélosztály 
ügyintézője. Öreg, csúnya és gonosz. Gyűlölt minden nőt, korra és nemzetiségre 
való tekintet nélkül. A besúgók jól dolgoztak. Tudták, ki nem proli ivadék. Rólam 
is tudták. Az ilyeneket különös előszeretettel kezelték. Apró, nevetséges hibákat 
kerestek és találtak a kitöltött nyomtatványokon, ami miatt háromszor-négyszer is 
visszaadták azokat. Az volt a jobbik eset, ha egy lágyítójel maradt ki, vagy az 
orosz i (u) betűt írtuk el, mert azt könnyen ki lehetett javítani ö-re (ы), csak egy kis 
félkört kellett a magyar u betűbe rajzolni. Ezeket a hibákat ott helyben ki is javítottuk, 
és még aznap be is adtuk: ha futotta az időből. De ha több hibát is találtak (nyelvtani 
hibát), visszadobták az iratcsomót, hogy az egészet át kell írni. Ez újabb hetet 
jelentett a várakozásban. Kitölteni az űrlapot, lepecsételtetni az ügyosztályon, 
hitelesíteni a pártban (fiataloknak a komszomolban), a munkahelyen a főnökkel. 
De mindehhez igazolások sora. Igazolás (ha mentünk), hogy a férj elenged. (Ha a 
gyerek is ment, igazolás arról is, hogy a gyereket is elengedi). Igazolás a 
munkahelyről: valóban dolgozom, jár nekem szabadság, ennyi és ennyi. Igazolás, 
a milíciáról, hogy nem voltam büntetve. A pártból, komszomolból, hogy tagja 
vagyok egyiknek vagy másiknak, vagy nem, de sem pártellenes, sem 
komszomolellenes tevékenységet nem folytattam. Keresztlevél, hogy igazoljam, 
hogy a testvérem, anyám, férjem: valóban az. Befizetési igazolás az illetékről, 
postabélyeg, 4 darab fénykép, 2 darab üres boríték. (Sose volt rá szükség.) Igazolás 
az igazolásról, hogy igazolták az igazolást. Ha mi hívtunk meg valakit külföldről, 



akkor még arról is kellett igazolás, hogy a lakásom, akár saját, akár állami, hány 
négyzetméterből áll, vagyis elférnek-e benne a vendégek, és a fizetésről is kellett 
egy igazolás, hogy mennyi: el tudom-e tartani a meghívottakat? A pártkönyvet, 
illetve a komszomolkönyvet illetékes helyen le kellett adni. Erről is igazolást 
felmutatni. Legvégül az volt a legszebb pillanat, amikor a személyit adtuk le, mert 
ez azt jelentette, hogy fél másodpercen belül kezünkben lesz az útlevél. A kisebb 
kínszenvedés Csapon várta az utazni akarókat. Ujabb sorban állás jegyvételnél, 
pénzbeváltásnál, vámnál. Mire átléptük a határt, már nem is örültünk annyira a 
találkozásnak, testileg-lelkileg ki voltunk készülve. Mert ezt a tortúrát 
gyomorremegés, hasmenés, fejfájás, verejtékezés nélkül nem lehetett végigcsinálni. 

Ráadásul, hallgatni kellett a lelkifröccsöt, a finom, halk, monoton, meggyőző 
dumát. Arról, hogy itt is jó, nem kell külföldre menni néhány vacak külföldi cuccért, 
elárulni a dicső Nagy Szovjetuniót, Lenint, a jótevőnket, aki az életét azért áldozta, 
hogy megszabadítsa népet a rabigától. 

Már a könyökünkön jött ki ez a süket duma. Minél jobban ellenezték, annál 
erősebb volt a vágy elmenni, elmenni mindenáron. De mindig, mindenütt falba 
ütközött az ember, és valósággal vért izzadt, mire kijárta a „szabadságos" levelét. 
No persze a jó magyar. Mert „a tüz mellettiek" mehettek-jöhettek. Nem kellett 
keresztlevél, bizonyítani, hogy szülő, gyermek vagy testvér, akihez menni akarsz. 
Ott volt fehéren-feketén a kérdés: rokonhoz vagy ismerőshöz? De mi csak közvetlen 
rokonhoz mehettünk, a fent felsorolt igazolások beszerzése árán. És hogy ez 
mennyire humbug volt, erre majd később még visszatérek. De mentek a huculok, 
az oroszok, akik egy szót sem tudtak magyarul. 

Egyszer egy parányi ajándékot kaptam Amerikából. Kosztyó Magda küldte, 
kedveskedni akart a volt osztálytársnőjének. A habkönnyű selyemkendő jó, ha 
egy dekát nyomott, de nekem nagyon sokba került ez a kedvesség. Pénzben is és 
idegileg is. 25 rubel postaköltséget fizettem ezért az apróságért, a fizetésem akkor 
45 rubel volt. De a kellemetlenebb az volt, hogy felhívattak a beszpekára, és több 
mint 2 óra hosszat faggattak. A kérdések mondhatni egyformák voltak. Befejezték 
és újra kezdték. Legfeljebb a sorrendet változtatták meg. 

- Ki magának Fülöp Pálné? Honnan ismeri? 
- Iskolatársak voltunk! 
- Mit akar magától? 
- Semmit! Egy kis örömet akart szerezni az ajándékkal. 
- Miért most, és eddig miért nem? És miért éppen magának? 
- N e m tudom! 
- Miért nem tudja? Mit titkol? Mit jelent az, hogy az utolsó találkozásuk Pesten? 
Tehát felbontották és a levelet is olvasták, gondoltam. 



- De hiszen ott lakott! 
- Ha ott lakott, hogy került Minneapolisba? 
- A lányához ment! 
- A lányához ment? Hogy került oda? Mit csinál ott? 
- Nem tudom! 
Azt viszont tudtam, hogy tőlem akarták hallani a lényeget, hogy disszidáltak. 
Záporoztak a kérdések, ki tudja, hányszor? A hangulathoz megvolt a 

hangulatvilágítás is. Igaz, engem zavart egy kicsit. Rossz helyen ültem, a szemembe 
sütött és nagyon vakított a fény! 

Pedig ezek az elvtársak már tudtak viselkedni. Nem úgy, mint 1946-ban, amikor 
először hivattak be, és becsületes emberek, kulákok, egyes urak után érdeklődtek. 
A 19 évem ellenére gyerek voltam ahhoz, hogy mindent megértsek. Akkor kezdtem 
igazából ismerkedni a politikával, és be kell vallanom, egyáltalán nem tetszett 
nekem ez a hazug szemlélet. 

Ezek az elvtársak már jó modorúak, elegánsak voltak. De a nyájas beszéd 
mögött izzott a gyűlölet irántunk, gerincesek iránt. Ezek már tudtak ellazulni, nem 
voltak olyan kopottak, merevek, söt, már olyanok is akadtak köztük, akik rendesen 
tudtat írni, olvasni. A Szovjetuniót magasztaló filmekből már sokat tanultak. 
Megtanulták, hogy kell bánni a kapitalizmus csökevényeivel. Hanyag mozdulattal 
ültek fel az asztal sarkára, a kalapjukat ügyesen tolták a tarkójukra egy kéznél lévő 
nádpálcával, a szájuk sarkában cigarettával vagy fogpiszkálóval. 

Az volt az egészben a legérdekesebb, hogy míg belül remegtem a dühtől és 
reszkettem a félelemtől, addig kívül mindennek nyoma sem látszott rajtam. 
Mosolyogtam, és választékosan felelgettem a kérdésekre, mintha ez lenne a 
legfontosabb. Sikerült, nem tudtak zavarba hozni, nem tudtak ellentmondásokba 
keverni. Nem tudtak, mert fölényben voltam velük szemben; mivel ártatlan voltam. 
Ha őszinte akarok lenni: mindamellett, hogy be voltam gazolva, élveztem a helyzetet. 
A számukra kínos helyzetet, a sikertelenségüket. Mivel nem tudtak mit kezdeni 
velem, végül elengedtek. De térjünk vissza 1956-hoz. 

Telt az idö, már október első napjaiban jártunk, de az én útlevelem még nem 
volt sehol. Az én Surám, ha érdeklődtem, sajnálkozva tárta szét a karjait. Mint 
Pilátus: mosom kezeimet, de nincs mit tenni. Az apuka útlevele már lejött, de az 
enyém sehol. Ő viszont 67 évesen már nem mert elindulni egyedül. 

Makacs, kitartó természet vagyok, egykönnyen semmit nem adok fel. Kíváncsi 
voltam, mi lesz ennek a vége? Elhatároztam hát, hogy kivárom. Október végén, 
amikor kirobbant az a véres, emberáldozatokat követelő megmozdulás 
Magyarországon, az esemény nálunk is éreztette a hatását. Mindenki mindenütt 
a magyarországi eseményekkel volt elfoglalva. Ki azért, mert félt, ki azért, mert 



reménykedett. Állandóan hallgattuk a híreket, és nem tagadhatom, hogy a férjem-
nek is voltak ebben az időben álmatlan éjszakái. Ha megjött a munkából, első 
dolga volt bekapcsolni a rádiót és hallgatni a hátborzongatóan véres fejleményeket. 
Nagy Imre rádióban elhangzott, utolsó beszédét, segélyt kérő hangját soha nem 
lehet elfelejteni. 

A férjem miatt nem nyugtalankodtam: látva kétségbeesését ezt meg is mondtam 
neki. Aggodalma egy kicsit annak is szólt, hogy éppen esedékes volt a pénzügyi 
főnöki kinevezése, és attól tartott, hogy ez a váratlan esemény az ő karrierjét is 
veszélyeztetheti, hiszen a felesége magyar. Más szempontból viszont attól félt, 
hogy mint pártember, ha fordulna a kocka, akkor amiatt lesz baja. Megnyugtattam: 

- Fel a fejjel, elvtárs! Maga olyan rossz kommunista, hogy a kutya sem törődik 
magával. (Magáztam, ha komikusnak találtam a helyzetet.) Magát csaknem kötéllel 
vitték be a pártba ez év tavaszán, maga csak a létszámot növelte: az eszméért 
vívott harcban nem sok érdeme volt. 

Nem sikerült egészen megnyugtatnom, de végül odaát is megcsitultak a 
kedélyek, és vége lett mindennek. 

Decemberben Jani ellenőrzést kapott Kijevből. Négy férfi és egy nő érkezett. 
Férőhely hiányában a nő csak úgy kapott volna ágyat, ha a férfiakkal lesz egy 
szobában. Ezt elkerülendő, Jani felajánlotta, hogy majd nálunk elalszik. A nő 
hálálkodott, mindaddig, amíg meg nem tudta, hogy én magyar vagyok. A mosoly 
egyből ráfagyott az arcára. 

Leültünk vacsorázni, de a fagyos-kínos helyzet csak nem akart feloldódni. 
Hiába udvariaskodtam, addig nem nyúlt az ételhez, amíg mi nem szedtünk és nem 
kezdtünk el enni. De azt a picit, amit végül kivett a tálból, mindegy lett volna, ha a 
füle mögé hajigálja. Kicsit élveztem a helyzetet. Hát ilyen veszedelmesek lennénk 
mi, magyarok? Nem is nagyon igyekeztem megnyugtatni. Ha ilyen hülye, akkor 
csak reszkessen. 

Janinak reggel a hivatalba menet bevallotta, hogy a ruháját sem merte levetni, 
és jóformán egy szemernyit sem aludt. Hogy hol aludt a hét többi napján, nem 
tudom, de nem is érdekelt. 

1957 januárjában már nagyon idegesített, hogy az útlevelemmel kapcsolatosan 
még mindig nincs semmi. Sura higgadtan közölte: nyetu! (nincs!) Elmúlt a február, 
a március és a türelmemnek is vége lett. Április első napjaiban remegő gyomorral 
vonatra ültem és felutaztam Ungvárra, a megyei rendőrparancsnokságra. Felérve 
a lépcsőn egy érces hang rámförmedt: kudá? (hová?) Eldadogtam jövetelem célját. 
Egy kis szoba felé bökött, közvetlenül az íróasztala mellett. A puskája kéznél volt 
és gondolom, töltve. Kibiztosítva, ha esetleg szükség lenne rá... A harapásnyi 
szobában össze voltunk zsúfolva, mint a heringek. A lelkiállapotunk nem sokban 



különbözött az akasztás előtt álló halálra ítéltekétől. A várakozás véget nem érő 
percei, órái megőijítették az embert. Megalázó volt a modor, ahogyan bántak velünk: 
talán még közönségesebben, mint a rablógyilkosokkal. 

Az egyik idegességében a budit járta: bár ezt sem nézték jó szemmel, mert ki 
tudja, miért mennek a magamfajták WC-re? Egyetlen dolog viszont elnyerte a 
tetszésemet: itt nem volt soron kívüli bemenés! Egy rendőr, vagy rendőrnő papírt 
helyezett az asztalra, ahol érkezési sorrendben alá kellett írni és azt is feltüntetni, ki 
honnan jött. Ez véletlenül jó ötlet volt, mert először mindig a legtávolabbról 
érkezőket fogadták. Amikor végre rám is sor került, megértettem, miért vagyunk itt 
bekaszlizva rögtön a bejárat mellett: ha valakinek valamilyen örült ötlete támadna 
a nagyfőnökkel szemben, bizony nagy utat kellene megtennie, teljesen elkülönítve 
és végig az úton a kísérőn kívül, felfegyverzett őrszemek őrködtek. Micsoda gyáva 
népség: tőlünk féltek. Tőlünk, akiknek egy zabszem sem fért volna a fenekükbe... 

Végre rám került a sor, és ott álltam a nagyfőnök előszobájában. A fejem olyan 
volt, mint egy felbolydult méhkas. Először járultam ilyen nagy ember színe elé. 
Milyen lesz? Vajon tud magyarul? Mert az én akkori orosz tudásom még majdnem 
egyenlő volt a nullával. Elintézem-e, vagy visszaküld, hogy otthon várjak? Nem 
tudtam elképzelni a helyzetet. 

Aztán nyílt az ajtó és a nevemet mondták. Nem emlékszem, hogy mentem 
végig azon a néhány méteren a rendőrfőnök íróasztaláig. Amikor végre odaértem 
és fel mertem nézni, egy 40 év körüli, barátságos tekintetű szempár gazdájával 
találtam szemben magamat. Felállt, mellém jött és mosolyogva egy öblös fotelre 
mutatva: hellyel kínált. Megvárta, míg leülök, csak aztán foglalt ő is helyet. Lehet, 
hogy ez mind hozzátartozott a politikához, nekem mégis nagyon jólesett. Azt 
hittem, álmodom. Nem lehet igaz ez a normális viselkedés, de úgy meg voltam 
dermedve, hogy csak zavarosan makogtam össze-vissza. Felét oroszul, felét 
magyarul, de azt is teljesen értelmetlen zagyvaságban. 

Ekkor közel hajolt, nyugtatólag megérintette a kezemet és finom, halk hangon 
felszólított, mondjam el: mi a baj? Egy ideig még hallgattam, végül először akadozva, 
aztán már folyékonyan mondtam el a panaszom. 

Visszament az íróasztalhoz és tárcsázott. Oroszul beszélt, de majd mindent 
megértettem. Miközben várta a választ, a szemével biztatott: nyugodjak meg végre, 
minden rendben lesz. Lassan tényleg megnyugodtam. 

A hívott fél újra jelentkezett. A főnök jegyzetelt. Majd helyére tette a 
telefonkagylót és elmondta, hogy a papírjaimat már február 7-én elküldték a helyi 
hatósághoz. Egy jegyzetpapírt vett elő és írni kezdett. Néhány sor volt csupán. 
Nem zárta le a borítékot, úgy adta a kezembe. 

- Olvassa el! - mondta határozott hangon. - Jó lesz? És adja át a beregszászi 



rendőrparancsnoknak. - De mert megállapította, hogy az orosz tudásom még igen 
kezdetleges, ahogy böngésztem a papíron lévő sorokat, elmagyarázta: 

- Azt írtam a kollégának, hogy azonnal kerestesse ki az Ön iratait, és még a mai 
nap folyamán adja azt át Önnek! Jó lesz így? 

És én most a meghatódottságtól tántorogtam ki rogyadozó térdekkel. De a 
kisfőnökhöz már csak másnap reggel juthattam be. Elsősorban, mert már kifutottam 
az időből: mire Beregszászba értem, már letelt a munkaidő. Másodsorban, mert „a 
szabál az szabál" és ha be is érek időben, a kisfőnökhöz úgysem juthatok be, mert 
azon a napon nem volt fogadónapja. 

Másnap, amikor győzelemtől duzzadó kebellel végre bejutottam a helyi milícia-
főnökhöz, meg kell mondanom: egyáltalán nem fogadott kitörő örömmel. Sőt!.. 
Olyan szépen és közönségesen tudták megkérdezni - nu sto? (na mi van?) 

Nyina és Ira, akik a rendőrség postáját iktatták, szívesen segítettek volna, de 
akkor még ök is csak kezdők voltak. Később, amikor már összebarátkoztunk, nagyon 
sokat és nagyon sokszor segítettek. Igaz, én is igyekeztem apró kis figyelmes-
ségekkel viszonozni a szívességüket. 

Nyina benti orosz, Ira helybeli ruszin volt. Nagyon különböztek egymástól. 
Nyina szívesen segített, de félt, a fönök előtt nem ismert, és beszélni sem volt 
hajlandó velem, inkább kiment, hogy elkerülje a kellemetlen helyzetet. Ira merész 
volt. Hangos, nagyszájú és nem félt senkitől. Aki mellett ő kiállt, azt mindenki előtt 
vállalta. 

Mire leértem Surához a földszintre, a fönök már telefonált neki. Már tudott a 
dologról és mondanom sem kell, egyáltalán nem örült. Nekem sem. De ott voltam, 
és ott volt a papír, és ez ellen nem tehetett semmit, akármilyen dühös is volt. 
Dolgozott vele egy másik kis nö is. Törékeny, csupa alázat. Sovány, beesett arccal, 
karikás szemekkel. Minden mozdulatában benne volt a mély alázat mindenkivel 
szemben. Igazi szolgalélek volt. Állandóan úgy viselkedett, mint aki örökké azt 
köszöngeti, hogy él, hogy egyáltalán lélegzetet vehet. Nagyon sajnáltam. Gyakran 
meghívtam egy süteményre és egy kávéra. Megtudtam: a hasán spórolta meg, 
hogy a kis fizetéséből a nagyon súlyos asztmás gyermekét minden nyáron a 
tengerparton gyógyíttassa. Néha néhány rubelt is odanyomtam a markába, ha 
egyedül volt: én szégyelltem magam, látva a vergődését, hogy kénytelen a pénzt 
elfogadni. 

Be kell vallanom, Sura egy cseppet sem örült nekem. De ott voltam, teljes 
valómban álltam előtte és vártam. 

- Muszáj volt Ungvárra mennie? - sziszegte. 
- Miért? Maga szerint mit kellett volna tennem? Hányszor jöttem érdeklődni, 

de maga mindig azt mondta: nyetu! Hát én intézkedtem! 



- Én meg írásbeli megrovást kapok a főnökömtől! - mordult rám dühösen. 
- Tudja mit? Nem is sajnálom! Az a maga baja! Máskor legyen okosabb, ha 

valakit el akar taposni! Ne felejtse el, én nem vagyok féreg! Én nem hagyom 
magam senki kénye-kedve szerint megfricskázni. Legközelebb kérjen valakitől 
tanácsot, mielőtt valami marhaságot csinál. 

Sura dühöngött. Ellenszenvét később sem leplezte előttem. De lassan már nem 
érdekelt, ismerősöket szereztem ott helyben és Ungváron is. 

EGY FEHÉRHOLLÓ 

A gyerekek nőttek, különösebb gondom nem volt velük, ameddig be nem 
töltötték a 18. életévüket. Ekkor némi probléma adódott az életükben. Amikor 
odáig cseperedtek, hogy iskolakötelessé váltak, megkezdődött az agitáció. Az 
apjukat hívatta a párttitkár (az éppen illetékes), aki felettébb udvarias volt, hellyel 
kínálta, barátságosan csevegett, melegen érdeklődött a kedves feleség iránt, mire 
eljutott a végcélhoz, a legidősebb lányunkhoz. 

- Jár már a gyerek iskolába? - tudakozódott olyan érdeklődéssel, mintha ez 
lenne számára a legfontosabb a világon. 

- Most fog menni, titkár elvtárs - mondta az én Dobzse Lászlóm, és a térde 
biztosan reszketett. 

- És milyen iskolába fog járni a kislány? - faggatózott tovább. 
- Nem tudom! - rebegte a párom, és a gonosz lator sem érezhette magát 

rosszabbul a vallatószékben. Izzadt a tenyere, gyöngyözött a homloka, de nem 
merte megtörölni, még megmozdulni sem mert. Várta a végítéletet. Ami persze nem 
következett be. Nem történt semmi. A titkár elvtárs megkönnyebbült, hogy még 
nem késett az agitáció, és nyájasan folytatta. 

- Remélem, ez nem vita tárgya, hogy a gyerek orosz iskolába fog menni? Az 
érdeke is ezt kívánja. Ön intelligens ember, vezető beosztásban dolgozik, remélem, 
a gyerekei tovább akarnak tanulni a 10. osztály elvégzése után? Akkor pedig 
feltétlenül szükségük lesz az orosz nyelvre! Nem igaz? 

- Dobzse, dobzse - gondolta a párom, csak már kívül lehetnék! 
Azzal a szent elhatározással jött haza, hogy most aztán megmutatja, ki az úr a 

háznál, ki viseli a kalapot. 
- Hát most - kezdte, de nem érkezett végigmondani szegény, én azonnal 

letorkoltam. 
- Van magyar iskola? - rohantam le az első kérdéssel, de választ nem is vártam, 

én magam válaszoltam: - Van! Engedélyezve van? Igen! Magyar vagyok? Magyar 
vagyok! Én fogok foglalkozni a gyerekkel? Igen! Nahát akkor? 



És a dolog ezzel el is volt intézve. 
Négy év múlva újra hivatták, újra agitálták, most már erélyesebben. Az eredmény 

ugyanaz lett, nem engedtem a negyvennyolcból. 
Amikor a második gyerek után két évre megszületett a harmadik lányom, nagyon 

gyenge voltam, nem tudtam helyrejönni. Vacakolt a vesém, amiről addig mit sem 
tudtam, és nagyon nehezen viseltem a terhességem. Már két éves volt a kicsi, de 
én még mindig nem jöttem rendbe. Az orvos tanácsára a párom kerített egy beutalót 
Jaltára, a tengerre. Egy hónapig voltam oda. Ez valóban használt, újra úgy éreztem, 
még a vasat is meg tudnám hajlítani. A visszaúton a vonaton egy kupéba kerültem 
egy kijevi, nagyon szimpatikus, zeneakadémián tanító hölggyel. Én akkor 
harminchét éves voltam, ö körülbelül ötvenkettő. Nyugdíj előtt, ahogy az a későbbi 
beszélgetésünk folyamán kiderült. A beszédemen azonnal megérezte a másságot, 
meg is kérdezte: 

- Magyar? Kárpátaljai? 
- Igen! Beregszászi vagyok! - És el akartam magyarázni kicsit bővebben, 

merre is van Beregszász, de megelőzött és meglepett a tájékozottsága. 
- Csodálkozik, ugye? - kérdezte kedvesen. Választ sem várva folytatta: 
- Lengyel származású vagyok, a szüleim Hitler elöl Kárpátaljára menekültek. 

Az egyik kis hegyi faluban bujkáltak a háború befejezéséig. Nagyon rendes emberek 
voltak, akik befogadták őket, a sors legyen hozzájuk kegyes. Maga nem emlékezhet 
a háborúra, ahogy nézem, akkor még nagyon kicsi lehetett. 

- Dehogyisnem emlékszem - tiltakoztam. - A szomszédunkban az egyik család 
egy kislányt fogadott be. Összeismerkedtünk és összejártunk. A nővéremmel 
volt egyidős, de én is gyakran ott voltam velük. 1939 karácsonyán lengyel étel is 
került az asztalra. A kislány csinálta. Tejben megfőzte a búzát, ezt mézzel és mákkal 
ízesítette. Bevallom, nekem nem ízlett. 

Elnevette magát. Tovább folytattuk a beszélgetést, az út hosszú volt Kijevig, 
volt idö főzni, szülni, emlékeket felidézni, ahogy az már lenni szokott. 

- Vannak gyerekei? 
- Igen! Három! A nagy 17, a középső 13, a kicsi 2 éves. 
- Milyen iskolába járnak a gyerekek? - Türelmesen várta a válaszomat. 
Helyben vagyunk, gondoltam. Most jön a lelki fröccs: mert a gyerekek érdeke 

úgy kívánja stb. stb. De nagyon tévedtem. A hölgy nagyon kedvesen folytatta: 
- Gondolom, magyar iskolába járnak, hiszen Ön magyar és Kárpátalján, 

legalábbis Beregszászban tudomásom szerint vannak magyar iskolák, hiszen 
Kárpátalján rengeteg a magyarajkú. Vagy tévednék? Ugye, nem? Egy gyereknek 
az iskolában, az otthonában kell megtanulnia az anyanyelvét, mert más nemzetiségű 
iskolában más a tanítási szellem. A más nemzetiségű oktatók hiába tanítják ugyanazt 



az engedélyezett szöveget, az mégsem ugyanaz. Merőben más nevelésben 
részesülnek, és egyszer csak rádöbbennek a szülők, hogy a gyerekeik idegenek a 
saját otthonukban. Hogy merőben más a nézetük mindenről, mint a családjuknak. 
Egyszóval, ezek a szülők elveszítik a gyerekeiket. 

Meglepetésem az arcomra volt írva. Benti emberrel még soha nem beszéltem 
ilyen nyíltan a nemzetiségi helyzetről. Hogy eloszlassa szorongásomat, kételyeimet, 
így folytatta. 

- Hozzánk a zeneakadémiára nagyon sok kárpátaljai gyerek jár. Nagyon szeretem 
közülük azokat a gyerekeket, akiknek a személyazonosságijában az áll: magyar! Ezek 
a gyerekek nehezebben tanulnak, mint a többiek, mégis segítjük őket, mert már 
fiatalon karakterek, és mindig tudni fogják, hol a helyük. Maga is tetszik nekem. 
Maga erős asszony, legyen is mindig ilyen! Szeretem a jellemes embereket. 

Jólestek az őszinte szavak, és én is elmesélten neki egy esetet. 
- Evekig együtt dolgoztam a városházán egy háromgyermekes anyával. A 

férje ugyanúgy, mint az enyém, helyi ukrán, ő maga, mint én: magyar. Férje 
unszolásának engedve, a gyerekek ukrán iskolába jártak. Eljött az idő, a legnagyobb 
gyerek betöltötte a tizenhatodik évét, és ment a személyazonosságiját kiváltani. 
Az ajtóból visszaszólt: mama, mit írjak be, milyen nemzetiségű vagyok? A mama 
meg volt döbbenve, én nem! Ezért nem adtam én a gyerekeimet orosz iskolába, de 
ők nem is kérdezték meg, amikor oda került a dolog, hogy milyen nemzetiségűek: 
ők tudták! Magyarok! 

Ma is szeretettel gondolok erre az asszonyra. Gyakran eszembe jutnak intő 
szavai, és igyekszem is megtartani a tanácsait. Különben is, én nem hajolok, én 
török. Amikor már a kicsi is odanött, hogy iskolaköteles lett: jött a harmadik, a 
legerősebb támadás. A párom már hetekkel előtte gyötrődött, tudta, hogy megint 
hívatják, és azt is tudta, hogy megint tehetetlen lesz velem szemben. És megint ott 
lebegett előtte a rettegés: mi lesz, ha most sem tud meggyőzni? De most sem lett 
semmi, és ilyenkor szántam: az ö baja, ha ilyen gyáva. 

Egy társat kiismerni 50 év is kevés, de vannak dolgok, amiket nagyon hamar 
kitapasztalunk a másikkal kapcsolatosan. Én is így voltam ezzel. Ha megjött a 
munkából és járt utánam, mint egy kiskutya, szobába be, udvarra ki, anélkül, hogy 
egy szót is szólna, tudtam: problémája van, de nem tudja, hogy kezdjen bele, nem 
tudta elmondani. 

Néha megtettem, szándékosan jöttem-mentem ki-be, ide-oda, hátha hamarabb 
rászánja magát és végre kiböki, hol szorít a cipő, de amíg én magam nem segítettem, 
csak járt utánam, mint az árnyék, mint az esendő kisgyerek. Szántam is, mert egyik 
oldalról a párt szorította, a másik oldalról én. Rettegett, mi lesz, ha elveszíti a 
munkáját? De én ettől valahogy sosem féltem. Jóeszü volt, sok mindenhez értett, 



hiszen őt nem a nagy piros könyve miatt alkalmazták, hanem a tudása miatt. És az 
én kutya magyarságom? Belátom, nehéz helyzetben volt. 

- Nyögd már ki, mi nyomja a lelkedet? Ne szenvedj már annyit! Megint hívattak? 
Igaz! Még egy gyerek van, és remélik ez már végre... Igaz? 

Megkönnyebbült: 
- Igen! Felhívattak, és most már én is azt mondom, jó lenne, ha legalább a kicsi 

orosz iskolába járna, mert ha nem?!.. 
- Nocsak! - lepődtem meg. Fenyegetünk? Ez csakugyan komoly dolog. Mert 

ha nem, akkor mi lesz? 
- Akkor egyikünk megy a háztól - mondta ki nagyon gyorsan és látszott, 

mennyire megkönnyebbült, hogy végre túlvan rajta. 
- Ennyi az egész? - kérdeztem és alig bírtam visszatartani a nevetésemet. -

Hát ide Figyelj, apafej ! A két lánnyal kapcsolatosan már mindent elmondtam. Még 
csak annyit teszek hozzá: csomagolj ! Mert én maradok. A ház az enyém! És mondd 
meg az elvtársaknak, azt üzenem, ha száz gyermekem lenne amíg lesz Kárpátalján 
magyar iskola, mindegyik magyarba járna. Befejeztem! 

Több szó nem esett róla. Eljött a szeptember. Nekem lett igazam. A gyerek 
magyar iskolába ment, és most sem dőlt le a kínai fal, engem sem akasztottak fel, és 
őt sem tették ki a pártból. Igaz, miattam nem volt megbízható pártfunkcionárius, 
makulátlan párttag. De hogy lehet egy embert negyvenévesen rávenni arra, hogy 
visszafelé vakarja a fülét, ha viszket, amikor azt eddig pont ellenkezőleg csinálta? 
Magyar hadseregben szolgált, magyar tisztek és honvédek között, tisztelte a 
parancsnokait, nagyon sokat szeretett közülük, mert a bajban is emberek voltak! 
És most mindezt tagadja meg, és az ellenkezőjét hirdesse? Akinek van becsülete, 
az nem tudja megtenni. О urak alatt kezdte a munkáját, tisztelte feljebbvalóit. Onnan 
hívták be katonának. És bár egyszerű családból származott, az elvtársozás neki is 
idegen volt. Herczeg századosról ma is elérzékenyülve beszél, példaképe volt. Egy 
ilyen embert soha nem lehet teljesen átnevelni, egy ilyen soha nem lesz az ellenzék 
hűséges alattvalója. De élni kell, ezért néha sok mindent le kell nyelni, még akkor 
is, ha nem tetszik. 

A legidősebb lányom, amikor elkezdte az iskolát, mindig kijavított, hogy az 
osztályfőnöknője nem Mária néni, hanem Mária Ivanovna. Lekaptam szegényt: 
neked lehet, de nekem nem! Drága Ortuthay Mária néni! Neki is élni kellett! Az 
alapokat tőle kapták a gyerekeim. A szép magyar versek ismeretét, a magyar 
helyesírást, a magyarság mindenáron való megtartásának fontosságát tőle tanulták. 
Törékeny alakja volt, apró termetét 10-12 centis sarkú cipővel akart pótolni. Nem 
tudta, milyen óriási volt az ál- nagyok között. Amikor legelőször kimondtam a 
Mária Ivanovnát, úgy éreztem, bűnt követek el vele szemben. 



A nagyobb probléma a gyerekeimmel akkor kezdődött, amikor már betöltötték 
a 18. évüket. Ahogy kezükben volt a személyazonossági igazolvány, éberen 
őrködtek felettük. Természetesen az igazi, jó magyar lányokat féltették. Egy 18 
éves lány nyugodtan férjhez mehet, ha kérője akad. Vigyázni kell rá, meg ne 
tegye azt a disznóságot, hogy elmegy külföldre vendégségbe és ezt arra használja 
fel, hogy odaát férjet fogjon magának. Ezt mindenáron meg kell akadályozni, 
annak ellenére, hogy a két ország között szerződés jött létre arra vonatkozólag, 
nem ütközik akadályba, hogy a fiatalok Magyarországon, vagy a Szovjetunióban 
találjanak maguknak megfelelő társat. Ez utóbbi természetesen ritkábban fordult 
elő. 

Ám mégis millió ürügyet találtak ki a kapcsolatteremtés elhárítására: egyszer 
űrlap nem volt, majd a nagyfőnök, aztán az anyakönyvi hivatalban fogyott el a 
nyomtatvány, amellyel igazolnák, miszerint X. Y. nem nős, illetve nem férjezett. 
Ezer buta kifogást hoztak fel, hogy húzzák az időt, hátráltassák a dolgokat. A 
bürokrácia ellen nem sokat lehetett tenni. 

Nagyon óvatosnak kellett lenni, vigyázni minden szóra. Voltak, akik szidták a 
rendszert, de tulajdonképpen csak provokáltak, hogy aztán jelenthessék, hogy X. 
Y. a kenyérosztásnál lázított. Mások igyekeztek csitítani a lázadozókat, mert féltek 
még a gondolatától is, hogy ha belekeverednek valamibejön a börtön, Szibéria, a 
poklok pokla. Elég volt egy kétértelmű megjegyzés, egy vicc valamelyik fejesről és 
már jött is éjszaka a "csornij voron". Nem kérdeztek, nem várták és nem hagyták a 
magyarázkodást és tanúkat sem engedtek állítani a szerencsétlen esetleges 
megvédésére. És még szerencsésnek vallhatta magát, aki 10—15 év után épkézláb 
került haza. Hogy lelkileg mit tett velük ez az idő? Az külsőleg nem látszott. Márpedig 
ami nem látszik, nem kézzelfogható, az nem is létezett. De nem is akadt közülük 
senki, aki még egyszer őszintén kimondta volna a véleményét. 

Sztálin halála 1953-ban előszele volt a kommunizmus összeomlásának: valami 
meglazult a szerkezetben. Azt rebesgették, Joszif Visszarionovics, a vaskezü 
zsarnok nem természetes halállal halt meg. Mások tudni vélték, hogy elmulasztották 
időben kérni az orvosi segítséget. De a fanatikus írástudatlan tömeg eszelősen 
siratta az ő Bátyuskáját. Halála után Hruscsov került a helyébe, aki nem volt olyan 
keménykezű vezető, mint elődje. Ő feloldotta a politikai embargót, és lassan meg-
nyitotta a határokat és megadta a lehetőséget, hogy az emberek meglátogassák 
idegenbe szakadt rokonaikat. Talán nem is gondolta, hogy ezzel egyidejűleg a 
kommunizmus halálos ítéletét is aláírta. Mert a tengődő nép látni akarta azt a másik 
világot, ahol az embereknek mindenük megvan, nem kell állandóan sorban állni 
élelmiszerért, ruhaneműért, háztartási cikkekért. És mint a megbolydult hangyaboly, 
elindultak felkutatni olyan rokonokat, akikről semmit nem tudtak évtizedeken 



keresztül, de most, hogy felcsillant előttük a külföldre utazás reménye, mindent 
elkövettek, hogy találjanak valakit, aki befogadja őket. 

Sztálin tisztában volt vele, ha népe előtt megnyitja az országhatárokat, minden-
nek vége. Ez a primitív életmódhoz szokott nép, ha meglátja a zsúfolt kirakatokat, 
megvadul és már nem lesz olyan elégedett az ő „rogyinájával és bátyuskáival". Az 
ő szemükről is lehull a hályog és különbséget tudnak tenni életkörülmény és 
életkörülmény között. Amint az be is bizonyosodott. 

Amíg a gyerekek kicsik voltak, nem jelentett nagyobb problémát a külföldre 
utazás, mert vagy az apa, vagy az anya útlevelében szerepelt a gyerek, és aki 
kivitte, annak is kellett visszahoznia. De a nagykapu mellett mindig van egy kiskapu, 
és az ügyes ember ezt mindig meg is találja. 

Élni kellett, és igyekeztünk enyhíteni a helyzetünkön. Összetartoztunk jóban, 
rosszban, és gyakran kifiguráztuk a nyomorúságunkat. Hruscsov leváltása után 
már másnap új vicceljöttek az ismerősök. Tudni kell, hogy a kis kopasz sem sokat 
törődött azzal, hogy az üzletekben lassan semmi nincs, így aztán egy kisokos 
fejében már meg is született a nagyon találó, a helyzetet nagyon ismerő vicc. 

Nyikitát megkéri Nyinocska, menjen el a boltba, és hozzon húst, rizst, tojást, 
vajat, szalámit. De Nyikitát üres kosárral tér vissza, és szomorúan mondja: látod, 
Nyinocska, még csak egy napja, hogy nem dolgozom, és már semmi nincs a 
boltokban. 

Humorral igyekeztünk elütni az egyáltalán nem vicces dolgokat. Nem volt 
nehéz a helyzetünk, de valami mindig hiányozott az üzletekből. Amikor Gagarint 
fellőtték az űrbe, másnap róla is megszületett a vicc: felment Gagarin, nincsen 
margarin! 

Szegény Feri is egy viccnek köszönhette a 10 év börtönt, no meg annak a 
gazembernek, aki azt illetékes helyen bemondta. Amikor hazajött, azt mondta a 
feleségének, Herminkának: 

— Soha ne kérdezd, mit csináltak ott velünk, mert még az anyámnak sem 
fogom elmondani! 

Még tíz évig élt, de ez a tíz év csak gyötrelem volt. A vérkeringési zavar miatt 
először az egyik lábujját vágták le, két év múlva a lábát is amputálták egészen térd 
felett, egy évre rá a másikat is le kellett vágni. Vitathatatlan, hogy a tíz év börtön is 
hozzájárult korai halálához. 

Apuka időközben összeházasodott Ilonka nénivel, de ez a házasság sem volt 
szerencsésebb, mint az első. Ilonka néni kórházba került, ahol megállapították, 
hogy gégeszarkómája van. Mindössze talán két hónapot élt még, nagyon sokat 
szenvedett. Szabályosan megfulladt. Pokoli lehetett. Halála után apuka nem 
költözött vissza hozzánk, ott maradt a házban Ilonka néni keresztlányával, Cilivel. 



KIERŐSZAKOLT ÜNNEPEK 

A kommunizmus éveiben az ünnepek lassan elvesztették jelentőségüket. 
Jómagam, aki úgy szerettem a húsvétot, ahogy múltak az évek, egyre nagyobb 
félelemmel, viszolyogva gondoltam a hétfőre. Persze mindennek több oka is volt. 
Naptár szerint nem ünnepelhettünk, dolgoznunk kellett, így az előkészületek 
halálosan kimerítettek.. 

A hajdanvolt ünnepek emléke kellemes érzést ébreszt bennem ma is. A 
fegyelmezett, jólnevelt fiúk, akik jöttek, hogy megtiszteljenek bennünket. Milyen 
szívesen fogadtuk őket, elbeszélgettünk, és ez a tiszta hangulat csak fokozta, 
emelte az ünnepek varázsát. Az apró kis likőröspoharak, esetleg egy pohár jó bor, 
egy kis harapnivaló: de tiszta fej,józanság. 

A kommunista vezetőség mindent elkövetett, hogy a magyarokat leszoktassa 
a magyar ünnepekről. Szépen felöltözötten mentünk utcát seperni, ablakot mosni 
az irodában, megcsinálni a nagytakarítást. A pedagógusok a gyerekeket moziba 
vitték, kirándulásra mentek velük, hogy megakadályozzák a templomba menést, az 
ünneplést. 

Gyakran került hozzánk is ittas ember. Mire egy-két helyről hozzánk betévedt, 
úgy érezte, az ital az egyetlen, ami még lábon bírja tartani. De ez csak önámítás 
volt, és a régi kedves ismerősök közül egyre többen süllyedtek le ennek a rendszer-
nek a 2 deci pálinkával kezdő emberei közé. Ez a mennyiség rögtön fejbevágott 
bárkit és áhították, hogy ne tudjanak gondolkodni. De egyre terhesebb lett, ha 
egy olyan ember tévedt be locsolódni, aki már nem tudta megkülönböztetni sem a 
helyet, sem az egyént. Szánni való volt, hogy jobb családból való nők és férfiak, 
kezükben a hatalommal, igazgatói vagy főnöki beosztással, abban a tévhitben 
éltek: ha tekintélyt akarsz szerezni magadnak, egyformán igyál feljebbvalóval és 
beosztottal, hogy szeressenek, hogy tiszteljenek. És jöttek a potyázok, és fizettek 
az esztelenek és mindenki mindenkinek a haverja lett és a várva várt tekintély 
messze szállt, maradt az ivás, a züllés. 

Nekem innom sem kellett, mégis volt egy rövid időszak az életemben, amikor én 
is majdnem a periférián kötöttem ki. A sok megaláztatás, igazságtalanság olyan 
erővel hatott rám, hogy szabályosan búskomorrá váltam, olyanná, aki a munkáját 
továbbra is pontosan elvégezte, mert kellett a pénz, aki főzött, mosott, takarított... 
Csak éppen magammal nem törődtem: nem érdekelt, hogy már kiment a tartós a 
hajamból, hogy divatjamúlt a ruha rajtam, hogy már az egyetlen szépítőszert, a rúzst 
sem használom. Végeztem a munkámat mint egy gép, de nem mentem társaságba, 



nem beszéltem a kőtelező hivatalos dolgokon kívül senkivel semmiről: egyszóval 
engem is kerülgetett a dili. Ha Emma, a főnöknőm fel nem ráz ebből az apátiából, ki 
tudja mi lett volna velem? Elzavart a fodrászhoz (munkaidő alatt), és rám parancsolt: 
még egyszer meg ne lásson ilyen szűz hajjal, festetlen képpel, elhanyagolt külsővel. 
Ekkor eszembe jutott Károly bácsi és Erzsike néni, és megértettem, amíg van tartásom, 
törődöm magammal és egy olyan kis faluban is, mint Déda, kifogástalan külsővel 
jelenek meg, addig még nincs hiba. Addig nem taposhatnak el. Ettől kezdve egyetlen 
cél vezetett: minden körülmény között tartani a látszatot. 

De nagyon nehéz volt. Mindig falba ütközött az ember. Egyik húsvét előtt úgy 
tűnt, most semmi kellemetlenség sem zavarhatja meg az ünnepi készülődést, az 
ünneplést. Időben sikerült mindent beszerezni. Márta, a húsos asszony időben 
elhozta a borjúhúst, a süteményekhez is meg volt minden. Ebben az évben már a 
hétfő volt a szabadnap, és utasítás sem érkezett, hogy bármilyen közös munkára 
kell menni. Olyan volt a család, mint egy szorgos hangyaboly. Mindenki végezte 
a rá kiszabott munkát, amikor az egészbe belecsapott a mennykő. De most az 
egyszer én is hibás voltam. Amikor megjelentek az első gáztűzhelyek, mi is vettünk, 
de pótpalackot elég körülményes volt keríteni. Egy kis utánajárással és egy kis 
csúszópénzzel természetesen ezt is meg lehetett szerezni. De vagy időm nem volt, 
vagy a megfelelő személyt nem találtam, vagy a pénz kellett másra. így aztán 
haladt-maradt, és éppen az ünnep előtt robbant a bomba. Alig tettem be a bejglit 
a sütőbe, néhány perc múlva azt vettem észre, hogy teljesen kis lángon ég, pedig 
én nagy lángra tettem. Felemeltem újra a lángot, de mindez félperc múlva 
megismétlődött. Kifogyott a gáz, állapítottam meg bölcsen. Hallgattam, nehogy a 
család többi tagjára is átragadjon az idegességem. Ott a villanysütő: nyugtatgattam 
magamat. Ha lassabban is jutunk célba, mert kisebbek a tepsik, de van megoldás. 
Igaz a bejglit át kellett vinnem a szomszédba: ott még volt fatüzelésü sparherd, be 
is volt gyújtva és szerencsére a sütő még nem volt elfoglalva. Átvittünk egy nagy 
kosár fát és a töltött borda is odakerült, mert az is nagy tepsiben volt. Délelőtt fél 
tízre járt az idő. Sebaj, nyugtattam meg magamat újra. Van két jó villanyrezsó, és 
villanysütö is: az ebédet is, a süteményeket is meg tudom csinálni. De hirtelen egy 
pukkanás: áram nélkül maradtunk. Azt hittük, a biztosíték ment ki, de Jani hiába 
próbálkozott, az áram nem jött vissza. Még mindig visszafogtam magam, nem 
tehettem mást, vártam, hogy meggyúljon a villany. Dél körül már tomboltam, 
szórtam a szitkokat, és raktam az áldást az egész rohadt rendszerre. 

- Nem igaz, hogy nem direkt csinálják! Ma is éjfélkor kerülök ágyba, hiába volt 
meg minden. Nem bírom tovább, ezt nem lehet kibírni. Én megölök valakit. 

Jani hiába nyugtatgatott, amíg ki nem tomboltam magam, nem használt semmi. 
Pedig a fekete leves még hátra volt. Egy-egy nyugodtabb pillanatomban próbáltam 



cselekedni. Telefonálgattam Ponciustól Pilátusig: eredménytelenül. Utolsó szalma-
szálként felhívtam Cseh lrénkét, a gáziroda fönöknőjét. О is jó magyar volt, máris 
ötlettel szolgált. 

- Kerítsetek egy kocsit, menjetek el a gázfeltöltö vezetőjéhez. Egy orosz nő, a 
Munkácsi úton lakik a zeneiskola mellett. Kérjétek meg, mondjátok, van kocsi, 
kiviszitek a gázfeltöltőhöz, segítsen! 

Elmentünk, megtaláltuk, megkértük. Nemet mondott. Ott volt a barátnője is, 
egy másik orosz nő, aki nagyon jól ismert, naponta találkoztunk a bankban. Amikor 
én az állatkórházban voltam főkönyvelő, ő az állatlaboratóriumban volt ugyanaz. 
Tehát ismert. Kértem, járjon közbe a barátnőjénél, hiszen ismer. Segítek a ruhát 
öblögetni, mert az illető pont mosott. De a nö, mint egy kuka, nézett rám bambán, 
és egy szót sem szólt. 

Porig alázva jöttem ki a lakásból. Magamon kívül zokogtam. Tökéletesen 
tisztában voltam vele, hogy nem azért nem jött, mert olyan nagyon nehezére esett, 
hanem mert bosszúságot okozhatott egy büdös magyarnak. 

Ennek az asszonynak a férjével történt meg egyszer egy tragikomikus eset. Az 
egyik orosz ünnep alkalmával mélyen nézett a pohár fenekére. Éjfél után ballagott 
hazafelé, de a patika előtt nekiment a hirdetöoszlopnak. Körbejárta. Amikor már ki 
tudja, hanyadszor ismételte meg, hirtelen megállt. Teljes erőből döngetni kezdte az 
oszlop oldalát és magánkívül üvöltötte: engedjenek ki, haza akarok menni! Ez az 
ember egy másik alkalommal, szintén ittasan, már a házuk körül lődörgött. Meg-
megállt, újra elindult, benézett egyik-másik kapualjba is. Egy éppen szolgálatot 
teljesítő milicista hozzálépett és megkérdezte: 

- Keres valakit? 
Mire páciensünk visszakérdezett: 

- Mondja! Nem tudja véletlenül, hol lakik Merziján? 
A milicista elcsodálkozott. 
- Hiszen Ön Merziján! 
- Azt tudom! Csak azt nem tudom, hogy hol lakom? 
Ha férfival történt ilyesmi, az ember legyintett: férfi. De sajnos, egyre több 

növel is történtek nevetségesen szomorú dolgok. Egyik állami ünnep alkalmával 
hazafelé baktattunk. Délután egy óra körüljárt az idö. Már messziről láttuk, hogy 
egy nő ül a hídon, a gyalogjárdán. Ahogy közeledtünk, láttuk, vetkőzni kezd. A 
cipőt vette le legelőször. Szépen kirakta a járda szélére egymás mellé, aztán a ruha 
következett. Azt is összerakta és a cipő mellé tette. Majd végigfeküdt, oldalt fordult 
és mély álomba zuhant. 

De visszatérve az én problémámhoz. Sikertelenségem nem hagyott nyugodni. 
Elhajtattam a gáziroda főnöknöjéhez. 3 óra lehetett. Irénke mosolyogva fogadott, 



de elég volt rám néznie: mindent leolvasott az arcomról. Gyors mozdulattal 
hátraszaladt, és egy turistapalackkal tért vissza. 

- Nesze! Ez biztosan kitart az ünnepek alatt. Látod, nekem se jutott hamarabb 
eszembe, ezt a tortúrát elkerülhetted volna. 

Hazamentem. Villany még nem volt, pedig már fél négy is elmúlt. Nem is gyúlt 
meg, csak este fél hat körül. Azt hiszem, érthető, hogy egyre jobban gyűlöltem az 
ünnepeket. Az egyházi és az állami ünnepeket is. És sajnáltam azokat a fanatikus 
embereket is, akik a hónapokig gyűjtögetett pénzecskéjüket verték el egy nap 
alatt, hogy kellőképpen megünnepeljék május elsejét vagy a nagy októberi 
forradalom évfordulóját. 

Gyűlöltem az ünnepeket, mert már kora reggel dülöngélő emberekkel volt tele 
a város. Ki még lábon, ki már önkívületi állapotban egy lócán, vagy már 
eszméletlenül az árokparton a saját piszkában hemperegve. Másnap az utcák tele 
voltak emberi hányadékkal, ami egyáltalán nem nyújtott felemelő látványt. Hazug, 
romlott világban kellett élni és a gyerekeinket, magunkat megőrizni tisztának, 
embernek. 

Egyre több nő maradt ki éjszakára az egyenjogúság jogán, a rosszul értelmezett 
emancipáció védelme alatt. Gyerekek sokasága maradt magára, s ha nem voltak 
nagyszülők, akik pótolják az italozó szülőket, akkor szaporodott a menhelyes 
gyerekek száma, nőtt a csavargás, a gyermekbűnözés. A házasságok, a családi 
életek zöme elindult a züllés útján, egyre több lett a perpatvar, a verekedés, a 
tragédia. Egyre kevésbé volt ajánlatos sötétedés után egyedül az utcán járkálni, 
ha nem akart az ember részegekbe botlani, vagy fák, bokrok alatt szeretkezőket 
látni. 

A köztisztaság éppen olyan piszkos volt, mint a rendszer. Por, piszok az utcákon, 
köztereken. Elhanyagolt, kopott házak, utcák, a WC-ről nem is beszélve. Értem 
alatta a nyilvános WC-ket. Ezekről jobb említést sem tenni. Az embernek felfordult 
a gyomra. 

Évekig dolgoztam a városházán. Egyik alkalommal beszegezték a lenti WC-t, 
ahová, velem együtt a pórnép is járt. Ezt csinálták, ha már nagyon tele volt. De az 
embernek olykor szükségletei vannak, és nem mindig bírta hazavinni. Az emeleten 
a főnökség részére volt egy női és egy férfi WC. Mivel senkit nem láttam a közelben, 
megkíséreltem valamelyiket kinyitni. A zárak is olyanok voltak, hogy végül is a 
férfi WC kinyílt. De amint bepillantottam, nem akartam elhinni, hogy azt látom, 
amit látok. A vizeldében egy óriási halom volt, emberi ürülékből. És mindez a 
városháza épületében. Hát mit várhatott akkor az ember egy útszéli buditól? Ha 
egy ilyen épületben, ahol komoly tisztviselők dolgoztak, gyakran delegált emberek 
is megfordultak, és ez a WC a főnökség részére volt fenntartva. 



Undorodva fordultam vissza, és folytattam a munkám dolgom-végezetlenül. 
De a kollégák észrevették, hogy valami történt, és meg is kérdezték. A kérdésre, 
kérdéssel válaszoltam. 

- Ti tudtátok, hogy itt az emeleten egy szarraktár van? 
Először meglepődtek az alpári stíluson. De hamar megérttettem velük, hogy 

miről van szó. 
Hát ilyen tiszta volt a kommunista erkölcs is, a dicső, a felmagasztalt. A lányok 

erkölcse, a főnökök becsülete. Tisztelet a kivételnek, hiszen azért rendes főnök, 
férj, anya, lány is akadt. 

Ünnepek után az volt az első dolgom, hogy kerítsek egy pótgázpalackot: kerül, 
amibe kerül. 

MI LESZ VELED, EMBERKE? 

Hans Fallada müveiben az egyre jobban elhatalmasodó anyagi és erkölcsi 
hanyatlást ábrázolja, a fasizmus világát. A kommunizmus hasonló anyagi és erkölcsi 
romlásba taszította a népet, és nagyon jó úszónak kellett lenni, hogy az ember a 
kátyúból kievickéljen. 

A kommunizmus összeomlását az is elősegítette, hogy a pártfunkcionáriusok 
nem a megfelelő réteget emelték ki a kommunizmus megvalósításához. Akik 
többségben voltak, azoknak már kevés volt a zengzetes beszéd a népek 
egyesítéséről, a barátságáról, az összefogásról, arról, hogy minden a dolgozó 
népé, hogy mindenki egyenlő, hogy nincsenek gazdagok és szegények. Amikor 
azt látta, hogy a vezetőség most is luxuskocsikon fürikázik, 3-4 szobás lakásokban 
él és a fizetése négyszer-ötször több, mint az övé. És ő gyalog jár, maradt a komfort 
nélküli penészes, sötét szoba-konyha és ugyanúgy gürizik, éjt nappallá téve és 
ugyanúgy éhbérért. 

A prolik zöme tehát küszködött tovább: ők voltak többségben, megkeseredett 
szájízzel tapasztalták, hogy a beígért paradicsomból az ő számukra nem terem 
semmi. A törtetők, a köpönyegforgatók, akik a jobb megélhetés érdekében 
igyekeztek a tűz köré tömörülni, anélkül léptek be a pártba, hogy őszintén hittek 
volna a párt nagyságában, erejében. 

És a hithű kommunisták, akiknek az apjuk, nagyapjuk is az volt, akik vakon 
bíztak abban, hogy egyszer majd megvalósul dédelgetett álmuk, egyre vilá-
gosabban látták, hogy sanyarú helyzetükön senki nem segít, és kiábrándultsá-
gukban egyre jobban távolodtak a mindent ígérő kommunizmustól, és ez is aláásta 
a már amúgy is hanyatló rendszer bukását. 



Már lassan negyedszázada éltünk a szovjet rendszer uralma alatt. Ha voltak is 
közben fizetésemelések, ezek a 80-90 rubeles átlagfizetések meg sem közelítették a 
fronton szerzett hősiességükért kitüntetett hősök, frontharcosok, sztahanovisták 
fizetését, akik 200-400 rubeles nyugdíjban, tiszteletdíjban, fizetésben részesültek. 

Mi, akik ugyan nem rendelkeztünk birtokkal, gyárral, üzlettel, de volt megfelelő 
lakásunk, benne a legszükségesebb dolgokkal, még úgy-ahogy eltengödtünk. 
Eleinte nagyon nehéz volt, mert egy fizetés nem volt elég semmire. Amikor már én 
is munkába álltam, kicsit könnyebben boldogultunk. Aztán amikor már lehetett 
Magyarországra utazni, eldöntöttem: némi haszonra én is szert teszek. De ebbe is 
bele kellett tanulni: ki kellett módolni, hogy a gyerekeknek is tudjak hozni egy-két 
szép darabot, magunknak is ezt-azt, és ezenkívül vissza is térüljön valami a 
kiadásból. 

Hajmeresztő dolgokat soha nem követtem el: nem vittem ki 15—20 kiló kávét, 
amikor ott az volt hiánycikk és nem hoztam be 40—50 darab pulóvert vagy 15—20 
pár cipőt, mert nálunk meg ez volt akkor hiánycikk. Én azt az elvet vallottam: ki a 
kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Nem is volt emiatt soha 
kellemetlenségem. 

Az első munkahelyem 1951 -ben a kórház patikájában volt, 35 rubeles fizetéssel 
(igaz, csak reggel 7-től 1 óráig) számfejtői minősítésben. A munkám abból állt, 
hogy a beérkezett árut bevételeztem, kiadás után leírtam. Mindent kartotékoltam, 
ismerkedtem az orosz kifejezésekkel: az áru megnevezése, ára, mennyisége, érkezési 
ideje, összege. Ez nem igényelt nagy tudást. A gyógyszerek nevei latin betűkkel 
voltak írva, így azokat minden nehézség nélkül kiolvastam, de a műszerek, apró kis 
pipetták, üvegcsék neveit előbb ki kellett silabizálnom, majd olyan valakit 
megkérdezni, aki mindkét nyelvet ismerte, nehogy valami hülyeséget írjak. Idővel 
persze ezeket is megtanultam, és már csak néha-néha kellett kérdeznem. 

A patika a könyvelőséghez tartozott. Dolgos Sanyi volt a főkönyvelő, egy 
nagyon rendes ember. A probléma akkor kezdődött, amikor valahová el kellett 
mennem negyed- vagy félórára. Marika hároméves múlt, elég sokat betegeskedett, 
így gyakran kellett orvoshoz vinnem. Abban az időben és még sokáig, nálunk a 
szülő nők csak 7 hónap után kaptak szülési szabadságot és szülés után is csak 6 
hetet. Akinek nem volt anyja, anyósa, mint nekem, annak nagyon nehéz volt. A 
szomszédok vállalták el egy-egy fél napra, ha beteg lett a gyerek, de ha járványos 
betegsége volt, akkor keríteni kellett valakit, aki arra az időre ügyelt a kicsire, ha 
nem akarta az ember az állását elveszíteni. 

Amikor először kérezkedtem el, Sanyi minden további nélkül elengedett. De a 
patika vezetőnőjének ez nem tetszett, vita kerekedett a dologból, és legközelebb, 
ha a vezetőnőtől kértem engedélyt, hogy hazamnenjek, Sanyi neheztelt. így aztán 



jobbnak láttam a szülési szabadság letelte után felmondani, mert közben terhes 
lettem a második gyerekkel. 

Amikor már Zsuzsika is elérte az óvodás kort, a 6-os számú iskolában (a volt 
polgári, ahol anyuka is tanított) már mint könyvelő kaptam állást. A tanítók fizetését 
kellett számfejteni, leadni papírokat a városháza könyvelőségén, ahol a fizetést 
kaptuk és kifizetni őket. Jó volt, mert közel volt, egyre több orosz szót tanultam, és 
ami a lényeg, a fizetésem is több volt 10 rubellel. 

Innen a fatelepre kerültem és a fizetésem már 60 rubel volt. Lajos bácsi a 
„Leben und leben lassen!" elve alapján bánt velünk. Jól keresett, de nekünk is 
juttatott. Minden hét végén mindenki kapott egy libára, meccsre, borra való bizo-
nyos összeget. Lajos bácsit azonban letartóztatták, és az új vezetőség finoman, de 
határozottan túladott rajtam. 

A városházán már 75 rubelért körmöltem. Jó volt a társaság, és arra is lehetőség 
nyílt, hogy az orosz tanítókkal, felcserekkel, kultúrfelelősökkel, óvodavezető-nőkkel 
beszélgessek. Eleinte kézzel-lábbal magyaráztam, de lassan egész jól belejöttem. 
Ez fordítva is így állt, mert Beregszászban és a környező falvakban az egyszerű 
emberek nem is igyekeztek elsajátítani az orosz nyelvet. Az érvelésük helytálló 
volt: kapáláshoz nem kell nyelveket tanulni. 

De az orvosok, felcserek, ha boldogulni akartak a magyar emberrel, kénytelenek 
voltak megtanulni a legszükségesebb dolgokat magyarul, aztán ők is belejöttek, 
mint kiskutya az ugatásba. És jó volt vigyázni, hogy mit mond előttük az ember. Ezt 
a saját bőrömön tapasztaltam. Bejött az egyik felcsernő egy gyönyörű, vadonatúj 
boxbőr csizmában. Nem álltam meg, hogy meg nejegyezzem: 

-Nézzétek! Ennek van új csizmája, nem úgy, mint nekünk! 
Megfordult és a választ egyenesen nekem címezte: 
- Ha van pénz, kell menni suszter, és fogja neked is csinálni! 
Hát ezt megkaptam, és ezután óvatosabb voltam. 
A 90 rubeles fizetést az állatkórház laboratóriumában kaptam. Ez már önálló 

munka volt, senki segítségére nem számíthattam, csak saját magamra. Larisza 
kénytelen volt átadni, mert ő vezette az állatkórház könyvelőségét is, és ebben az 
időben már kezdték meneszteni azokat, akik két állást töltöttek be. Larisza, annak 
ellenére, hogy orosz volt, én magyar, ráadásul anyagi veszteség is érte miattam, 
illetve a rendelet miatt, mégis nagyon rendes volt velem. A könyveléssel kap-
csolatosan minden szükséges dolgot megmutatott átadáskor, és később is, ha 
valamit nem értettem, bármikor segített. Itt már volt munkám bőven. Fizetést 
számfejteni, bankba menni, fuvarlevelet kiadni, elszámolni, a laboratóriumban 
szükséges dolgokat bevételezni, kiadáskor leírni. Itt már nem unatkoztam. Ez volt 
az orosz nyelvtudásom megalapozásának és a gyötrelmeimnek színhelye. Itt 



mindenki orosz volt, ellentétben az eddigi munkahelyeimmel szemben. Itt állandóan 
gépelni kellett 6-8 oldalas jelentéseket, és én zúgolódás nélkül csináltam, mert ez 
volt az én nyelviskolám. Szükségem volt rá, élnem kellett. 

Egy hónapja dolgoztam már ott, amikor a laboratórium ellenőrzést kapott. Nem 
a könyvelőség, hanem a laboratórium. A vizsgálati eredményekről Ilja Iljics, a 
főnököm írta a jegyzőkönyvet diktálás után kézzel, nekem kellett átgépelni a kb. 25 
lapból álló jelentést. Akkor már egész jól olvastam a kézírást is, és ez annál is 
könnyebben ment, mert a főnökömnek nagyon szép, olvasható írása volt. Már 
nagyon jól kiismertem magam az állati betegségek - brucellóz, tuberkuloz, glisztő 
- világában. Nem úgy mint az első telefonálások alkalmával, amikor egyedül voltam 
az irodában, és reszkettem, ha megcsörrent a telefon: melyik kolhozból telefonálnak, 
és milyen betegséget jelentenek be? Meg fogom-e tudni mondani? írtam hát a 
jegyzökönyvet, és az egyik oldalon, soha nem tudtam meg, hogy mit, de valami 
fene nagy disznóságot írhattam, mert a főnököm, amikor elolvasta, majd leesett a 
székről, úgy nevetett. Patakokban folyt a könnye. Az apró kis hibákat kijavították, 
ezt az egy oldalt át kellett gépelni. 

Négy évig dolgoztam itt. Jó volt a fizetés és negyedévenként már prémiumot is 
kaptunk. Érthető hát, hogy ragaszkodtam ehhez a helyhez, még akkor is, amikor a 
laboratórium a Bocskai utcáról átköltözött az újonnan épült laboratóriumba, egészen 
Búcsú alá. Ez rossz volt, mert így már buszhoz kötött voltam, és nemegyszer 
Pusztai néni unokája szaladt előttem a buszhoz, és kérte a sofőrt: tessék várni, 
mert fut még egy néni. Ez utólag nevetséges, de úgy emeltek be néha lihegve a 
futástól, hogy szóhoz sem tudtam jutni. Ezeknek a futásoknak gyakran lett áldozata 
az ebédem. Mert vagy kilötyögött a levesem, vagy ráömlött a másodikra, a kenyérre, 
és ehettem én is egyben az egészet, mint a székely góbé, aki egybe kért mindent, 
mert úgyis egy helyre megy. 

Maradtam annak ellenére, hogy Olga Ivanovna a szép szőke, de nagyon gonosz 
tündér is ott dolgozott, és minden tőle telhetőt megtett a kínzásomra. 

Már második éve dolgoztam ott és éreztem, hogy magyarságom ellenére 
szeretnek, rendesek velem, segitőkészek, ha valamit nem tudtam helyesen megírni. 
Amikor odahelyezték a gonosz tündért, hamar viszonyt kezdett a főnőkkel, aki 
nem volt a jónak elrontója. Ital, nők, mulatozás. Olga megérkezéséig egy szobában 
voltam a főnökkel. Első megmozdulása az volt, hogy kitétetett onnan. Ez nem lett 
volna baj, mert a főnöknél mindig nagy volt a jövés-menés, ami a számolásban 
sokszor zavart. De, hogy a laboratóriumba ültetnek be, ahol az állatoktól levett vér, 
a hozott vizelet, ürülék kesernyés keverékéhez a marhabendőkből leszívott 
gyomorsav émelyítő illata is járult, ez elviselhetetlen volt. Normális állapotban is 
jó gyomorra volt szükség, hogy valaki elviselje ezt az undorító, pontosan meg 



nem nevezhető vegyes szagot, de az én állapotomban egyenesen émelyítő. Ugyanis 
11 év után újra terhes lettem a harmadik gyerekkel, amit már csak akkor tudtam 
meg, mikor csupán 2-3 napom maradt a határidőig, hogy elvétethessem. 

Mentem én orvoshoz, mert állandóan epét hánytam, de mert a menseszem 
megvolt, nőgyógyászhoz nem is küldtek. így szedtem az előírt gyógyszert, de az 
állapotom mit sem javult, mígnem egyedül rá nem jöttem, hogy a kicsi bántja a 
nagyot. 

Átkértem magam ebből a büdös laboratóriumból, de a helyzeten nem sokat 
változtatott az átköltözésem, mert ha szemben ültem a kályhával, akkor a hátam 
fagyott meg, ha háttal, akkor meg a hasam. Kabátban, pokróccal a derekam körül, 
kesztyűben ültem, aminek az ujja végeit levágtam, mint egykor a nagyanyáim, 
hogy írni tudjak. 

Szerencsére ez az állapot nem tartott soká, mert végre átköltöztünk az új labora-
tóriumba, és itt már egy kicsi, de normális szobát kaptam az emeleten, a labor pedig 
lent volt a földszinten. Központi fűtés, vízvezeték, szép épület, angol WC, zuhanyzó, 
egyszóval tökéletes kényelem. 

1963 szeptemberében, nyolcadik hónapos terhesen elutaztam Magyarországra 
babaholmit vásárolni. A terhességem igazi teher volt, a másik két gyereket 
észrevétlenül hordtam ki, de erre a magzatra azt mondtam, biztosan fiú lesz, mert 
így csak egy férfi tudja megkínozni a nőt. 

Állandóan rókáztam. Tavasszal olyan jól esett a sok friss primőr íz, legyen az 
retek, eper, paradicsom, alma, édes vagy sós, öt, tíz percnél tovább soha nem 
maradt bennem semmi. Este 11 órakor még viszontláttam a vacsorámat és éjfélkor 
megszületett őnagysága. Normál súllyal, 3 kg 02 dekával. Szép formás, gömbölyű 
gyerek volt. Elfogyasztott belőlem mindent, amire csak lehetősége és szüksége 
volt. Érthető hát, ha a súlyom nem gyarapodott, sőt, a terhesség végére kevesebb 
lett, mint volt előtte. 

Visszafelé utamban Záhonyban egy kötekedő vámost kapott a kupénk. A 
többiek már az egész vonatot megvizsgálták, de ez az ember velünk még mindig 
nem végzett. Mindenkit kifaggatott töviről-hegyire, hány pulóver, cipő van nála? 
Ha több volt, elvette és zsákba tette. így gyűlt bugyi, függöny, gyermekholmi és 
én kétségbe voltam esve, mert 2 éves korig vettem mindenből 2-2 darabot, hogy 
váltás is legyen. 

A mi üléssorunk maradt utoljára. A kérdésre kitérő választ adtam. 
- Van-e elvámolni valója? Mit visz és miből mennyit? 
Mire én: 
- Megmondom a férjemnek, hogy maga rosszabb finánc, mint ő! 
Meglepődött: 



- Miért? A maga férje is vámos? 
Jani akkor a járási tanács végrehajtó bizottságának titkáraként dolgozott. Előtte 

a pénzügyön volt főnök. Ezt a kis hazugságot megengedtem magamnak, és úgy 
beszéltem róla, mint aki még mindig ott dolgozik. A vámost meglepte a kijelentésem, 
és látszott rajta, gondolkodik, hogy viselkedjen velem szemben? Hosszan mustrált, 
aztán kis éllel a hangjában megjegyezte. 

- Úgy látom, fázós természetű! Elég rétegesen van öltözve! 
Igaza volt, legalább 3 pulóver volt rajtam. De megtört a jég. Megkérdezte 

ugyan, hogy miket hozok, de semmit nem vett el. Visszarakatta a bőröndöket és 
megjegyezte. 

- Ne mondja a férje, hogy rosszabb vagyok, mint ő. 
Megköszöntem és alig vártam, hogy átlépjük a határt, túljussunk a csapi 

vámoláson is és mielőbb otthon legyünk, otthon. A családom várt az állomáson. 
A gyerekek egész úton meséltek, kérdeztek és az örömük mérhetetlen volt, hogy 
anyu megint itthon van. De a találkozás örömét hamar megkeserítette a hír, hogy 
már megint nem lehet ehető kenyeret kapni, az megint olyan, akár a sár és hajnalban 
újra sorba kell állni, ha enni akarunk. Az a tudat sem vigasztalt, hogy szovjet 
szokás szerint a terhes asszonyok, hadirokkantak, hősök, kitüntetettek közül egy-
egy beállhat a sorba minden ötödik ember után. így a sorok lassan csak terhesekkel, 
hősökkel, kitüntetettekkel voltak tele, akiket ki nyíltan, ki a fogai között sziszegve 
átkozott, mert miattuk sokszor a többiek üres kézzel mentek haza. 

A hír hallatán valami mérhetetlen vad düh szállt meg. Csapkodtam, kiabáltam, 
zokogtam. Átkoztam a rendszert, a kommunizmust, minden megaláztatásával, 
nélkülözésével, hiányosságával együtt. Szegény Jani alig tudott megnyugtatni. 
Ilyennek még soha nem látott. 

- Én leszek a magyar Koszmogyemjanszkaja - kiabáltam eszelősen. - De én 
nem értük fogok harcolni, hanem ellenük! 

- Hallgass már, az Isten szerelméért! Még meghallja valaki és lecsuknak. 
Annyira lesoványodtam a terhesség alatt, hogy a főnök nem akarta elhinni, 

terhes vagyok. Csak amikor már megmutattam a beteglapot a szülési szabadságra, 
hitte el, de tett egy ajánlatot. 

- Járjon be továbbra is munkába. Valamelyik ismerőse nevére megírjuk a 
kinevezést arra a három hónapra. Nem kell pontosan itt ülnie, később jöhet, 
hamarabb mehet. Amíg betanít valakit, addig maga is megcsinálja. A pénz is jól 
fog jönni, a dupla kereset. 

Az ajánlat remek volt, elfogadtam. Annyira az utolsó pillanatig dolgoztam, 
hogy a szombaton délután tartott szakszervezeti gyűlésre már nem maradtam, 
mert akkor talán onnan visznek szülni. Utána csak két hétig voltam otthon, és 



amikor visszamentem, abban az igen előnyös elbánásban részesültem, hogy a 
gyereket is vihettem magammal, és volt babázás. Kézröl-kézre járt a gyerek, és én 
ma is hálás szívvel gondolok erre az emberre, bár tudom, hogy ez a nagyon-nagy 
engedékenység, nem annyira nekem, az anyának szólt, hanem a titkár elvtárs 
feleségének. Vádolhatnak hálátlansággal, mert a fönök tényleg nagyon jó volt 
hozzám, de ez az eset újra csak az én igazamat bizonyítja: a pártemberek, a vezető 
beosztásúak bármit megengedhettek maguknak. 

Békében dolgozhattam, a gyerek is nagyon jó volt, ritkán sírt, Olga is elment 
tőlünk, és én mégis otthagytam ezt a jó helyet, mert már az ebédemen kivül a 
gyerek részére is kellett ennivalót vinnem, meg pelenkát, gyerekkocsit. Fel a buszra, 
le a buszról, ha esett, ha fújt. Négy év után benyújtottam a lemondásomat. A 
városházán újra megüresedett egy hely, és én elfogadtam. Igaz, hogy itt nem volt 
prémium, igaz, hogy a volt fönököm még négy hónapig nem fogadta el a 
lemondásomat, így addig ott is és a városházán is kaptam a fizetésemet, ami sokat 
lendített a háztartásunkon. Hetente egyszer kimentem, és összeszedtem az elintézni 
való dolgokat, mindent megcsináltam, de semmilyen kérésnek nem engedtem, 
nem mentem vissza. Minden alkalommal odaadtam a főnöknek a kasszakulcsot, és 
ő minden esetben visszaadta, mondván, úgysem fog elengedni. Szerencsémre pár 
nap múlva összevonták az állatkórház és a laboratórium könyvelöségét, és mivel 
Larisza volt a rangidős, meg én is lemondtam, ő vette át mindkét cég könyvelését. 

A városházán ismét 4 évet dolgoztam, az utolsó évet már mint főkönyvelő. 
Innen újra csak a nagyobb fizetés csábított el az utolsó munkahelyemre, havi 120 
rubeles fizetéssel. Itt dolgoztam majdnem 20 évet. A fizetéshez negyedévenként 
prémium is járt, és a teljesítménytől függően (önellátó cég voltunk) 13. fizetés is. 
Innen bocsátott el az ungvári ukrán főnök. 

Természetesen Jani fizetése is mindig nagyobb lett, náluk is volt prémium, 13. 
fizetés. így lassan kezdtünk talpraállni és ember módjára élni. És már gondolhattunk 
a ház tatarozására is, hogy annak a valakinek ne bántsa a szemét, hogy imitt-amott 
lehullott a vakolat. Elvégre nem köthettem mindenki orrára, hogy ilyen nagy kiadásra 
még nem futja. De ennek is eljött az ideje. 

Mint ahogyan Szutor néninek sem szóltam semmit, amikor Marika születése 
után piacra igyekeztem és ő megszólított. Kedden szültem, szombaton már 
hazaengedtek, mert mindketten rendben voltunk. Este már én mostam a pelenkát. 
Vasárnap reggel pedig, jó gazdasszonyhoz illően, kosárral a kezemben, piacra 
indultam. Nem volt anyuka és nem volt cseléd, aki a gazdája helyett intézkedik. 
Csak magam voltam. Szelíden átszólt, mint ahogyan bármelyik vallásos asszony 
átszólt volna. 

- Avatáson voltál már, kedveském? 



- Még nem! - válaszoltam csendesen, mert mi mást tehettem? De szívem 
szerint kedvem lett volna megkérdezni: itt a kosár, el tetszik menni helyettem? De 
hogy ilyesmit tegyek, ennél sokkal jobban tiszteltem az öregeket. 

Néha magam sem értettem, honnan van bennem az a mérhetetlenül sok fizikai 
és lelkierő, hogy mindabba, amit végigcsináltam, bele nem roppantam. De hajtott 
a szent elhatározás: nem feladni! Tartással végig kell csinálni! Száz irigyet inkább, 
mint egy szánakozót. 

Klári egyszer megjegyezte: te egy fakír vagy! Ezt sokan nem csinálnák utánad. 
Mária egyik alkalommal lekapott. Nagyon letörtnek, fáradtnak talált. 

- Nem csoda, hogy fáradt vagy, mert te azt akarod, hogy a lakásod is rendben 
legyen, magad is mindig kifogástalan légy, hogy mindig friss étel legyen az asztalon, 
hogy a munkában is, otthon is mindig helytállj! Egyszer beleroppansz! 

Tiltakozva ráztam a fejem: 
- Igen, azt akarom! Tudom, ha csak az egyiknél lazítok, ha csak egyvalamit 

kihagyok, akkor vége. Addig élek! Egyszer majdnem kicsúszott minden a kezemből, 
de még idejében helyreraktak. Engem az éltet, az a kutya makacs kitartásom. Bízni 
benne, hogy egyszer vége lesz, ahogyan egyszer mindennek vége van. Megbirkózni 
a dolgokkal, még a lehetetlennel is. És minden helyzetben, emberhez méltóan élni. 

Hát voltak dolgok az életemben, amikor magam is úgy éreztem: fakír vagyok. 
Harmadik éve dolgoztam a földmérő hivatalban, amikor röviddel a karácsonyi 
ünnepek előtt, reggel 6 óra körül arra ébredtem, hogy valaki erőteljesen ráfeküdt a 
kapucsengőre. Szabadnap lévén egyáltalán nem örültem a korai látogatónak. Bamba 
ábrázattal dugtam ki a fejemet az ablakon, és meglepettségemből fel sem ocsúd-
hattam, mert Cili izgatottan közölte, hogy apuka összeesett, talán még az éjjel, és 
teljesen tehetetlenül feküdt a padlón, alig bírták a férjével feltenni az ágyra. Értel-
mesen beszél, de sem a kezét, sem a lábát nem tudja mozdítani. 

Telefonáltam a mentőkért, még nem volt fél hét, de tíz órakor, a harmadik 
csengetés után sem jöttek még. Felvették az adatokat, de amikor megmondtam, 
hogy 81. éves, már kattant is a telefon. 

Okosabb ötlet híján taxit rendeltem, de apuka merev testét sehogyan sem 
tudtuk berakni a kocsiba. Újabb telefonálások a mentőállomásra. Ebéd után fél 
egykor végre kijöttek. De nem engedtem a kórházba vinni, csak haza, hozzám. 
Időközben már telefonáltam a háziorvosunknak, dr. Kovács Sándornak, aki 
megállapította, hogy jól gondolom, nem agyvérzés. Esés közben olyan ideget 
ütött meg, ami a mozgást irányítja. 

Apuka nem tudott egyedül enni, felülni, járni, orrot fújni: etetni, vécéztetni, 
mosdatni kellett, ami nem volt egy velencei kéjutazás. Anyukával ellentétben 
türelmetlen beteg volt. Ahhoz, hogy szakszerűen elláthassam, csak félállást 



vállalhattam. így délelőtt 2 órát és délután 2 órát voltam vele. Viszont, hogy az 
állásomat el ne veszítsem, fele fizetésért végeztem tovább is az egész munkát. 

Hát nem volt könnyű. De végigcsináltam. Azt hiszem, apukától örököltem a 
mérhetetlen szívósságomat. Mert apuka 81 éves fejjel, egy ilyen súlyos bénaságból 
hat hónap múlva lábraállt, és még 10 évig élt. Mivel én újra egész nap dolgoztam 
és nagyon unta magát, meg talán félt is egyedül (bár ezt soha nem vallotta volna 
be), átköltözött Salánkra Máriához. 

Aki nem tudott a betegségéről, az nem vett észre rajta semmit, legfeljebb a 
kicsit merev, görbe ujjait furcsállotta a jobb kezén. Ennyi nyoma maradt csupán a 
betegségének. 

Hogy nálam milyen nyoma maradt? Azt hiszem, a gyakori, minden apró 
sérelemért kitörő könnyáradat jelezte, hogy megint kicsit többet vállaltam, mint 
ami az erőmből telt. De ott volt az élő bizonyíték: apuka! Lábra állt és még 10 
hosszú évvel ajándékoztam meg. Megérte! 

H. ÚR MESÉL 

Zsuzsi is leérettségizett és jelentkezett az ungvári egyetemre német és kémia 
szakra. A felvételi vizsgák nagyon jól sikerültek, élt is benne a remény, hogy bejut, 
de én azt mondtam, amíg nem látom a táblán kiírva a nevét, addig nem hiszem el. 

Csak reménykedhettünk, hiszen sem egy kocsi, sem egy ház árát nem tudtuk 
letenni, hogy felvegyék. A tudása volt az egyetlen tőkénk. Végre kirakták a névsort 
és hitetlenül álltunk előtte még akkor is. Zsuzsi bejutott és egy fillérünkbe sem 
került. Imádta a kémiát, az volt a szándéka, hogy majd valamelyik kutatóla-
boratóriumban fog elhelyezkedni. Azonban ember tervez, Isten végez. 

A felvételi vizsgákat le lehetett tenni magyar nyelven, de a tanítás már ukrán 
nyelven folyt. Az ő ukrán tudása viszont egyenlő volt a nullával. Az oroszt is úgy 
kitekerte, hogy ember legyen, aki megérti. Aki a kémiát adta elő az egyetemen, 
nagyon türelmes volt vele szemben, mert látta, hogy nincs olyan példa, amit 
pillanatok alatt meg nem old. Viszont tisztában volt azzal, hogy nyelvtudás nélkül 
nem fog boldogulni. A sikeres példamegoldások után a dicséretet mindig az intelem 
követte: tanulj ukránul! 

De hiába igyekezett. Hétvégeken a tanulástól piros, égő szemekkel jött haza, 
és nem titkoltam aggodalmamat, hogy teljesen tönkremegy az amúgy is gyenge 
szeme. Most haragudtam csak igazán a páromra, mert soha nem beszélt a 
gyerekekkel oroszul, hiába kértem. Igaz, ebben én voltam a hibás, mert az esküvőnk 
után egy évvel már csak magyar újságot, magyar könyveket olvasott. Rájöttem, 
hogy a kalandregényeket, királygyilkosságokat szereti. Ilyen könyveket hoztam 



neki. Eleinte szótagolva olvasott, mint az elsősök. Nem csoda, hiszen ukrán 
gimnáziumba járt. Bár tökéletesen beszélt magyarul, de írni-olvasni nem tanította 
senki. Később egyre jobban belejött. Egyszóval, amilyen játszi könnyedséggel 
ment Zsuzsinak a német, úgy küszködött az orosszal, ukránnal. 

A baj akkor történt, amikor megkezdődtek a vizsgák. Felelt, de keverte a 
magyart, oroszt, ukránt. Az előadónak nem volt ellene kifogása, mert így is látta, 
hogy tudja az anyagot, csak a szláv nyelvvel kínlódik. О tehát úgy-ahogy meg 
volt elégedve, de a diákok kinevették. Akkor még nem vette úgy a szívére, de 
amikor fél év előtt vizsgáznia kellett volna, hazajött és zokogva könyörgött, ne 
küldjem vissza, mert nem bírja elviselni a huculok nevetését. 

Orvoshoz vittem, és kértem számára egy év akadémiai szabadságot. Ez alatt az 
idő alatt hetente háromszor leckét vett egy nagyon kedves tanárnőtől, hogy 
gyakorolja a nyelvet. Mindez azonban nem segített. Nem fizikailag, hanem 
pszichikailag nem tudott megbirkózni a helyzettel. Következő éven, az első vizsgák 
előtt kezdődtek a fejfájások, verejtékezések, éjszakai felriadások. Egyszóval nem 
bírta megemészteni, hogy kinevették. így ért véget egyetemi pályafutása, de 
túltettem magam rajta, mert féltem, hogy valami őrültséget követ el. 

A dékán nem adta ki az okmányait (ma is ott vannak valamelyik fiók mélyén) 
abban a reményben, hátha mégis meggondolja magát és visszatér. De ebből nem 
lett semmi. 

Még az egyetemi felvételi előtt elutazott Magyarországra, mert hallotta, hogy 
egyetemistákat nem szívesen engednek külföldre. Az útlevélosztályon nem volt 
különösebb baj. Hermina unokaöccse volt ott akkor az ügyintéző egy ardói fiúval. 
Az idők folyamán a magyar emberek szigorúbbak voltak a magyar ügyfelekkel, 
mint a helyi ruszinok vagy a benti oroszok. 

Az állatkórházban dolgoztam négy évig, mint főkönyvelő. A főnököm ízig-
vérig orosz ember volt, de húsvétkor, karácsonykor, nagypénteken délben bejött 
a szobába, kivette kezemből a tollat és megkérdezte: 

- Maga még itt van? Hogy készül fel akkor az ünnepre? Menjen gyorsan haza! 
A magyar főnök viszont egyházi ünnepek alkalmával az iroda bejáratában állt, 

és az óráját nézte: vajon késünk-e? S ha igen, mennyit? Féltette az állását, mert egy 
ilyen szabálysértésért minden további nélkül útilaput köthettek a talpa alá, 
mondván: nem tud fegyelmet tartani, rossz agitátor, nem tudja kellően meggyőzni 
az embereit, hogy hagyjanak már fel ezekkel az egyházi ünnepekkel. Milyen 
pártember az ilyen, aki ennyi eredményt sem tud felmutatni? Az nem is méltó a 
párttagságra. 

Hermina unokaöccse, Vologya sem félt. Ő is rendes ember volt. De gyakran 
cserélgették őket, így amikor Zsuzsi utazni készült, még Vologya intézte a papírjait, 
de mire megjött, már az ardói magyar volt ott. 



Zsuzsi nagyon jól érezte magát Jancsiéknál, akinek az édesapja az erdészeten 
dolgozott, és elvitte mindenhová, ahová csak lehetett. Fakitermelésre, erdei kirán-
dulásra, lovaskocsikázásra. Jancsival levelezés útján ismerkedtek meg. Bár nem 
alakult ki köztük komolyabb barátság, Jancsi úgy érezte, viszonoznia kell már a 
kétszeri meghívásunkat. 

KISZ-titkárként dolgozott, ezért időzítette a meghívást, mert el akarta vinni 
Zsuzsit egy ifjúsági találkozóra. A tábori élmény leírhatatlan, a különböző 
nemzetiségű Fiatalok szemet gyönyörködtető népviselete, tánca, a szárnyaló 
dallamok a tábortűz mellett. Jött is a sürgős telefonhívás: ez és ez a helyzet, ha 
elfogadom a meghívást, öt napot késni fogok a munkából, mit csináljak? 

Pillanatok alatt döntöttem. Ilyen alkalom az életben csak egyszer adódik. 
- Menj el nyugodtan! Csak nem akasztanak fel érte? - biztattam. És ő elment. 
Az útlevélosztályon nem voltak ilyen megértőek. Sem fűtószőnyeggel, sem 

virágesővel nem várták Zsuzsit. Ellenben az ardói magyar hangja még az utcára is 
kihallatszott. Úgy üvöltött, mint a sakál. 

- Megjöttünk? Megjöttünk? - kérdezte mélységes megvetéssel. 
- És nem is zavarja az elvtársnőt, hogy öt egész napot késett? Csak úgy 

önkényesen, a saját szakállára? Vagy esetleg volt engedélye a maradásra? 
Zsuzsit figyelmeztettem, ne ellenkezzen, szépen, bocsánatkérések közepette 

mondja el, mi volt a helyzet. De meg sem szólalhatott, mert az emberünk, ha tehette 
volna, még lélegzethez sem engedte volna jutni. így csak várt, hogy illetékes 
elvtárs egyszer csak kifogy a szavakból és abbahagyja. De az egyre jobban 
belelovalta magát. Az arca kivörösödött, egyre hangosabb lett, és úgy hadonászott 
a karjaival, mint egy cséphadaró. Hirtelen furcsa csattogást hallottam, miközben 
azt üvöltötte: én majd megmutatom magának, hogy soha többé nem fog külföldre 
menni! Kis szünetet tartott. Bizonyára arra gondolt, hogy ez azért túlzás, mert 
kissé enyhébben folytatta: három évig biztosan nem! Közben szünet nélkül 
csapkodta a tenyerét a másik kézfejével. Ez volt a zaj, amit hallottam, és nem 
tudtam mire vélni. 

Zsuzsi kétségbe volt esve, szó szerint vette az ijesztgetést. Vigasztaltam: 
- Egy év nem olyan hosszú idö, még annyi minden történhet. Olyan gyakran 

cserélgetik őket, addig már lehet, hogy ő sem lesz itt. 
Hát ebben tévedtem. Annak ellenére, hogy a gyerek a körülmények alakulása 

folytán munkahelyet változtatott, és csak két év múlva készült újra beadni a 
papírokat. Bevették, nem kötekedtek, de nekem gyanús volt ez a csend. Aztán, 
ahogy Nagy Bandó is megírta: "beadtuk, vártunk, érdeklődtünk, vártunk, vártunk, 
vártunk". Már hét hét telt el, rendes körülmények között négy hét alatt meg kellett 
volna jönnie az útlevélnek. 



Amikor bement érdeklődni (Ira jelezte, hogy megjöttek az iratok) a válasz nem 
is lehetett más: még nincs semmi! 

Az ardói magyarhoz egy beregi magyar került, aki a páromnak nagyon jó 
ismerőse volt. Joggal reméltük, hogy nyert ügyünk van. Ha az ardói elvtárs 
kötekedik, majd ö segít. De tévedtünk. A neve szerint jó magyar H. Ignác lelkében 
magyargyűlölő volt. De én ezt csak később tudtam meg. Beküldtem hát néhány 
nap múlva Janit, érdeklődjön, van-e már valami újság? Iráékkal még csak akkor 
kezdtem a barátkozást, nem tudtam, megbízhatok-e bennük, de valahogy úgy 
éreztem, ők mondtak igazat. 

Ignác arcán majd szétfolyt a mosoly, álszent ábrázattal válaszolt Jani 
érdeklődésére. 

- Jancsikám! Sajnos nem jött még meg a kislány útlevele. De amint megtudok 
valamit, azonnal telefonálok neked a munkába vagy haza. 

- Bízhatok benned? Igazán megteszed? 
- De Janikám! - adta a sértődöttet. - Feltételezel rólam ilyesmit? Hogy éppen 

veled fogok ilyet tenni? Hogy éppen neked nem mondom meg? Hát becsaptalak 
én már téged? 

S mint egy igazi barát, Janihoz lépett, átkarolta a vállát, és tovább színészkedett: 
- Ilyet mersz gondolni rólam? Hiszen úgy szeretem Zsuzsikát, mint a saját 

lányomat. Pont veled csinálnék ilyet? Egy ilyen jó baráttal? Hát azt hiszed, 
elfelejtettem azt a sok együtt töltött kellemes órát? Hát ez fáj, öregem! Hogy ilyesmit 
feltételezel rólam. 

Jani majd elolvadt a hízelgő szavaktól, és némi szemrehányással a hangjában 
mondta: és te nem hiszel senkinek. Hát nem! Engem egyáltalán nem hatottak meg 
ezek a szavak. Amint kiléptünk az épületből, kijelentettem: holnap megyünk 
Ungvárra! De este leugrottam Hermina unokaöccséhez, Vologyához. Segítségre, 
protekcióra volt szükségem. 

Nem mondhatom, hogy Vologya a nyakamba ugrott örömében, de udvariasan 
leültetett, és érdeklődött, miben lehet a segítségemre? Nagy bajok voltak a milícián, 
az útlevélosztályon egyre több volt a visszaélés. Nagy pénzeket tettek zsebre az 
ügyintézők. Mindenki utazni akart, attól függetlenül, volt-e odaát rokona vagy 
sem! De semmit nem tudtak csinálni a korrupció ellen. Elengedtek három embert, 
felvettek helyettük másik hármat. Egy ideig ment minden szépen, aztán kezdődött 
minden elölről. De ez érthető volt. Mindenki szeretett volna menni, csencselni, 
adni, venni, a milicisták meg keresni. 

Néhány hónapja már ő sem dolgozott az útlevélosztályon. Elvégezte menet 
közben levelező tagozaton a jogot és az egyik üzemben helyezkedett el mint jogi 
tanácsadó. Elmondtam, miről van szó, és arra kértem, írjon néhány sort a főnökének. 



Először vonakodott, bevallotta, bajok vannak Ungváron, a megyei útlevélosztályon 
is. Nem szeretne senkinek kellemetlenséget okozni, de tőlem sem tudja megtagadni 
a segítséget. Amikor megmutattam az ifjúsági tábori meghívót, amin mind a dátum, 
mind a táborozás ideje igazoltan rajta volt, tanúként szerepelt a sok idegen aláírás: 
végül megenyhült. Egy ideig még töprengett, aztán írt néhány sort, és zárt boríték-
ban adta át a levelet. De elmondta a tartalmát. Vagyis én az ő nagynénje vagyok, 
és segítségre lenne szükségem. De vigyázzak nagyon, állandó az ellenőrzés. 

Másnap a hajnali vonattal utaztunk, hét előtt már ott álltunk a Vologya 
főnökének a háza előtt. Már jó órája várakoztunk, de semmi mozgást nem észleltünk. 
Pontosan nyolc órakor megnyomtam a kapucsengöt, de sem kutya, sem ember 
nem mutatkozott. Eltelt újabb félóra, újra csengettem, vártunk, végül nagyon 
óvatosan benyitottunk a kapun, és elindultam a bejárat felé. Ott is sokáig csenget-
tem, de senki nem jelentkezett. Elindultam hátra, a ház mögé, hátha ott találok 
valakit. A háznak hátsó bejárata is volt, és az ajtó nyitva állt. Kopogtam, vártam, 
majd nagyon óvatosan bementem. A bejárattól balra egy másik ajtó is nyitva volt, 
innen halk zeneszó szűrődött ki. Bekukucskáltam. Egy öreg ember volt ott, még 
feküdt az ágyban. Amint megszólaltam, egyből megértettem, miért nem jelentkezett 
senki a csengetésre. Az öreg ugyanis töksüket volt. Csak azt nem tudom, kinek 
szólt a rádió? A számról olvasta le, mit akarok és közölte velem, hogy a család már 
hét előtt elment. A gyerekek az iskolába, a felnőttek a munkába. De ebédre mindig 
hazajönnek. Megköszöntem a felvilágosítást, amely kicsit úgy hangzott, mint egy 
betanult lecke. 

Úgy határoztunk, eszünk valamit, utána majd itt várakozunk, ha kell, délutánig 
is. Az öregnek igaza volt. Helyi idő szerint fél tizenkettő körül valóban megjöttek. 
Ok is hátul mentek be a lakásba. Vártunk pár percet, majd elöl becsengettünk. 

A férfi jött ki. Annak ellenére, hogy idegenek voltunk, egyáltalán nem volt 
barátságtalan. De alig váltottunk néhány szót, kijött a felesége, és valósággal 
lerohant a kérdéssel. 

- Mit akarnak maguk itt? Honnan tudják a címünket? Ki küldte ide? 
Csak úgy sziporkáztak a kérdések, a válaszokat meg sem várta. Nemcsak szóval, 

de kézzel is tuszkolt minket kifelé. 
Meglepetésemben majdnem megfeledkeztem Vologya leveléről. Amint a 

táskámba nyúltam, az asszony rámkiáltott. 
- Mit akar? 
Megsajnáltam és átnyújtottam a már kezemben lévő levelet. 
A férfi kibontotta és rögtön megismerte Vologya írását, s hogy az asszonyt 

megnyugtassa, odatartotta neki is a levelet. De az így sem nyugodott meg egészen, 
azt azért még megvárta, hogy a férje végigolvassa. 



Amikor mindez megtörtént, a férfi annyit mondott: rendben. Egy órára megyek 
vissza, és ott mindent megbeszélünk. 

Nagyon örültem, úgy éreztem, az ügyem már el is van intézve. Hálás voltam 
neki is, Vologyának is. Elindultunk a megyei útlevélsztályhoz, hogy megvárjuk az 
emberünket, aki megtartotta a szavát. Barátságosan fogadott, intézkedett, de annak 
ellenére, hogy még a titkárnőjét is kiküldte, hogy nyugodtan beszélhessek, már 
nem volt bátorságom, hogy a csekélyke ajándékot hálám jeléül felajánljam. így 
csak bocsánatot kértem a zavarásért, hálát rebegtem a segítségért. Nem mertem 
még egyszer előhozakodni a kis csomaggal. Otthon szerettem volna odaadni, de 
az asszony, amikor rájött, mit akarok, ha a férje meg nem fékezi, talán ki is hajít az 
előszobából. Meg is ijedtem, és szorongva kérdeztem: 

- Be fognak engedni magához? 
- Jöjjön csak nyugodtan! Az őrnél meghagyom a nevét, itt áll a levélben. 
Ez az ember nem írt utasítást senkinek. Letelefonált az útlevélosztályra, és 

élőszóban közölte velem, hogy pontosan egy hete postázták az útlevelet. 
Délután már nem tudtunk beérni a milíciára. Másnap reggel már korán ott 

voltam, hogy az elsők között lehessek. Csak az ardói volt még ott, Ignác, úgy 
látszik, késett. Most én mentem be, és meg se várva a durva érdeklődést, mit akar, 
felszólítottam, adja ki a lányom útlevelét. 

Széttárta a karjait, s arcán cinikus mosollyal mondta: nincs! 
Mosolyogtam a magabiztosságán. Csak a buta ember mer bárkivel szembeszállni 

gondolkodás nélkül. Mert ha esze lett volna, rá kellett volna jönnie, nem mernék 
ilyen merész lenni, ha nem lennék egészen biztos a dolgomban. 

Még határozottabban szólítottam fel az útlevél kiadására. 
- Keresse meg azonnal, legyen szíves! Tegnap voltam Ungváron, egy hete, 

hogy leküldték az okmányt, fölösleges tovább bolondítani bennünket! 
Már nem is volt olyan magabiztos. Egyből eltűnt az arcáról a fölényes mosoly. 

S mert láttam, hogy a határozottsága ingadozik, folytattam a követelésemet. 
Már nem vitatkozott. Sikertelensége dühét nem tudta titkolni, de az állását 

féltve jobbnak látta elővenni a szekrény tetejéről az iratot. Szó nélkül dobta elém 
az asztalra. Meg sem lepődtem, hiszen nem vártam mást. 



SOHA NEM LESZ VÉGE? 

Valakinek nagyon a begyében voltam. Janit nem bántották, részben, mert ő 
hosszú évekig nem volt hajlandó kiutazni, másrészt, mert ő helybeli ruszin 
földművelők sokadik gyereke volt. Ő beillett a képbe, én nem és mertem élni! Ez 
valakit nagyon zavart. Másokkal is csináltak hasonló disznóságokat kiutazáskor, 
csak azok, ha dühöngtek is, nem mertek panaszt tenni. De engem más fából faragtak. 
Mindig is szókimondó voltam, ami a szívemen, az a számon: majd én megmutatom 
jelszóval. Én soha nem voltam hangos, közönséges, de mindig kimondtam, ami a 
bögyömben volt. 

A vámon, a jegypénztárnál, a bankban, a pénzbeváltásnál rendszerint nyers, 
goromba nők, férfiak, katonák, vámosok voltak. Nem is tudom, honnan tudtak 
ennyi aljanépet összeszedni, akik úgy össze voltak hangolva, mintha mindig egy 
karmester beintésére cselekednének. Ezek az emberek, ha érdeklődtünk valamilyen 
ügyben, csak félvállról, kurtán és közönségesen reagáltak. Leggyakoribb szavaik 
voltak: mit akarsz? nem! menj ki! állj félre! 

Ha Magyarországra mentünk, ha vártunk valakit, ha már beléptünk a 
vámszobába, onnan kilépni csak halál esetén lehetett volna. Egyszer az éjszakai 
vonattal mentem haza. Elgyötörve az utazástól, az álmatlanságtól, a vám izgalmaitól, 
álltunk a szabadban a drótkerítésen túl, arra várva, hogy a nemzetközi vonat végre 
elinduljon vissza, Budapestre. 

A hajnalok nyáron is hűvösek, a törött ember kétszeresen fázik. Végre elment 
a vonat, és mi a sínek között bukdácsolva igyekeztünk a vámszoba felé, a teremben 
lévő meleg és a vám izgalmain mielőbbi túlesés miatt. De ott is csak akkor mehettünk 
az ellenőrző ablakhoz, amikor a jelenlévő fegyveres kiskatona valamelyike jelt 
adott az indulásra. 5—6 embernél többet akkor sem engedtek egyszerre. Amikor 
azokat átvizsgálták, mehetett csak az újabb csoport. 

Egy fiatalasszony kaiján gyerekkel értetlenül nézte ezt az emberterelést: ahonnan 
- gondolta - már csak a karám hiányzik. A gyerek fáradt, türelmetlen volt, de 
aránylag hősiesen viseli a tortúrát. Hajnali 3 óra körüljárt az idö. Aprócska volt 
még, és egy ilyen gyereknél már az is nagy teljesítmény, ha idejében szól, hogy 
WC-re kell mennie. A mama csitította a kicsit, de egy hároméves gyerek még nem 
érti a politikát, így azt sem értette, miért kiáltott rájuk a puskás bácsi: nazad! (vissza). 
Azt sem értette, hogy a mama, aki máskor mindig örült, ha ö idejében jelezte a kis-
vagy nagydolgát, most miért csitítgatja és inti türelemre? 



A gyerek az gyerek. Természetes reakciója a csakazértis. Ö most akar menni, 
neki már nagyon kell, nem tud várni. Másra sem gondol, csak arra, ami tiltva van. 
S mennél jobban tiltják, annál jobban akarja. A nő nem tudott oroszul, hiába 
beszélt magyarul, a kiskatona rá sem nézett, mereven állt, faarccal. 

Próbáltam segíteni. Oroszul elmagyaráztam, miről van szó. Próbáltam megértetni 
vele, hogy a gyerek nem bíija visszatartani, engedje WC-re az asszonyt. A teremben 
a mosdó csak pár méterre volt tőlünk. Magyaráztam: az asszony nem visz magával 
semmit, a csomagjait itt hagyja. Lassan közeledtem a katonához, mintha így jobban 
megértené miről is beszélek. Mereven nézett, válaszra sem méltatott. Amikor már 
csak körülbelül egy méterre voltunk egymástól, a puskáját, amit maga mellett 
tartott, felemelte és elém tartotta, mint egy sorompót. 

- Názád! - förmedt rám, és meg vagyok győződve róla, ha nem engedelmes-
kedem, bizonyára attól sem riadt volna vissza, hogy rámszegezze töltött fegyverét. 
A teremben dermedt csend volt. A gyerek is megérthetett valamit, szorosan anyjához 
bújt és türelmesen várta ki azt a néhány percet, amikor végre indulhattunk. Mi már 
meg sem ütköztünk az ilyesmin, de aki először járt a Szovjetunióban, az ilyen 
tortúrát nemigen felejti el, amíg csak él. 

Az 56-os események után 1957-ben először jártam Budapesten. Kicsit 
megrémültem az őszi események következtében megrongálódott épületek láttán. 
Az üzletek java része is zárva volt még, részben leltározás, részben a fosztogatók 
pusztítása utáni áruhiány miatt. Ez nem is lett volna olyan nagy baj, de otthonról 
egy vékony köpenyben indultam el, mert meleg volt az idő, két nap múlva pedig 
havas eső esett, és meg akartam fagyni. Kabátot a fent említett okok miatt csak 2 
hét múlva tudtam venni. Az üzletekben nem részesültünk valami szíves 
fogadtatásban, ha kitudódott, hogy honnan jöttünk. Nem azt nézték, hogy mi is 
magyarok vagyunk, hanem, hogy a Szovjetunióban élünk. így aztán egy időre el 
is ment a kedvem az utazástól. De ez a haragom hamar elmúlt, és később ki nem 
hagytam volna egy évet sem. Már csak azért is, hogy Ivánékat bosszantsam. 

1973 áprilisának utolsó napjait írtuk. Minden be volt csomagolva, hogy 29-én 
átléphessem a határt, ahogy elterveztem. Csapon néha óriási volt a tömeg, nagyon 
sokan lemaradtak előző napról, ha nem vették meg a jegyet és nem váltották be a 
pénzt néhány nappal indulás előtt. Ezt is megtanultam az idők során, kevesebb a 
bosszúság, ha minden el van készítve. Ezen a napon is rengetegen voltak, és a 
vaskorlátot (amely mögé, mint az oltásra vagy nyírásra beterelt barmokat, minket 
is beállítottak) meg sem lehetett közelíteni. Megálltam oldalt, és igyekeztem mind 
közelebb kerülni a kisablakhoz. Egy ilyen útra soha nem lehetett egyedül elindulni: 
ehhez a tortúrához legalább két ember kellett. Egy, aki állt a sorban (néha órákon 
keresztül), a másik, aki a csomagokra vigyázott. De mindig az erőszakosoké volt a 



világ, s engem nemegyszer túrtak ki a helyemről. Mivel tömegiszonyom volt, 
hagytam, hadd menjenek, majd csak elfogynak, és végre én is sorra kerülök. De az 
idő múlása egyre jobban nyugtalanított, hogy már nem érek időben oda, és én is 
lemaradok másnapra. 

Már csak öten voltak előttem, és szerencsére közölték a hangosbemondóban, 
hogy 60 percet késik a nemzetközi: aggodalomra tehát nem volt okom. A kisablakhoz 
érve annak rendje és módja szerint átadtam az útlevelemet és a meghívót. Feltűnt 
azonnal, hogy a kiskatona alaposabban mustrálgat, mint szoktak. Belenéz az 
útlevelembe, majd rám, újra az útlevélre. Aztán felállt, elment egy kis fali 
páncélszekrényhez, kinyitotta. Egy kartondobozt vett ki belőle, amelyben 
fényképekkel ellátott kartonok vannak. Egyet kivett, hozzácsatolta az útlevelemet 
és eltűnt vele. 

Álltam türelmetlenül, egyik lábamról a másikra helyeztem a súlyt, mert a bokáim 
lassan olyanok voltak, mint az elefánté, hiszen reggel nyolc óra óta álltam és már 
mindjárt 2 óra. Nem értettem, mi a fene történik már megint? Meddig kell még itt 
állni? Mikor kapom vissza az útlevelemet? Jó 20 perc múlva jött vissza a kiskatona 
egy vámosnővel, aki intett, hogy szedjem össze a cuccomat, és menjek vele a 
vámszobára. Elköszöntem az enyéimtől és bementem. A nő már várt. Feltétette a 
bőröndjeimét, a dobozokat, nejlontasakokat: mindent. Igaza volt Janinak! Csak 
most láttam, mennyi mindent szedek össze, ha a gyerekeknek is akarok valamit 
visszahozni, viszontajándékként. A vámosnő tüzetesen átnézte a holmimat, de 
nem talált semmit, ami szabálysértést vonhatna maga után. Amikor mindent átnézett, 
intett, hogy menjek vele. Mindent hagyjak itt. Nyugodtan követtem, bár tudtam, 
hogy a vetkőztetőbe visz. Ám legyen! 

Nem volt goromba, de határozottan megkérdezte: 
- Mondja meg őszintén, mit dugott el? 
- Mit dugtam el? - ismételtem meg a kérdést, mert annyira meglepett. 
Abban az időben már évente utaztam Magyarországra, és csupán két alkalommal 

volt némi kellemetlenségem a vámossal. De sem meg nem motoztak, nem vettek el 
tőlem soha semmit. 

Amint megértettem, hogy itt nem babra megy a játék, megemeltem a karjaimat, 
hogy szabadon benyúlhasson a köpenyem zsebébe és keresse, amit akar. De a nő 
nem mozdult. Megértettem. Nemcsak egy kis külső motozásra gondolt. Nagy 
lendülettel dobtam le magamról a köpenyemet, kiléptem a cipőmből, mind a kettőt 
felé nyújtottam. Elvette, de letette a székre. A szemét le nem vette rólam, de én 
álltam a tekintetét. Már a blúzomat gombolgattam és megjegyeztem. 

- Én levetkőzöm teljesen, ha Ön ezt kívánja! De ha nem talál semmit, Önnek 
lesz kellemetlensége! 



A nő mereven nézett. Az arcomat fürkészte, vajon elpirulok-e, zavarba jövök-
e, elkapom-e a tekintetemet, ideges leszek-e? De mindez nem történt meg. Nem 
volt miért idegeskednem. A holmimat már átnézte, nálam pedig nem volt eldugva 
semmi. Különben is azt az elvet vallottam, hogy egy vámos, ha bele akar kötni 
valakibe, addig keres, amíg talál is valamit. 

Alltam hát a vámosnő tekintetét, aki újra felszólított: mondjam meg őszintén, 
mit dugtam el, akkor nem lesz semmi baj. 

Nyugodtan folytattam a vetközést és már csak a legintimebb ruhadarabok 
voltak rajtam. Harisnyanadrág, nadrág, melltartó, amit egy gyors mozdulattal 
kikapcsoltam. Mielőtt levettem volna, újra megjegyeztem: levetkőzöm, csak aztán 
magának ne legyen baja. 

Mert már láttam, hogy ez a makacs nő hatékonyabban akar a dolgok mélyére 
betekinteni! Ám legyen! Ha van hozzá kedve! 

De feladta. 

EGY KIS CSALÁS 

Már két hete tartózkodtak Magyarországon, amikor a lányomtól jelzés jött: 
szüksége lenne a papírokra! Ez azt jelentette, kéri a hivatalos okmányokat, mert 
meglesz az esküvő. Elindultam az anyakönyvi hivatalba. Bertit, a vezetőt nagyon 
jól ismertem. Mi egy ideig kollégák voltunk, az apja pedig a férjemnek volt nagyon 
jó ismerőse. 

Annak ellenére, hogy ő volt a hivatal vezetője, Ági nélkül veszélyes volt 
bármit is csinálni. Mint az egy rendes házasságban lenni szokott, ő volt a 
parancsnok a "te vagy a férfi, de én hordom a kalapot" elv alapján. Ági igazi vad 
ukrán volt, tele sovinizmussal. Amikor Beregszászba kerültek, néhányszor 
összejöttünk. Én soha nem kerestem az oroszok társaságát (bár nem tagadom, a 45 
év alatt nagyon rendes orosz emberekkel is összehozott a sors), egyre többször 
találtam kibúvót, hogy a meghívást elutasítsam. Részben, mert azt rebesgették, 
hogy Ági férje besúgó, részben, mert kezdtem félni Ágitól. Nemcsak nemzeti 
érzéseiben volt vad és veszélyes, de mint ember is. Gonosz és ártó. Ha megkedvelt 
valakit, azzal jól bánt. De aki nem tetszett neki, annak jaj! Hát én ezt meguntam és 
szépen lekoptam. Éreztette is velem a haragját. De mivel egyelőre ártani nem tudott, 
várt a megfelelő pillanatra. 

Hát most elérkezett. Bertihez olyan napon mentem, amikor Ági szabadnapos 
volt. De őelőtte nem volt titok, és a kiadott és regisztrált iratokat ellenőrizve azonnal 
tudta, kik jártak ott azon a napon és milyen ügyben? 



Berti először hallani sem akart arról, hogy Ági nélkül kiadja a keresztlevél-
másolatot, meg az igazolást, hogy Zsuzsi lányom még hajadon. De végül is, mert 
én a régi barátságra hivatkoztam és csaknem térden állva könyörögtem: megszánt. 
Fehéren-feketén sehol nem szerepelt, hogy a Magyarországra féijhez menni akaró 
lányoknak nem lehet kiadni a szükséges iratokat, hiszen szerződés volt a két ország 
között a házasságkötés lehetőségéről. De a helyi szervek vezetői egymás között 
megállapodtak abban, hogy mindenképpen megnehezítik az olyan hazaárulók 
helyzetét, akik lejáratják a nagy Szovjetuniót azzal, hogy elmenekülnek az országból 
a jobb élet reményében. De azok az orosz és ruszin lányok, akik két szót sem tudtak 
magyarul, ennek ellenére mégis Magyarországra mentek férjhez, természetesen 
nem voltak hazaárulók. 

Kezemben a kisírt papírokkal, első utam a postára vezetett. Szépen, szabályosan, 
az előírások megkerülése nélkül postára adtam az iratokat. Ajánlva, hogy el ne 
kallódjanak. Öt rubel körül fizettem, de adtam volna húszat is, hogy mielőbb ott 
legyen az a két papírdarab, ami a lányomnak a szabadulást jelentette. Szívemben 
megelégedéssel mentem haza, és áldottam Bertit és a sorsot, hogy jók voltak 
hozzám. Boldog mámorban úszva ábrándoztam az ágyban, míg el nem nyomott az 
álom. Ezen az éjszakán jól aludtam. 

De az örömöm nem tartott sokáig. Már két hét is eltelt, de az iratok még mindig 
nem érkeztek meg. Zsuzsa türelmetlenül sürgetett, én pedig hiába erősködtem, 
hogy elküldtem őket, nem nyugtattam meg sem magamat, sem öt. 

Újra elmentem Bertihez. Zaklatottságom ellenére Berti sajnálatát fejezte ki, de 
már nem segített: Ági szobája felé intett, aki ugyan fizikailag nem voltjelen, de a 
szelleme ott kísértett. Nem szólt Berti egy szót sem, de szavak nélkül is megértettem. 
Nem reszkírozhatom, hogy ez a rendes ember családdal, két gyerekkel miattam 
elveszítse az állását! 

Úgy éreztem, ólomlábakon járok, amíg lebotorkáltam a lépcsőkön. Uram Isten, 
mit tegyek? Kihez forduljak? Ki tudna nekem segíteni? De ha nincsenek iratok, 
hiába megyek bárkihez! A munkába már nem mentem vissza, képtelen voltam most 
mással foglalkozni, mint a saját problémámmal. Hazavánszorogtam. A postaládát 
csak megszokásból néztem meg: majd elájultam. Az újságok között ott lapult az én 
ajánlott levelem is. Látszott rajta, hogy fel volt bontva és újra le lett ragasztva. Egy 
nagy piros pecsét éktelenkedett rajta „Csop" felirattal. 1978. VII. és egy másik 
piros pecsét, nagy betűkkel: Dokumenti cserez granyicu ne perepuszkájutszja! 
(Iratokat határon keresztül nem engedélyezünk!) Bementem, leroskadtam a székre 
és anélkül, hogy kibontottam volna, forgattam-forgattam az ujjaim között, mint 
egy eszelős. Nem mertem kibontani, mert nem tudtam, hogy az iratok vannak-e 
benne, vagy csak hivatalos rendreutasítás. Kitört belőlem a zokogás. Hát vége! 



Nem sikerült! Ez nem sikerült! Ági arca jelent meg előttem, és mindent megértettem. 
A dühtől azonnal elapadtak a könnyeim. Határozott mozdulattal téptem fel a 
borítékot: a két irat ott volt benne sértetlenül. Ez az Isten akarata. Ha nem is jutott 
el időben, de megvan. Nem adom fel: gondoltam. Még nem tudtam, mit fogok 
tenni, de azt már eldöntöttem, hogy ilyen Ágik nem fognak eltaposni. Nem hagyom 
magam. Nem vagyok én meghátráló fajta! 

A fejem majd szétpattant, úgy lüktetett az idegfeszültségtől. Nyugalom, intettem 
magam, nyugalom! Gondolkodni kell! Kit is lehetne megkérni, megfizetni ha kell, 
hogy segítsen? És lám, kigyúlt a kislámpa: Vologya! Igen! A kis ukrán vámos, 
Annocska fia. Rendes gyerek. Öt kérem meg! És már indultam is, anélkül, hogy 
bármit is ettem volna. Ilyen lelkiállapotban egy falatot sem tudtam volna lenyelni. 
Csak egy kávét melegítettem, ami felrázott bágyadtságomból. A lábammal mindig 
baj volt, de most nem éreztem, hogy fáj, még nem éreztem. Elindultam. Vologya a 
város másik végén lakott. Nem számít. Mit meg nem tesz egy anya a gyermekéért? 
Sietve szedtem a lábam. Vologyát szerencsére otthon találtam. Éjszakás volt, 
éppen ébredezett, amikor becsengettem. 

Értetlenül nézett rám, mert hebegtem összefüggéstelenül. Először nem értette, 
miről van szó. Néhány kedves szóval megnyugtatott és leültetett. Végre 
belekezdtem, most már normálisan a kérésembe. Előrebocsátva: hajlandó vagyok 
50 rubelt fizetni (az átlagfizetés 55—66 rubel volt), ami abban az időben szép 
pénznek számított. 

Vologya nem tiltakozott a "lefizetés" ellen, bár még mindig nem volt tisztában 
vele, miről is van szó. Helybeli ukrán gyerek volt, ami azt jelentette, hogy mindkét 
nyelvet jól beszélte, bár ukrán iskolába járt. A barátai helybeli ukrán és magyar 
fiúk voltak. Ennéfogva ezek a gyerekek soha nem lettek olyan vad és soviniszta 
emberek, mint a benti ukránok. Otthon is rendes nevelést kapott, ha csak a 
rendszernek köszönhetően is, de a szülei iskolázott emberek voltak. Az anyja a 
városi levéltár főnöknője volt, az apja pedig az egyik nagy üzem fönöke. Tehát 
nem nagyon volt rászorulva az én 50 rubelemre, de a pénz soha nem elég, és neki 
is volt már családja. Nyugodtan végighallgatott, hogy megtudja végre, miről van 
szó? 

Elővettem az iratokat, elmondtam röviden, hogy jártam velük. 
- Arra kérem, legyen szíves elvinni magával és odaadni egy magyar vámosnak, 

hogy az dobja be a legelső postaládába, ami az útjába kerül. Megadom a címet és 
az illetőnek is adok 500 Ft-ot. (Ez 1979-ben még Magyarországon is jó ár volt egy 
levélfeladásért). 

De Vologya tagadólag rázta a fejét. Kétségbeesett arcomat látva rögtön 
megnyugtatott: 



- Tessék megérteni ! Mit tudom én, kit fogok ki? Ismerni ismerek nemegyet, de 
ha esetleg nemtörődöm fajta, elfelejti bedobni a levelet, és maga majd engem 
hibáztat?! De van egy javaslatom. Menjen el a Munkácsi út... szám alá, és keresse... 
Lajosékat. 

- De én nem tudom, ki az? - tiltakoztam kétségbeesve. 
- N e nyugtalankodjon! Csak mondja meg, hogy én küldtem magát. Ok ma éjjel 

utaznak Szolnokra, egész biztosan elvállalják az ügyet 50 rubelért. 
Nem tiltakoztam, megértettem. Biztosan bizalmi emberei, ha ilyen nyugodtan 

hozzájuk irányít. Elindultam hát vissza, a város másik végébe. 
A házat hamar megtaláltam. 
- Kit tetszik keresni? 
Megmondtam, és ő nevetve állt fel. 
- Én vagyok az? Miről van szó? 
Izgatott lettem. Bár senki nem volt az udvaron, mégis attól féltem, hogy valaki 

meghallhat bennünket. így arra kértem, ha lehet, menjünk be a házba. Azonnal 
bevezetett a lakásba, ahol a felesége vasalt. Őt viszont látásból sem ismertem, így 
újra elszállt a bátorságom. A sírás fojtogatott. Nem volt hozzá bizalmam: ezt ma is 
szégyellem. Arra kértem, ne értse félre, de menjen ki, ha nem haragszik, mert a 
férjével szeretnék beszélni bizalmasan. 

Abban a pillanatban kihúzta a zsinórt és kiment. Én kezeimet tördelve, 
könnyeimet visszanyelve könyörögtem a férfinak. 

- Szánjon meg kérem! Segítsen rajtam! 
- Tessék megnyugodni - csitított. - Behívom a feleségemet, vele tessék 

megbeszélni. 
Utólag mosolyogtam rajta, mert Lajoséknál is Juliska hordta a kalapot. 

Türelmesen végighallgatott, aztán azt tanácsolta. 
- Tessék visszamenni Vologyához és megkérni, cseréljen műszakot. Ne estére 

menjen szolgálatba, hanem éjszakára. 
- És miért van erre szükség? - kérdeztem értetlenül. 
- N e k i nagy az ismeretsége. Ha véletlenül megtalálják nálunk a papírokat, ő el 

tudja intézni, hogy ne legyen belőle baj. 
Ebből három következtetést vontam le, anélkül, hogy Juliska kimondta volna a 

boldogító igent. Vagyis: elvállalja! Rizikóval jár! De Vologya és Juliska nem elöször 
találkoznak a vámon. Természetesen még az arcizmom sem rezdült, nehogy elrontsak 
valamit. 

Bekapcsoltam hát újra fájós lábaimat, és rohamlépésekben elindultam vissza, 
Vologyához, aki most sem volt udvariatlanabb, de határozottan értésemre adta: nem 
cserélhet műszakot, mert rögtön feltűnne, hogy emögött valami tiltott dolog van. 



- De! - mondta ellenkezést nem tűrő hangon. Magának fontos, hogy a lánya 
megkapja a papírokat? Fontos! Nem sajnál áldozni is az ügy érdekében! Akkor 
mondja meg Juliska néninek: segítek! De ök jöjjenek az esti vonattal! Maga pedig, 
gondolom nem sajnálja még azt a 10—12 rubelt, amit az ügy érdekében még kiad 
egy táviratra Juliska néniék helyett, hogy a rokonok ne az éjszakai vonattal várják, 
hanem az estivel. Rendben? - Meg sem várta válaszomat, helyettem felelt: -
Rendben! Akkor megbeszéltünk mindent. 

Az ajtóban még utánam szólt: 
- Csak semmi feltűnést! 
A lábamat már nem éreztem, de hol voltam még a befejezéstől? Hajtott a düh! 

Nem hagyom, nem hagyhatom, hogy Ági győzzön! Mindent meg kell tennem! A 
végsőkig el kell mennem, kerül, amibe kerül. 

Juliska már kíváncsi ábrázattal várt. Amikor elmondtam Vologya üzenetét, az 
arca sem csalódást, sem haragot nem mutatott. Arra kért, adjam oda a papírokat. 
Odaadtam és elővettem a pénztárcámat, hogy a beígért pénzt odaadjam. De ő 
tiltakozva emelte fel a jobb kezét. 

- Azt már nem! - mondta a leghatározottabban. — Még nem intéztem semmit. 
Majd ha visszajöttem! Nem szökik meg maga, ismerem én nagyon jól! Hol vannak 
az iratok? 

Átvette, megnézegette. 
- Jó! - nyugtázta röviden. - És tovább hogy legyen? Hogy értesíti a lányát, 

hogy holnap hajnalban várjon minket Szolnokon? 
- Felhivom telefonon! 
De rögtön el is bizonytalanodtam. Mi lesz, ha a rossz telefonösszeköttetések 

miatt mégsem sikerül vele beszélni? És táviratot is küldök! De mit írjak, hogy 
megértse? De mit, hogy csak ö értse meg? Hogy itt ne tudják kiről és miről van 
szó? 

Megköszöntem mindent, és hol bizakodva, hol elkámpicsorodva indultam a 
postára, hogy feladjam a táviratot. 

De mire a postára értem, eszembe jutott, hogy visszajöttek a papírok, ami azt 
jelentette, hogy ez valakinek a munkája volt, és ez a valaki esetleg figyeli a postával 
minden kapcsolatomat. Óvatosnak kell lennem, intettem magamat, úgy kell a 
szöveget összeállítanom, hogy csak a lányom értse meg! De hogyan? És akkor 
elég különös elhatározásra szántam el magam. Megrendeltem a telefonbeszélgetést 
este helyi idö szerint 8 órára. Reméltem, hogy este már ülve intézhetem a lányom 
sorsát, ha az Isten is úgy akarja, mert a lábam már nem is volt az enyém. 

Kimentem az ajtón, és már tudtam, mit fogok tenni! Csak azt nem döntöttem 
még el, hogy hová megyek? Ungvárra? Nagyon messze van! Nagyszőlősre? Ott 



teljesen járatlan vagyok! Munkácsra? Döntöttem! Az idő négy óra körüljárt, és 
nekem a számban reggel óta a kávén kívül semmi nem volt. De nem éreztem. 
Mindig akkor estem csak össze, amikor már minden izgalmon túljutottam. A talpam 
égett, a bokám bedagadva, de menni kellett, nem volt még vége. 

A buszmegálló a postától már az ötödik világ vége volt aznap számomra. 
Összegyűjtöttem minden maradék erőmet, és amennyire bírtam, rohantam. Ott 
taxiba vágtam magam és irány Munkács. A központban kiszálltam, és érdeklődtem: 
merre van a posta? Arra gondoltam, milyen rossz lehet a bűnözőknek: biztosan 
úgy járnak-kelnek egy-egy rablás után fal mellett osonva, szemre húzott sapkával, 
hogy fel ne ismerje őket senki. Én legalábbis úgy éreztem, mindenki engem figyel, 
lerí rólam, hogy most görbe úton járok. Valakit vagy valakiket ki akarok játszani! 
De nem érdekelt. 

Útközben figyeltem az utcaneveket, nehogy olyan nevet diktáljak be feladónak, 
ami nem is létezik Munkácson. Egy ideig álltam a papír felett, tépelődtem a szövegen, 
de hamarosan már írtam is. „Holnap, 17-én hajnalban Szolnokon várlak: Juliska 
néni." Feladónak anyuka lánykori nevét írtam, Eitler Júlia, Munkács, Gogol út 15. 

Vissza a központba, taxit fogni és irány haza. Útközben elmélkedhettem, 
összejön-e a dolog vagy sem? Sikerül-e még este beszélnem is a gyerekkel? Ha 
igen, eljutnak-e időben Szolnokra? Azon is elméláztam, hogy ez a kis kirándulás 
jócskán megrövidített néhány rubellel, de hát mindent a szent cél érdekében. 

Este majdnem percnyi pontossággal jött be a telefonhívás, és örömmel 
konstatáltam, hogy már a táviratot is megkapták. Kurta válaszaimból, kitérő 
feleleteimből hamar megértette, hogy vigyázni kell, mert lehet, hogy lehallgatnak. 
Hogy megelőzzem az esetleges elszólást, inkább én beszéltem. 

- Feltétlenül menjetek le Szolnokra, okvetlenül találkoznod kell Juliska nénivel, 
mert csomagot küldtem vele. 

- Juliska néni az újságárus? - kérdezett vissza. 
- Nem! Nem! - tiltakoztam bárgyú kacarászás közben, hogy minél 

természetesebbnek hasson a beszélgetés. Ne legyen benne semmi feltűnő. 
- Ha meglátod, rögtön tudni fogod, kiről van szó! 
Elbúcsúztunk. De ez az éjszakám nem volt olyan nyugodt, mint amikor az 

ajánlott levelet elküldtem. Már csak 3—4 óra maradt a vámvizsgálatig. Juliskáékra 
gondoltam, és legszívesebben visszacsináltam volna az egészet, csak ne legyen 
semmi bajuk. 

Nyugtalanul forgolódtam: Juliskát megkértem, adja át a gyereknek, hogy még 
Szolnokról küldjön táviratot, hogy a csomagot megkapta. Hajnal felé elszende-
redtem, talán éppen akkor találkozott a gyerek és Juliska. A péntek örökkévaló-
ságnak tünt. Távirat sehol. Újra egy álmatlan éjszaka. Szombaton hajnali fél ötkor 



végre csengettek a kapun: megjött a várva várt távirat. Az ablakhoz rohantam. 
Átvettem a táviratkihordótól, és vegyes érzésekkel bontottam ki. De nem volt 
mitől tartanom. Végre sikerült! A papíron a megbeszélt szöveg állt. Eltörött a 
mécses, de most a megkönnyebbülés könnyei törtek fel belőlem. Bebotorkáltam a 
kisszobába, leültem a kicsi ágya szélére, aki jóízűen aludt, és zokogtam-zokogtam. 
De a rázkódástól és a sírás hangjától végül is felébredt. 

- Mi a baj, anyuci? - kérdezte riadtan. Várakozva figyelt, de én egyetlen szón 
kívül többet képtelen voltam kinyögni. 

-Zsuzsi! Zsuzsi! - ismételgettem. 
- J a j ! Mi van vele? Meghalt? 
Egyből kijózanodtam. 
- Jaj! Dehogy! Isten ments, te csacsi! Végre megkapta a papírokat, férjhez 

mehet Magyarországra. 
Csendes esküvő volt, szük családi körben, de Zsuzsi jegygyűrűvel az ujján, 

mint N-né jött haza. Ági terve nem sikerült. A visszajött iratokból arra 
következtettem, hogy valaki késleltetni akarta a dolgot. A hosszabbítás Zsuzsi 
részére problémás lett volna, részben, mert nem volt több szabadsága, másrészt, 
mert nem biztos, hogy még egyszer el tudtam volna intézni, hogy ne vonják 
felelősségre a késésért. Hivatalos úton a papírok esetleg elmentek volna a 
követségre, majd hat hónap után vissza, de nem biztos, hogy a gyereket valamilyen 
nevetséges kifogással nem tartják-e vissza, hiszen most már egyértelmű lett volna 
a kérelem indoklása a kiutazásra: házasság céljából! Hát ezt megúsztuk, és 
megkezdtük újabb tortúránkat a hatósággal. 

A párom elhozta a megrendelt ajándékot Juliskáéknak, és természetesen a 
pénzzel együtt elvittem. Először tiltakoztak: vagy az ajándék vagy a pénz. De én 
voltam a meggyőzőbb. Ma is hálás szívvel gondolok erre az egyszerű asszonyra, 
akinek bár soha nem volt gyereke, mégis teljes mértékben átélte egy anya gondját-
baját, és gondolkodás nélkül cselekedett. 

Isten áldását kérem rájuk és mindazon Vologyákra is, akik emberségesen bántak 
velünk. Az emberek lassan elfelejtik az összetartás, a segítségnyújtás szépségét. 
Önzők, kapzsik lettek, érzéketlenek a mások baja iránt. Csak a pénzt hajszolják, ami 
jó, ha van, de egy igaz barát néha ennél többet ér. Sokak számára mindennél 
fontosabb becstelen úton hajszolni a pénzt, hogy a többhöz még több jöjjön. 

Ági most már nem rejtette véka alá ellenszenvét. Piszkálta a csőrét, hogy 
túljártam az eszén. Aggodalmam most már Berti felé fordult. Féltem, hogy irántam 
érzett ellenszenvét ellene fordítja. Azt hiszem, így is volt. Körülbelül egy év múlva 
sikerült őt onnan kitúrnia. Illetve lefokoztatta. Berti nem bírta elviselni ezt a 
megaláztatást, hogy főnökből beosztottá degradálták: önként távozott. 



De egyszer a gonoszok is fizetnek. Ági is megfizetett. Nagyon drágán. És én 
végtelenül sajnáltam, mély gyászában végtelenül szántam ezt a kegyetlen embert, 
ezt a nagyon jó feleséget, ezt a kifogástalan anyát. Aki mindent megtett értük. 
Még az életét is reszkírozta, hogy életet adjon későn született kislányának. Súlyos 
vesebeteg volt, és az orvosok tilalma ellenére kihordta és megszülte a második 
gyerekét, egy bájos kislányt, hogy 12 évesen egy autóbaleset alkalmával egy 
másodperc alatt elveszítse a férjével együtt. Hogy férhet meg egy emberben 
egyszerre annyi szeretet és annyi gonoszság? És ha valaki azt hiszi, hogy a tragédia 
után magába szállt, az nagyon téved. Sőt! Még vadabb lett, mint addig volt. 

MEGLEPŐ FORDULAT 

Erzsike már egy éve dolgozott. Nagylány volt, úgy határoztunk, eljött az ideje, 
hogy kísérő nélkül utazzon a testvéreihez Magyarországra. Pista majd várja Pesten 
és útbaigazítja, mikor kell átszállnia a bajai vonatra. 

Kezdődhet a hajcihő! A milícián. Két lány már kicsúszott a karmaikból, a 
harmadikat nem hagyják. Tibi remek tanítványa volt a rendszernek. Legszívesebben 
kirakott volna iratostól, mindenestől. 

Egyedül ment be a kicsi, bár nagyon kért, menjek én is vele. De úgy láttam 
jónak, hogy az önállóságot is gyakorolni kell, nem foghatom mindig a kezét. 

Nem sokáig volt ideje Tibinek kukacoskodni, mert hivatta a főnöke, így a 
gyerek Vologyához került. Nagy kézit csókolommal üdvözölte, máris hellyel kínálta, 
finom, megnyerő modorával elbűvölt mindenkit. Az okmányokban semmi hibát 
nem talált. Elrakta az iratokat, és egészen az ajtóig kísérte a kislányt. Még utána 
szólt, hogy én is halljam: 

- Minden rendben lesz, én magam intézem! Négy-öt hét múlva lehet érdeklődni. 
Jókedvűen mentünk a dolgunkra. Örültünk, hogy végre megint egy rendes 

ember került az útlevélosztályra. Jóképű, diplomás. Mindig olyan, mint akit 
skatulyából húztak ki. 

A várakozási idő is könnyebben telt attól a tudattól, hogy az ügyet végre 
„ember" intézi. Öt hét múlva Ira telefonált: megjött az útlevél, lehet érdeklődni. 
Délután be is telefonáltam Vologyának, de arról természetesen mélyen hallgattam, 
hogy Irától már mindent tudok. 

Vologya úgy üdvözölt, mint egy kedves nagynénit, mint nagyon jó ismerőst. 
Kérdésemre: nincs még semmi hír Erzsike ügyében, határozottan válaszolt. 

- Itt van az okmány. Minden rendben. Délután, munka után ötkor ott vagyok 
maguknál és viszem az útlevelet. 

- Nálunk? - kérdeztem meglepetten. 



- Miért? Nem lehet? - kérdezett vissza ugyanolyan meglepetten. 
- Dehogynem! De még nem fizettem be az illetéket és a bank már zárva. A 

gyerek sem jelentkezett ki még a komszomolból, így az az igazoló papír sincs meg. 
- Csak ennyi az egész? - kérdezte nevetve. - Majd megkapom holnap azokat 

a papírokat. 
Amikor befejeztük a beszélgetést, a kagylót még sokáig tartottam a kezemben 

az ámulattól. Hát megint okosabb lettem. A nagy fenebüdös szigor, a sok mindenféle 
papír, mind-mind csak humbug. Mint amikor a gyerek játszik és amit játszik, azt 
nagyon komolyan csinálja, mert azt akarja, hogy hatásos legyen. 

Magamnak sem tudtam megmagyarázni miért, de féltem ettől a találkozástól. 
Nem tetszett nekem. Éreztem, hogy ezért még fizetni kell, drágán fizetni. De nem 
volt mit tenni: a kocka el volt vetve, jöjjön aminek jönnie kell. 

Az ablakból figyeltem, úgy vártam. Hittem is, nem is, hogy Vologya eljön. Ilyen 
még nem volt a 37 év alatt, amióta útlevélügyben jártam a milícián. Kötözködés, 
megszégyenítés, gorombáskodás, megaláztatás vég nélküli sora, és most ez a 
feltűnően együttérző finom kiszolgálás, kifogástalan modor. Nem, gondoltam, nincs 
nekem olyan szerencsém, hogy igaz legyen, hogy ez az ember önzetlenül ilyen 
segítőkész. 

Pontosan érkezett. Úgy lépett be a lakásba, mint aki évek óta bejáratos hozzánk. 
Pillanatok töredéke alatt tájékozódott, jobbra vagy balra kell-e mennie. Az 
előszobában otthonosan akasztotta a zakóját a fogasra. 

- Kaphatnék egy papucsot? - kérdezte olyan természetességgel, hogy 
meglepetésemben egy pillanatig mozdulni sem tudtam. Biztosan észre is vette, de 
nem mutatta. 

- Megmosnám a kezemet - folytatta. - Itt a fürdőszoba? - mutatott a bejárattal 
szemközti ajtóra, és válaszomat meg sem várva, már bent is volt és engedte a vizet. 

Amikor ezzel is megvolt, egyenesen az utcai szobába lépett. 
- Szépen laknak - mondta közömbösen. Majd kérdezés nélkül bekapcsolta a 

tévét, bevágta magát az egyik fotelbe és kényelmesen elterpeszkedett. Aztán intett 
nekem is, hogy üljek le és beszélgessünk. 

A dolog nem nagyon volt ínyemre. Egy asszony, aki dolgozik, este amúgy is 
nehezen bánik az idejével. Nincs ideje tereferére. De mifelénk a vendéget, bármilyen 
is az, tisztelet övezi. Minden teljesíthető kívánsága parancs. 

Idegesen fészkelődtem, de végre befutott Jani Bátyúból, ahol dolgozott. Nem 
mindig tudott a korai vonattal jönni, hogy időben hazaérjen. Végül is felváltott a 
beszélgetésben, én meg birtokba vehettem a konyhát, hogy elkészítsem a másnapi 
ebédet. Néha benéztem, nem fogyott-e el a sör, de mindig nehezen szabadultam. 
Erőszakos természet, állapítottam meg magamban: ez nem jó. 



Már hét óra is elmúlt, de új barátunk még mindig nem mutatta semmi jelét, hogy 
menni készül. A gyerek után érdeklődött többször is, aki elment a barátaihoz 
elköszönni, amikor megtudta az örömhírt, hogy megvan az útlevele. Nincs mit 
tenni, gondoltam, itt a vacsora ideje és kimentem, hogy valami hideg harapnivalót 
készítsek. Barátunk egyáltalán nem tiltakozott: söt! Minden jel arra mutatott, 
hogy erre várt. Jóízűen megvacsorázott velünk, majd visszaült a fotelbe, és meg-
nézte a 8 órai filmet. Utána végre elköszönt, de nagyon sajnálta, hogy Erzsikével 
nem találkozott. 

Másnap, amikor pontosan ötkor újra megjelent, egyáltalán nem örültem. Ahogy 
határozottan ment végig a most már pontosan ismert úton, tette le a zakóját, vette 
fel a papucsot, ment kezet mosni... Mint egy gép. Molnár Ferenc Üvegcipöje 
jutott az eszembe. Benne a bájosan kedves, bugyuta cselédlány, Dómján Edit 
alakításában. Ahogy a drága, mérges Sipos úrnak készítette a dolgokat. Újság, 
papucs, párna stb... Mert a sorrendet eltéveszteni nem volt szabad. Vologya is 
ugyanabban a sorrendben, mint elözö nap, úgy csinált mindent, fel nem cserélte a 
dolgokat. És ez így ment egy teljes hónapig, minden este pontosan ötkor, vasár-
és ünnepnapra való tekintet nélkül. Attól kezdve, hogy elhozta az útlevelet, addig 
míg a gyerek haza nem jött. 

Harmadik napja járt már hozzánk, amikor végre szerencséje volt, a gyereket 
otthon találta. Érthető volt, hiszen másnap utazott, és nem volt még mindene 
összecsomagolva. Most már négyesben beszélgettünk, vacsoráztunk. Vacsora 
után a kislány elnézést kért és csomagolni ment. Vologya is kiment utána, és 
minden pardon nélkül elkapta és hevesen szájon csókolta. Ma ebből már nem 
csinálnak gondot a fiatalok, ha tetszenek egymásnak. De Erzsikének első perctől 
kezdve nagyon is unszimpatikus volt a mi emberünk. Meg is lepődött, és felhábo-
rodásában csak annyit mondott: Na?! Vologya látva, hogy túllőtt a célon, bocsá-
natot kért és visszajött hozzánk. Minderről mi már csak akkor szereztünk tudomást, 
amikor a fiú elment. Erzsike nagyon ideges volt, és arra kért bennünket, még 
egyszer ne hagyjuk egyedül ezzel az alakkal. 

- Pedig olyan szimpatikus: egy csók még nem a világ, - próbáltam megvédeni. 
- Lehet, hogy szimpatikus - mondta ingerülten. - Nekem akkor sem tetszik. 

Undorodom tőle! Olyan, mint egy csúszómászó. 
Neki volt igaza. Vologyában attól a perctől kezdve dolgozott, forrt a düh. A 

hiúságát sértette. Egy lány, aki első alkalommal nem borult rögtön a nyakába. Ha 
nem is utasította el szavakkal, de azt tette a tekintetével. Ettől függetlenül jött, 
estéről estére. És ismétlődött minden: kabát, papucs, kézmosás stb... 

Amikor Erzsike hazajött Magyarországról és bement a szobájába, Vologya 
már nem ment utána. Hogy őszintén-e, de teljesen le volt lombozódva. A csekély 



ajándékot sem akarta elfogadni, amit Erzsike hozott neki. Csak kitartó 
rábeszélésemre egyezett bele végül is, hogy elveszi. Már vacsorázni sem akart 
velünk, csak ült leszegett fejjel. Néha-néha felnézett, és aki először látja, bizonyára 
meg is szánja. De én több mint egy hónapot töltöttem el vele minden este, és 
amiket a kiruccanásairól mesélt, igazán nem állított ki magáról jó erkölcsi 
bizonyítványt. Sőt, egy leányos mama számára sem lett volna kecsegtető egy 
ilyen vő. De lehet, hogy csak szinészkedett, mint mi, mert nem volt bátorságunk, 
csak úgy kiadni az útját. 

- Nekem nincs szerencsém! Akárhányszor kinéztem magamnak egy rendes 
lányt, egy sem akart velem szóba állni - mondta némi iróniával. 

- Ne haragudjon, de maga a hibás! Elsieti nagyon a dolgokat. - Erzsike 
lerohanására céloztam. 

- Elmondta? - kérdezte csodálkozva. - Bólintottam. - Igen! 
- Ne haragudjon, nincs szándékomban magát kioktatni. Jogom sincs hozzá. 

De nem minden lány szereti, ha már az első este lerohanják. Mi, nők, sajnos 
szentimentálisak vagyunk. Nekünk: bár az ajándékot is szeretjük, egy szép szó 
sokszor többet ér egy drága kövesgyürünél. Mi száz rosszat elfelejtünk egy jó 
szóért, egy kis simogatásért. Olyan kevés elég nekünk, csak meg kell találni a 
megfelelő hangot, a megfelelő utat egy nő szívéhez. Aztán, higgye e l jöhet a csók 
is. De mindent a maga idejében. 

- Maga nagyon jó! - mondta, de nem tudom, őszinte volt-e a meghatódottsága, 
a rosszkedve, a bánata. 

- Nincs szerencsém! - ismételte. 
Néztem és megdöbbentett a hirtelen hangulatváltozás. Mint a kaméleon. Adott 

terep, megfelelő szín. Ekkor gondolkodtam el először azon, hogy ennek a fiúnak 
valami nagy baja van. Nem azért, mert a lányom megsértette az önérzetét. Nem! Ez 
a fiú, állapítottam meg: pszichopata. 

ÖRÖMÖK ÉS BÁNATOK 

1981 a váratlan események éve volt. Marika már 3 éve, Zsuzsi 2 éve élt 
Magyarországon, és egyre sűrűbben jöttek a kérlelő levelek, és egyre sürgetőbbek 
lettek a kérések: adjuk be az iratokat az áttelepülésre. 

Itt volt hát a nagy lehetőség, hátat fordítani ennek a reménytelen helyzetnek, 
feladni mindent és újrakezdeni. Lázban voltunk: este, ha összejött a család, másról 
sem esett szó, csak arról, hogy és mint lesz, ha megkapjuk az engedélyt és 
áttelepszünk? 



Megjöttek a befogadó papírok, és megkezdődött a rohangálás. Ügyvédet 
fogadni, aki kitölti a töméntelen űrlapot, és adatok vég nélküli halmazát kellett 
kikeresgélni, vagy találomra, körülbelül beírni. 

Elmentek hát a papírok körülbelüli adatokkal, és mi átszellemült arccal jöttünk-
mentünk, reménykedtünk, vitatkoztunk. Én szívem szerint Nyíregyházán telepedtem 
volna le. Voltak ismerőseim ebben a hozzánk nagyon is közeli nyírségi városban. 
Ragaszkodtam hozzájuk. Szerettem volna az áttelepüléssel elveszített barátokat 
velük pótolni. De a gyerekek hallani sem akartak róla, hogy tőlük ilyen távol 
telepedjünk le. Jani sem akarta. Ha már megyünk, akkor megyünk Bátaszékre, 
hogy valóban együtt legyünk. De én féltem az ott élő emberektől. Mások voltak, 
mint mi. A nyírségiek jobban hasonlítanak a kárpátaljai emberekhez. Végül is 
feladtam az értelmetlen vitát, hiszen még a várakozási idő sem telt el, és nem 
tudhattuk, megkapjuk-e az engedélyt vagy sem? 

Januárban mentek el a papírok és minket májusban hívattak Kijevbe a Magyar 
Főkonzulátusra. Külön-külön beszélgettek velünk, de ettől a beszélgetéstől nem 
lettünk okosabbak. 

Hazajöttünk hát, és vártunk tovább türelmesen, mert mást úgysem tehettünk. 
De valahogy alábbhagyott a lelkesedésünk, és már egyre kevesebbszer került 
szóba az áttelepülés. 

Június vége felé megjött a várva várt kijevi levél. Elég volt kézbe vennem, 
anélkül, hogy kibontottam volna: megállapítottam, hogy a kérelmünket 
elutasították. Hogy miből jöttem rá? 

Marika és Zsuzsika áttelepülésekor a boríték a szabványosnál jóval nagyobb és 
vastagabb volt a benne lévő kartonlaptól, ami maga volt az engedély, rajta a fényképük. 

Kezemben a borítékkal bementem a lakásba. Leroskadtam egy székre és merev 
mozdulatlanságban tűnődtem, legalább fél órát: kinyissam, ne nyissam? Csak 
ültem bambán, vártam a csodát. Forgattam ide-oda, újra elolvastam a címzést, újra 
és újra éreztem, hogy a szívem nagyon nehéz. Rajtam kívül senki nem volt otthon. 
Talán jó is volt, mert úgysem tudtam volna szólni egy szót sem, de sírni sem 
tudtam, mert a dolog nem ért váratlanul. Meg kellett mégis emésztenem, 
feldolgoznom, hogy mire a többiek megjönnek én már nyugodtan tudjak a dologról 
beszélni. Hirtelen mozdulattal feltéptem a borítékot, kivettem a fél ív papírt. A 
szöveg rövid volt és velős: „Az, hogy két lányuk Magyarországon él, még nem ok 
a családegyesítésre". 

- Hát akkor mi lehet ok a családegyesítésre, ha ez nem? -'Tcérdeztem 
önmagamtól, de a kérdésemre válaszolni nem tudtam! 

Az elutasító válasz alatt még egy mondat állt. Fél év elteltével a kérelmet 
megfellebbezhetjük. 



- De minek? - tettem fel újra a kérdést. 
A család az arcomra írt savanyú ábrázatból megállapította, hogy valami történt. 

Faggatásukra, csak a fejemmel intettem a konyhaszekrényen heverő boríték felé. 
Semmilyen unszolásra nem voltam hajlandó az ügyről többet egyetlen szót sem 
szólni. De a hat hónap elteltével az otthoniak és a magyarországiak unszolására 
fellebbeztem. 

Egy hónap múlva ugyanolyan félív papíron, ugyanazzal a szöveggel, szóról-
szóra, jött az elutasítás. 

És én megint Janira haragudtam elsősorban és csak másodsorban saját 
magamra, amiért hallgattam rá, és nem az én elgondolásom szerint cselekedtem. 
Haragudtam, hogy egy 62 éves férfi hogy lehet olyan naiv, hogy elhiszi, hogy a 
világ tele van csupa jóindulatú emberrel, és nekünk egyszerű köszönömért útilaput 
kötnek a talpunkra. Nem egy ismerős figyelmeztetett: ne üres kézzel menjünk. 

A papírokat még egy férfinak címeztük, de mire Kijevbe hívattak, a férfi helyét 
már egy hölgy töltötte be. A lehetőség adva volt. Mindketten külön-külön voltunk 
behívatva a kihallgatásra. Csak oda kellett volna nyújtani azt a szép kövesgyűrüt, 
amit kimondottan erre a célra vettem. De Jani szigorúan megtiltotta, és én most az 
egyszer hallgattam rá. Én balga lélek, mikor jól tudtam, hogy nehéz pénzeket fizetnek 
mindenért, mindenhol. 

A lehangoltságomon még az sem tudott erőt venni, hogy apukát megláto-
gassam. Nem volt kedvem semmihez, újra olyan voltam, mint egy gép. Végeztem a 
dolgomat anélkül, hogy bármire is alaposabban odafigyeltem volna. Egyetlen 
dolog nyugtalanított: Marika veszélyeztetett terhes volt a második gyerekkel. 
Rettenetesen aggasztott, nagyon féltettem. Pár hónap telt el csupán, hogy 
méhenkívülire operálták és újra teherbe esett. Amikor megkérdezte az orvost, mit 
tegyen, az őszintén válaszolt. 

- Csak egyedül döntheti el, mit akar tenni! De ha most ezt elvéteti, lehet, hogy 
soha többé nem esik teherbe. Ha megtartja, sok veszélynek lesz kitéve, nagyon 
kell vigyáznia. 

Marika az utóbbit választotta, és mi együtt reszkettünk vele, hogy ne legyen 
semmi baj. Az idő múlt és én tehetetlennek éreztem magam. Magyarországra nem 
mehettem, csak ha már táviratot kapok, orvosi aláírással ellátott hiteles diagnózissal. 
De mire kijárom a papírokat, addig nagyon sok víz lefolyik a Tiszán. így mást nem 
tehettünk, mint mindent rábíztunk az időre és telefonálgattunk. 

Nem tudtam másra gondolni, csak arra: legyen már meg a baba, és legyen már 
vége ennek a stresszhelyzetnek. Már az elutasításra sem gondoltam annyit. Ennek 
ellenére még mindig nem tudtam rászánni magam, hogy Salánkra utazzam apukához, 
aki a 91. éve ellenére remekül érezte magát. Jókedvű és jó étvágyú volt, és semmiért 



el nem mulasztotta volna a napi egészségügyi sétáját. Értelmileg teljesen tiszta, 
egyszóval a Máriával folytatott telefonbeszélgetés megnyugtató volt; nincs semmi 
baj. Már október is elmúlt, és úgy döntöttem, ha már eddig nem mentem, akkor 
majd a gyerekekkel, Janival, a szokásos karácsonyi látogatás alkalmával majd 
bepótoljuk ezt a mulasztást. 

Közeledett a Mikulás, és én rádöbbentem, hogy be kell fejezni a kesergést és 
vissza kell térni a rendes, megszokott kerékvágásba. Nem dőlt össze a világ. 
Megvan mindenünk. Rendes ház, jó állás, nyugdíj, ismeretségi kör, beszerzési 
lehetőség, jóbarátok. Elég volt a siránkozásból! 

Hétvégi vásárlást tartottam, és valami belső ösztönzésre hallgatva, 10 kiló 
gyönyörű marhahúst vettem. Mélyhűtőm ugyan nem volt, de a hűtőszekrényemben 
ügyesen tárolva, feldarabolva, el tudtam helyezni. Csípős decemberi nap volt, 
fázósan kucorogtunk a kályha mellett. Hirtelen megcsörrent a telefon. Este fél 
kilenc volt. Mária telefonált: apuka meghalt. Szép halála volt. Délután fél négykor 
kicsit rosszul érezte magát. Még nemrég kelt fel az ebéd utáni pihenésből, újra 
pihenni ment. Különösebben nem panaszkodott, kicsit szorított a mellkasa, nehéz 
volt a lélegzés. De nem kért orvost, csendesen feküdt. Fél kilenckor egy nagyot 
sóhajtott, és ezzel a sóhajjal búcsúzott az árnyékvilágból. Az volt a kívánsága, 
hogy anyuka mellé temessük. 

Az én megérzéseim, a húsvásárlás. Nem tudtam, csak éreztem, hogy venni kell. 
Másnap elindultam: intézkedni. Olyan hóvihar volt, egymást támogattuk Janival a 
jeges úton, mint a Deltában az északi sarkon a hótalpakon közlekedő kutatók. 
Minden oldalról vágott a szél. Dél volt, mire mindent elintéztünk. Otthon aztán 
előkerültek a nagy edények és sült-főtt a marhahús, levesnek, töltöttkáposztának, 
vadasnak. Kisültek a nagy tepsi sütemények, hogy a salánki ismerősök méltóképp 
megülhessék a tort, apuka végtisztességén. 

Az idő mit sem engedett a fagy szorításából, és a sírásóknak egyáltalán nem 
volt könnyű a jeges földet vágni. Apuka is itthagyott hát minket, de nem lehetett 
panasza. A sors kegyes volt hozzá. Egészséges, szép, hosszú élete volt: élt 91 
évet! 

Bánatomat csak az enyhítette, hogy pár nap múlva megszületett az unokám, 
Nikolett! Hiába! Ilyen az élet. Az egyik kezével ad, a másikkal elvesz. 



HARC A LÉTÉRT 

Az ünnepek előtti beszerzésnek sajátságos jellege volt. Csak a hülye nem 
vette észre, hogy a raktárakba milyen áru érkezett, mert a piacon egy héttel, tíz 
nappal az esedékes állami ünnepek előtt a feketézők egymást túlharsogva kínálták 
áruikat. Élesztő, feketebors, zsilett, elem, fogkrém, kávé, cigaretta, pálinka! Mindig 
az, ami akkor éppen hiánycikk volt. 

Természetesen minden üzletvezetőnek megvolt a maga feketézője, aki 
megkapott egy nagy mennyiségű dugárut, hogy értékesítse. Nem került nagy 
erőfeszítésükbe, hogy eladják, mert ami hiánycikk, arra mindenkinek mindig 
szüksége van. Mondanom sem kell, mindkét fél jól járt. Az átadó is, aki tagadta, ha 
valami történt, hogy bármi köze is lenne az ügyhöz és az átvevő is. Mindenkinek 
megvolt a maga haszna, megérte hát vállalni a rizikót. A milícia néha megrohanta a 
piacot, bekísért egy-egy újonc árust, hogy jól rájuk ijesztve ők is leszedjék a 
sápot. Ezek az üzérkedők minden hájjal meg voltak kenve, alaposan kioktatták 
egymást, mit kell tenni, ha... Töredelmesen megvallani vétküket, elzokogni, kellő 
bocsánatkérések között, hogy ez az első eset, hogy soha többé nem fog előfordulni. 
S amikor az ellenfél kellőképpen megpuhult, ügyesen felajánlani a megmaradt 
portékát saját használatra anélkül, hogy a lefizetés látszatát keltené. És a soros 
milicista kegyesen megbocsátott. Mindkét fél tökéletesen meg volt elégedve. A 
trükk bevált, és másnap kezdődött minden elölről. 

Akinek volt ismeretsége, az szerencsés embernek vallhatta magát. Csak bement 
a raktárba és már mehetett is megpakolva haza. Én is szereztem magamnak 
ismeretséget, a pénzt mindenki szereti, de mindent mégsem tudtam szerezni. 
Undorodtam az örökös megalázkodástól. Fűszerfélével mindig a magyarországi 
utazások során töltöttem fel a hiányzó tartalékot, majd amikor a lányaim viszonozták 
a látogatásomat, ök is hoztak bőven, így a paprika, bors, kávé, konzerv, pudingpor, 
tejszínpor, mazsola, kömény, kókusz (és még sorolhatnám) soha nem fogyott ki. 

így volt ez a fehérneművel, harisnyanadrággal, cipővel is. Sem magamnak, 
sem a családtagjaimnak nem lehetett megfelelő lábbelit kapni, mert a szovjet 
gyártmányú cipők széles, torkos lábra valók voltak, és lötyögtek minden normál 
méretű lábon. Néha volt külföldi áru is, drágák, de szépek és mutatósak, de én 
irtóztam a sorban állástól, a tömegtől azon sajnálatos eset óta, amikor a fehér 
kenyérért és a három csomag zsizsikes makaróniért majdnem halálra tapostak. A 
lábbelit is Magyarországon vettem, csakhogy elkerüljem a tumultust. Gyúrtam 
inkább magam a tésztát, és csak akkor álltam sorba, ha bőven volt áru, és rendezett 



volt a sor. Amikor úgy nyomták egymást valamiért, hogy a pult is kimozdult a 
helyéből, és az elárusítót is úgy beszorították néha, hogy csak az utolsó pillanatban 
tudott kiugrani a pulton keresztül, inkább nem kellett semmi. 

Az idők során megtanultam és megtaláltam a beszerzés módját és helyét. Mert, 
ha a három rubeles magyarországi csirkéért ötöt adtam az üzlet raktárában, akkor 
is jól jártam, mert kaptam és a piacon egy ilyen súlyú csibéért 10—12 rubelt kellett 
fizetni: igaz az házi nevelésű volt. Tejfelt könnyen lehetett venni a kifőzdékben. 
Ezeken a helyeken fillérekért lehetett különböző tejes ételeket enni. Túrós 
palacsinta, túrógombóc, tej, tejeskávé, tejbegríz, rizs, tejfel. Ha tehát tejfelre volt 
szükségem és az élelmiszerboltban nem kaptam, akkor bementem egy kifőzdébe, 
mintha reggelizni akarnék, vettem három kiflit és kértem hozzá három vizespohár 
tejfelt. A szalámit az államilag engedélyezett feketeüzletben (muris nem?) vettem. 
Igaz, dupla áron, de ott mindig volt. Tejet, belsőséget (szív, máj, vese) szintén a 
kifőzdékben lehetett kapni, csak nem kellett sajnálni a fáradságot, hogy az ember 
megemelje a legnehezebb testrészét reggel korán, mert akkor még fel voltak töltve 
a hűtőládák áruval. Természetesen irigyem is akadt bőven, mert aki délig aludt, 
annak bizony már semmi nem maradt. 

Különösen ünnepek előtt a munkahelyekről az asszonyok felváltva, egymást 
helyettesítve járták a várost, éber szemekkel figyelve, hol mit osztanak, hogy ha 
lehet, ők is hozzájussanak egy-két olyan áruhoz, ami megint eltűnik hónapokra az 
üzletekből. Import bútor, gáztűzhely, villamos dolgok, külföldi csizmák, belföldi 
bundák, szőrmesapkák. Nem használt ilyenkor sem főnöki szigor, sem szóbeli vagy 
írásbeli megrovás. Élni kellett. És aki egy kis felesleges pénzt tudott összegyűjteni 
ünnepekig, az jól járt, mert az egész családot elláthatta az évi szükséglettel. Japán 
alsónemű, pulóver, minden jó áru megjelenése a nagy csinnadratta idejére volt 
időzítve. Mindez hozzátartozott a politikához. Hadd lássa az a külföldi vendég, ha 
ilyenkor erre jár, hogy ez egy tejjel-mézzel folyó Kánaán, nálunk minden van, a nép 
dúskál a javakban, mindenki boldog. 

Hogy ez mennyire igaz, bizonyítja az az eset, amikor a férjemet 30 év után végre 
rávettem, rávettem(?): erőszakkal magammal vittem Magyarországra. Napokig a 
várost és az üzleteket járta, mert egyszerűen nem akarta elhinni, hogy a tömött 
kirakatok, amiket lát, nem álom; valóság. Szent meggyőződése volt, hogy amikor a 
tévében egy-egy üzletet mutattak, valamilyen árut reklámoztak, hogy az egész 
nem más, mint egy propagandareklám, ahol a felvételeket egy meghatározott 
üzletnek egyik sarkában készítették, hol ebből, hol másik szögből filmezve. A 
külföld számára, propagandafogásnak. Ettől kezdve még az a kevés hite is 
elpárolgott, amit az örökös szent maszlag hirdetésével az eszébe véstek a politikai 
gyűléseken. 



Soha nem szerettem politizálni, de az embert belekényszerítették. Ma is azt 
tartom: egy nőnek van szebb, szentebb elhivatottsága. A család, a gyermekek, 
unokák nevelése. Ha már dolgozni kényszerül, legalább próbálja meg erős kézzel 
összetartani a családot, Lares utódaiként, a családi tűzhely melegét. 

Megértettem én a főnökömet is, hiszen nemegyszer lebaltázták miattunk, mert 
a magyar ember nehezen kezelhető, nem szívesen hajlik, inkább törik. Az 
összejövetelek gyakran elmaradtak, mert most nem volt Kovács, Nagy, Komáromi, 
legközelebb viszont Fehér, Bodnár, Homoki. Mintha csak összebeszéltünk volna, 
hol ez hiányzott, hol az. A főnök viszont, ő is magyar ember lévén, féltette az 
állását. így aztán ő is lekapott minket. Olyankor majdnem teljes létszámmal folyt a 
heti politinformáció. De aki nem születik bele valamibe, azt felnőtt fejjel már nehéz 
belekényszeríteni. О is csak jártatta a száját, mert kénytelen volt. 

Magasztalta a Szovjetunió nagylelkűségét, milyen nagy áldozatot vállal ezzel 
a gavalléros, nemes cselekedettel, milyen óriási segítséget nyújt a bajba jutott 
országoknak, hogy mielőbb kilábaljanak a kátyúból. De én nem osztottam főnököm 
véleményét, és ki is nyilvánítottam: 

- Tudja, mit csinál a Szovjetunió? - kérdeztem és meg sem vártam az engedélyt, 
hogy beszélhessek, válaszoltam is: 

- Úgy tesz, mint az a rossz anya, aki összecsödíti a környék gyerekeit egy 
nagy eszem-iszomra, leülteti és jóltartja őket. És amikor már mindent elpusztítottak 
és elvonultak, megkéri a saját gyerekeit, ne haragudjanak, hogy nekik nem maradt 
semmi. 

Természetesen nem tetszett a megjegyzésem, gondolom azért, mert soha nem 
lehetett tudni, ki az köztünk, aki szívesen mesél a nagy piros könyves főnöknek, és 
esetleg az én kis piros könyves főnökömet felelősségre vonják: milyen kommunista 
szellem uralkodik a hivatalában, hogy engedhet meg ilyen lázító véleményeket? 

Visszatérve a vásárlásra. A karácsonyi ajándékokat az utóbbi időben az ünnepek 
után vettem meg! Érthetetlen? Hogy mi ebben a pláne? Mindjárt megmagyarázom. 
December közepe táján a játéküzletek raktárai már feltöltődtek. De a vezetőség 
soha nem követte el azt a szentségtörést, hogy az árut 18 -20-a körül piacra dobja. 
Miért? Mert akkor az a büdös magyar felvásárolja az összes valamire való szép 
játékot: mivel az is szereti a gyerekét, és nem sajnálja a pénzét, hogy örülni lássa. 
De mi marad akkor a kitüntetett, hős, sztahanovista orosz szülők gyerekeinek, 
akiknek a karácsonyfát csak január 1 -jén állítják? Meg is voltak zavarva a gyerekek, 
mert nem tudták eldönteni, melyik hát az igazi ünnep? Mi otthon december 5-én a 
Mikulásról beszéltünk. Az orosz gyerekeknek az iskolákban és az óvodákban 
január 1 -jén jött a Télapó. Mi december 25-én ünnepeltük a kis Jézus születését, a 
karácsonyt. 



Mindamellett, hogy nekünk szigorúan ellenőrzött munkanap volt a karácsony, 
a húsvét, és minden egyházi ünnep, mégis minden jóérzésű, igaz magyar akármilyen 
nehézségek árán is megtartotta ezeket. És most a magyarázat, miért vettem én az 
ajándékot ünnepek után? A 6 éves legkisebb lányom babát kért karácsonyra, 
kocsival együtt. Mindig tudtam körülbelül, kinek mi a kívánsága, de ezt nem 
sejtettem. Pedig már hetekkel előtte csak erről beszéltek. Elkerülte a figyelmemet? 
Vagy későn szólt? Nem tudom! A babát, egy nagyon szép alvóbabát meg is 
vettem, de hiába mentem Munkácsra, Ungvárra: babakocsi sehol nem volt. 

Tépelődtem, mit csináljak? Végül is úgy döntöttem: írják csak meg a levelet a 
gyerekek a Jézuskának, mint máskor. Ez meg is történt. Aztán a baba kezében ott 
volt a Jézuska üzenete: „Kicsikém! Szerettem volna elhozni neked a babakocsit is 
a babával együtt, de sajnos sehol nem kaptam. Megígérem, amint kapok, azonnal 
hozom. Jézuska." 

így is történt. Magyar karácsony után a játéküzletben megjelentek a szebbnél 
szebb játékok, természetesen babakocsi is volt. Megvettem és mint mindig, ügyesen 
hazacsempésztem. Amíg a vacsorával, esti mosakodással voltam elfoglalva, 
beállítottam a kisszobába az ablak alá. Még hagytam őket egy ideig hancúrozni, 
aztán valami buta ürüggyel beküldtem a kicsit a kisszobába. 

Volt sikítás. A meglepetés sikerült. Nekem pedig az öröm, hogy minden akadáiy 
ellenére eddig még mindig széppé tudtam tenni az ünnepeket. Én azt hiszem, csak 
azt az embert lehet eltaposni, aki hagyja magát. Akkor tanultam meg, hogy az 
ajándékot ünnep után vegyem meg a következő évre, hogy sem engem, sem a 
gyerekeimet ne érje többé még időeltolódásos csalódás sem. 

Az ünnepek meghittségét mindig elrontotta valami gonosz varázslat. Minden 
erőnket, ravaszságunkat latba vetve csináltuk végig, hajtott a csakazértis, de a 
keserű szájíz is együtt volt az örömmel. Az ünnepi asztalra való dolgok megszerzése, 
az ajándékok megvásárlása a kisebbik dolog volt. A java, a neheze még hátra volt. 
Mert húst, vajat, italt, ami kellett, hamarabb is meg lehetett venni, mert az nem 
árulkodott az ünnepi készülődésről. Ajándékot is lehetett venni, mert akármikor 
lehet név- vagy születésnap. De az ünnep igazi szimbólumát, a karácsonyfát volt 
igazán gyötrelem megszerezni. Mert karácsonyfát december 26-ig nem lehetett 
árusítani. De a pénzt mindenki szereti. A beszerzőknek érdekük volt eladni a 
portékájukat, amíg még le nem hullatták leveleiket, hiszen ők már hetekkel előtte 
elindultak a beszerzésére, és az orosz ünnepre újabb szállítmányra és időre volt 
szükségük. No meg ezek között az árusok között is voltak jóérzésű magyar emberek, 
akik nem akartak minket cserben hagyni. így aztán a város külterületén, egy-egy 
rossz állapotban lévő, elhagyatott gyárudvarban, vagy bérház kapujában húzódtak 
meg. Az áru pillanatok alatt elfogyott, mire a milíciát értesítette valami mocsok, a 



helyszínelők már csak a széthullott ágakat találták, és természetesen a környéken 
senki nem tudott semmiről. De ahhoz, hogy fát kapjunk, éjjel egy órakor, fél kettőkor 
már el kellett indulni, keresgélni. Többen összeálltunk asszonyok, mert egyedül 
féltünk a kóbor kutyáktól, részeg emberektől. Ha aztán megtaláltuk végre a helyet, 
le sem lehet írni, hogyan zajlott a vásár. Rendszerint nagy volt a tömeg, mire az 
ember eljutott az autóig, vagy a kesztyűje, fejkendője, pénztárcája hiányzott, vagy 
leszakadt a kabátgombja, vagy elszakadt a kabátja, kitörött a csizmája sarka. De 
végre kezében volt az áhított karácsonyfa, és boldogan indultunk haza, azzal a 
jóleső érzéssel: megint sikerült. De azt, hogy milyen fát kapott a pénzéért, már csak 
otthon tudta megnézni az ember, és bizony gyakran görbe, féloldalas, ütött-kopott 
fát sikerült csak kifogni. De ezt is megoldottuk. Kikötöttük, a hiányos helyekre 
ágakat kötöttünk onnan, ahol dúsabb volt és mire felöltöztettük, már nem is lehetett 
észrevenni, hogy csak egy csonk volt. 

Mégis vártuk az ünnepeket, és tudtuk, hogy megint mindent el fogunk követni, 
hogy kellemesen teljen el. Az ünnepek reggelén hanyatt-homlok rohantunk a 
munkába, hogy ne késsünk, mert (különösen ahol sok volt a magyar nemzetiségű) 
a hivatalajtóban mindig állt egy seggfej, aki pontosan jegyezte, ki mikor érkezett, 
és ha valaki csak egy percet is késett, jelentette. A Naftalin különösen szeretett 
nyalni. Azért hívták így, mert pöszített és a nagy Sztálint Naftalinnak ejtette. A 
gúnynév rajta maradt. Ez az ember kapott el egy ilyen alkalommal: négy percet 
késtem. A kicsi még óvodába járt, és én vittem. Rögtön nekem szegezte a kérdést: 
ugyan már, miért kéfett az elvtársnő, ha fabad érdeklődnöm? 

- A gyereket vittem az óvodába! - válaszoltam kurtán. 
- írja le! - kaptam a kurta parancsot. Leírtam és átadtam. Meglepődött. Azt 

hitte, tiltakozni fogok, és akkor kötekedhet. Nézte egy ideig a papírt, aztán csak 
annyit mondott. 

- Ez még egyfer ne forduljon elő! 
Ezekből a munkanapokból az államnak semmi haszna nem volt, mert igaz ugyan, 

hogy hiánytalanul ott voltunk, de csinálni az égadta világon semmit nem csináltunk. 
Ültünk ott ünneplősen, és beszélgettünk, csipegettünk a magunkkal hozott hazai-
ból, sőt még egy-egy üveg is előkerült, hogy egy-két korty erejéig egy kis itallal is 
megünnepeljük a soron lévő ünnepet. 

1983-ban, amikor a kicsi az első gyermekét szülte, szintén nevezetes marad a 
számomra a karácsony. Csütörtökön este született meg a kicsi, szombaton este 
volt szenteste. A lányom a kórházban, a vőm otthon kesergett, hogy az ünnepet 
egymás nélkül kell eltölteniük. Ez volt a kisebbik baj. Pénteken megjött a határozat, 
hogy hétfőn, kedden, szerdán, azaz 26-án, 27-én és 28-án Ungvárra kell mennem 
a szokásos évi, háromnapos könyvelői átképzésre. Amikor a fönök átadta a levelet, 



igaz, hogy nem tiltakoztam, de úgy döntöttem, nem megyek. A gyerek kórházban, 
a hétfő nekünk szabadnap (ellentétben más cégekkel, mi szombaton dolgoztunk) 
és karácsony van. A gyereknek, azonkívül, hogy végbélig volt vágva, igazán nem 
volt semmi baja, csak éppen nem tudott sem ülni, sem járni. Ennek ellenére szó volt 
róla, hogy hazaengedik, mivel sem a babánál, sem nála nem találtak semmi 
rendellenességet. Ha én elmegyek: hideg, fűtetlen lakásba jön meg, nem lesz, aki 
egy tányér meleg ételt adjon neki. Nem megyek, döntöttem el. Nem mehetek. Jani 
is dolgozott, neki a hétfő rendes munkanap volt, Vólogyát behívták egy egyhónapos 
katonai átképzésre: nem mehetek! 

Reggel nyolcra kellett ott lennem, fél kilenctől szünet nélkül csengett a telefon, 
de nem vettem fel. Amint azt később megtudtam, előbb a kisfönököm hívott helyben, 
aztán az ungvári nagyfőnök, egy vad soviniszta ukrán, Ági méltó alteregója. 
Közben a kicsi lányom is, a nászomék is hívtak, és nem tudták elképzelni, miért 
nem jelentkezem, hiszen otthon vagyok. Végül is a nászomék leugrottak kocsival, 
hogy a babaholmit bevigyék, és a lányomat meg az unokámat hazahozzák. Milyen 
jó, hogy otthon maradtam. A lányomnak olyan nagy szüksége volt rám. Akármilyen 
fenséges dolog egy új kis életet a világra hozni, a mamát mégis megviseli testileg 
is, lelkileg is ez a csodálatos esemény. 

Másnap reggel, december 27-én 8 órakor ott ültem én is a többiek között. 
Lapítottam a nagyteremben, de a nagyfőnök vizslaszemei egykettőre megtaláltak, 
és céklavörös pofával gesztikulált: menjek ki! A szobája zengett az üvöltésétől. Én 
tudom, hogy nem azért tombolt, mert egy napot nem voltam, hanem, hogy milyen 
napon? Hogy mertem? Ki vagyok én? Hogy szült a lányom? Kit érdekel? Még 
lélegzetet sem vett, csak mondta-mondta kifulladásig. Én egy árva szóval sem 
tiltakoztam, de nem is helyeseltem. Hallgattam, mint a sült hal, és csak azt néztem, 
mikor durran szét a feje, mert valósággal izzott a dühtől. De tudom, ha még egyszer 
adódna egy ilyen eset, én megint ugyanezt tenném. 

Ekkor én már mint nyugdíjas dolgoztam, és annak ellenére, hogy ez a nagyfőnök 
is jócskán túl volt a nyugdíjkorhatáron, nagyon nehezen egyezett bele, hogy 
tovább dolgozzam. Ki nem állhatta az idősödő, vagy beteg embereket. Bizonyára 
azért, mert ö maga sem volt egészséges. Egy horpadt mellű, sápadt, beesettarcú, 
görbe, cinege ember volt, olyan összeköttetésekkel, hogy sok miniszter elbújhatott 
mellette ezen a téren. Egyetlen beteg kollégáját, egyetlen ismerősét soha meg nem 
látogatta. Egyetlen meghalt kollégájának, ismerősének el nem ment a temetésére. 
Én szívesen élveztem volna a nyugdíjkor szépségeit, ha nem lett volna szükségem 
arra a 15 százalékra, ami a nyugdíjat emelte, ha valaki egy helyen 20 évet ledolgozott. 
Nekem ehhez a 20 évhez már csak 1 év, 2 hónap és néhány nap hiányzott. De a sok 
pofázásom meghozta a gyümölcsét. Annak ellenére, hogy a nyugdíjosztály járási 



főnöke kihallgatásra magához hivatott, jó egészséget kívánt a hátralévő rövid 
időre, dicséretben részesített, hogy ennyi ideig dolgoztam egy helyen, és soha 
nem volt összeütközésem a törvénnyel, ekkor először és utoljára, 50 rubel prémi-
umot is kaptam, ez a soviniszta elvtárs 1986. október 10-én elbocsátott. Pedig 
akkora már csak 3 hónap hiányzott a 20 évhez. 

Ebben az évben magyarországi látogatásom alkalmával lábtörést szenvedtem. 
Azonnal el akart bocsátani, csak a kisfönökömön múlt, hogy ezt nem tette meg. De 
amint rendbe jöttem, azonnal elbocsátott. Igaz a mondás: könnyű belerúgni a 
döglött oroszlánba. A dolog annyira megviselt, hogy belebetegedtem. Ha én azt 
tudom, hogy 2 év múlva áttelepülünk Magyarországra, dehogyis emésztem magam. 

ELSŐ ÉS UTOLSÓ MEGJELENÉSEM" A 
PÁRTBAN 

1982. Az augusztust, mint általában Magyarországon töltöttem a lányaimnál. 
Két hét Marikánál, kettő Zsuzsinál. Telefonon tartottam a kapcsolatot Erzsikével, 
Janival. Mindig tudni szerettem, mi történik otthon. Egyik alkalommal örömmel 
újságolta, hogy keresztelőbe megy Sima Aniékkal. Ani bátyja lesz a partnere. De 
amikor hazaindulásom előtt újra hazatelefonáltam, elragadtatással újságolta, hogy 
a keresztelőn megismerkedett egy nagyon helyes fiúval, és már ö kísérte haza. A 
fiú azóta mindennap lemegy, és egymás között már meg is történt a leánykérés. 

Úgy éreztem, hogy a telefonfülkében megállt a levegő, amikor megtudtam, hogy 
a fiú helybeli ukrán gyerek. Nem tudtam szóhoz jutni. Végül is a józan ész győzött. 

- Majd otthon megbeszélünk mindent! Rendben? Remélem, még megvártok az 
esküvővel? 

- Nem nagyon örültél a hírnek - súgta a fülembe Erzsike Csapon, egy óvatlan 
pillanatban. Együtt jöttek ki elém, és nem tagadhattam, én is szimpatikusnak találtam 
a gyereket. Amikor bemutatkozott, első reakcióm az volt; engem üldöznek a 
Vologyák, mert ez a vőjelölt már a negyedik Vologya az életemben néhány év 
leforgása alatt. A dolog valóban komoly volt. Mivel egyik lányom párválasztásába 
sem szóltam bele, így most is csak némi ellenvetésem volt. 

- Azt hittem, te is Magyarországra mégy férjhez... 
- Én is azt hittem - válaszolta őszintén - , de így alakult. Anyuci, ne haragudj ! 
Nem haragudtam, de egy kicsit csalódott voltam. Ez a váratlan szerelem felborította 

az én titkon dédelgetett álmaimat; hogy megkíséreljünk áttelepülni a lányokhoz 
Magyarországra. Nem maradt hát más hátra, mint készíteni a kelengyét és megbeszélni 
az esküvő időpontját. A nászék rendes emberek, de gondolom, ők is ugyanúgy 



voltak ezzel a dologgal, mint én. Jobban szerették volna, ha a fiuk a fajtájukból 
választ feleséget, Annocskát vagy Maruszját. De a szerelem nem ismer akadályokat. 

Erzsébetkor a gyerekek megtartották az eljegyzést, de az esküvő időpontját 
családi viták miatt nem tudták azonnal eldönteni. Karácsonykor azonban 
megmásíthatatlanul bejelentették, hogy 1983. március 5-én összeházasodnak. 
Apelláta nem volt. 

December utolsó napjaiban a rendőrség útlevél ügyben már nem fogadott. 
Kiszámítottam, ha 5-6 hét alatt lejön a befogadó Ungvárról, akkor a lányoknak is 
marad négy hetük, hogy rendezzék a papírokat. Mindenesetre kitöltöttem a hívót, 
kivettem a kommunális ügyosztályról az igazolást, hogy elegendő a lakterületünk 
a saját gyerekeim befogadására, megvettem az illetékbélyegeket, befizettem az 
adóhivatalnak is az illetéket, megkaptam a pártban is az engedélyt a meghíváshoz, 
mivel nem vagyok büntetett előéletű, államellenes stb., stb., és január 3-án reggel 
nyitáskor ott álltam én is a várakozók között. 

Az "angyalarcú szörnyeteg" ugyanolyan udvarias volt, mint máskor. Köszönt 
illendően, és széket tolt alám, de én úgy intéztem, hogy R-hez kerüljek. R. egy 
faarcú, vöröshajú beregi hucul gyerek volt. Nem mindig igaz a mondás, miszerint 
veres ember, veres ló, veres kutya egy sem jó: ez az ember volt segítségemre még 
öt évig, amikor is végérvényesen hátat fordítottunk az omladozó, hazug világnak. 

Hogy száz százalékban biztos legyek a dologban, elmentem egy volt 
kolléganőmhöz, akinek a húga és a sógora Ungváron dolgozott az útlevélosztályon. 
Milyen beosztásban? Ma sem tudom, de nem is érdekelt. Nekem az volt a fontos, 
hogy a hívólevelek időben megérkezzenek. A kolléganőm beszélt a húgával, és 
néhány nap múlva közölte velem: a dolog el lesz intézve, de valakinek szüksége 
van egy 48-as farmerra. 

Azonnal ment a levél a gyerekeknek. Vegyék meg a farmert, és hozzák magukkal, 
hajönnek. Számomra nem maradt más, mint várni a befogadókat. Február első 
napjaiban jelzés jött Ungvárról: a papírok el lettek küldve. Másnap már Ira is 
jelzett: megjöttek a hívók, tessék jönni! De nem akartam senkinek ártani, így vártam 
néhány napot, amíg postázzák és leadják az iratokat. Aztán bementem érdeklődni. 
Sorba álltam, de az "angyalarcú szörnyeteg" keresztülnézett rajtam, hiába került 
rám már a sor. Mindenkit kiszolgált, aki utánam jött, de engem levegőnek nézett. 
Pár perc maradt az ebédszünetig. Az arcára volt írva az elégedettség, hogy sikerült 
addig húzni az időt, hogy semmiképp ne kerülhessek sorra. Aztán bezárta a dobozt, 
elment és elvitte magával. Félvállról visszaszólt: még nem jöttek meg a papírok. R.-
t akkor még nem ismertem. Néhány hónapja dolgozott csupán, én mégis hozzá 
fordultam segítségért. Összetett kezekkel könyörögtem: adja ki a papírokat. Tudom, 
hogy itt vannak! Nem 100, de 1000 százalék, hogy megjöttek. 



Félve nézett körül. Vologya az üvegen keresztül figyelte. Végül sajnálkozva 
meghúzta a vállát, és ö is elment. Erzsike kint várt rám. Megijedt, amikor meglátott. 

- Anyuci! Mitől vagy ilyen falfehér? Mindjárt elájulsz! Jaj, csak el ne ájulj! 
Kitámogatott. Dideregtem az izgalomtól és a hidegtől. Álltunk ott, mint két 

rakás szerencsétlenség. Lassan telt az idő, Iráék visszajöttek az ebédről. Rögtön 
látták, hogy valami baj van. Elmondtam nekik. 

- Menjek a főnökhöz! - ajánlotta Ira felháborodva. 
De péntek délután márkevés főnök jelent meg a munkahelyén, így én is hiába 

vártam. Kis idö múlva azonban megjött a helyettes. Megörültem. Megvártam, míg 
felmegy, levetkőzik, elhelyezkedik, aztán illendően bekopogtattam, és megvárva a 
visszajelzést: beléptem. 

Se jó napot! Se üljön le! Se semmi! De az ilyesmi már nem zavart. Reszkető 
kezekkel, dadogva kezdtem bele a kérésembe. 

- A lányom megy férjhez. Meghívta a testvéreit az esküvőre. Megjöttek a 
befogadók, de Vologya nem akarja kiadni. 

- Honnan tudja, hogy megjöttek? - csapott le rám kérdésével. 
- Ungvárról jelzett egy ismerősöm, akinek az ismerőse a területi rendőrka-

pitányságon dolgozik. 
- Ki az? - kérdezte és felpattant a székéről. Egy pillanatig farkasszemet néztünk, 

aztán nagyon határozottan kijelentettem: 
- N e m tudom! 
Azt már tudtam, hogy ez az ember nem fog nekem segíteni. Vártam. Visszaült, 

majd tárcsázott, Vologyát hívta. Megpróbáltam megakadályozni. Olyan mozdulatot 
tettem, mintha nem engedném felemelni a telefonkagylót, miközben arra kértem: ne 
Vologyát hívja, ő azt fogja mondani, hogy még nem jöttek meg a papírok. A lányokat 
hívja! Kérje el tőlük a könyveket, amibe az érkező és távozó postát regisztrálják, 
ott megnézheti. 

Meghallgatott. De nem azért, hogy meg is fogadja a tanácsomat, hanem, hogy 
ellentmondhasson. 

- Csak nem akarja megszabni nekem, mit tegyek? - förmedt rám dühösen. 
- Nem, nem! - tiltakoztam hevesen. De illetékes elvtárs rám se figyelt, Vologyát 

hallgatta. Aztán helyretette a telefonkagylót, szánakozóan végigmért, majd közölte: 
- Nem jöttek meg a papírok. 
Elköszöntem, bár tudtam, feleletet nem kapok rá, de nem tudtam lemondani erről 

a rossz szokásomról, ha bementem valahová, vagy kijöttem valahonnan, köszöntem. 
- Na mi van? - kérdezte Erzsike türelmetlenül, bár elég volt rám nézni. 
Csak a kezemmel intettem bágyadtan, miközben azon törtem a fejem, kihez 

fordulhatnék segítségért? Rettenetesen bántott volna, ha emiatt lekésnek a 



gyerekek a húguk esküvőjéről. Ekkor mentő ötletem támadt. Mindamellett, hogy 
még soha nem vettem igénybe a járási pártbizottság első titkárának szívességét, 
úgy határoztam: most ezt kell tennem. 

Egy óra körül járt az idő. Reggel óta étlen-szomjan ácsorogtam. A vért az 
arcomba hajtotta a düh. A tehetetlenség dühe, hogy így kell élni, örökké 
megalázkodni valaki előtt, könyörögni valakinek, hogy a gyerekeim eljöhessenek 
a húguk esküvőjére, hogy én elmehessek a bátyámhoz, vagy én hívhassam el öt 
magamhoz. Ha én megyek, azon az éven már nem hívhatok, ha hívok, nem 
utazhatom. Míg ezen háborogtam, odaértünk. 

Nóra, a titkárnő, azonnal lerohant. 
- Ma nincs fogadónap. A titkár elvtárs külföldi delegációt vár. Nem tudni, 

meddig gyűléseznek! És milyen ügyben keresi Eliz néni a titkár elvtársat? Nekem 
tudni kell! Ha nem tudom, nem engedhetem be! 

Végre kifogyott a kérdésekből, én is szóhoz juthattam. 
- Dehogyis nem! Csak két percet kérek. Ha kell, várok estig is. Az ügy 

magánjellegű. Akár mint bárki emberfia, akár mint a titkárelvtárs rokona. Gondolom 
tudja, hogy az unokabátyám felesége és a titkár elvtárs felesége testvérek?! 

Nórának nem nagyon tetszett az érvelésem. Sértődötten állt fel, és eltűnt a 
főnöke ajtaja mögött. 

Pár perc múlva már jött is, azt remélve, hogy amit mond, elveszi a kedvemet a 
várakozástól. 

- A titkár elvtárs fogadja, ha tud várni, de lehet, hogy nagyon késő lesz, mire 
erre sor kerül. 

- Nem baj ! - válaszoltam kurtán, és behúzódtam a szoba sarkába, hogy senkit 
ne zavarjak. Jólesett volna egy forró kávé, de hát...? Két óra körül befutott a 
delegáció, és bizony jócskán öt körüljárt az idö, amikor végre távoztak. Bementem, 
le sem ültem, pedig itt hellyel kínáltak. Sietve belekezdtem a mondókámba. Azt 
sem hallgattam el, hogy azért tudom ilyen biztosan a dolgot, mert aki intézte, 
igényt tart a farmernadrágra. Sürgősen szüksége van rá, ezért jelzett sietve, hogy 
elküldték a befogadókat. És itt a lányok is, akik a postát kezelik, ismerőseim és 
megerősítették állításomat. 

Közbeszólás nélkül végighallgatott. Abban állapodtunk meg, hogy hétfőn 
reggel 8 órára jöjjek vissza. 

Nem vagyok babonás, de amikor hétfőn reggel elindultam, és egy macska 
ment keresztül előttem, azt gondoltam: legjobb lesz, ha visszafordulok, és nem 
megyek sehová. De csak nem ülök fel egy babonának, gondoltam és továbbmentem. 

A titkár elvtárs előszobájában már ott volt a rendőrfőnök, akiről mindenki 
tudta, hogy Vologya a keresztfia, és ö hozatta le a hegyekből (Rahó vagy Bocskó 
környékéről), ahol azelőtt mint tanár működött. De kissé megfeledkezett magáról, 



és viszonya lett az egyik kiskorú tanítványával. Ezért búcsút kellett mondania a 
tanárságnak és a környéknek is, ha ép bőrrel akarta megúszni az esetet. 

Ahogy a szobába léptem, Nóra rögtön jelzett. 
- Ez az az asszony, aki miatt a főnök hívatta - és rám mutatott. 
A rendőrfőnök megfordult, és azonnal nekem szegezte az első kérdést. 
- Tulajdonképpen miről van szó? 
Néztem ezt az embert, akin látszott, hogy nem örül a találkozásnak, de igyekezett 

a helyzetnek és beosztásának megfelelően viselkedni. Amíg beszéltem, figyeltem 
az arcát, de az semmit nem árult el mindabból, ami végbement benne. Pedig Iráéktól 
tudtam, hogy már nagyon unta a keresztfia ügyeit. Próbált kedélyes maradni, 
hogy se előttem, se a titkárnő előtt ne járassa le magát. 

- Miért megy a lánya Magyarországra férjhez? - kérdezte, mintha érdekelné. 
- Dehogy is megy Magyarországra, ide való a vőlegény, Vologya. 
- Az is Vologya? Különös! És az én Vologyámat miért utasította el a lánya? 

Unszimpatikusnak találta? Diplomás, jóképű, jó megjelenésű! Mi a kifogás ellene? 
Kellemetlenül éreztem magam. Mit válaszoljak, hogy meg ne bántsam ezt az 

embert, aki nem ártott nekem. Kérdésére kérdéssel válaszoltam. 
- Ha valaki valakivel nem szimpatizál a privát életben, azt felhasználhatja ellene 

a beosztásánál fogva? Mert a maga Vologyája, ahogyan Ön mondta, ezt csinálta. 
Letagadta az iratokat, amihez, gondolom, nincs joga! S hogy a lányomnak nem 
tetszik, arról én nem tehetek. Beszéljem rá erőszakkal? 

Keze intésével és feje ingatásával tiltakozott. 
- Nem! Erről szó sincs. Ezt én nem akarom. Majd beszélek a fejével. Menjen 

nyugodtan, és kérje ki a hívókat. 
- Üüh-üm! így nem mehetek! Sem Vologya, sem Tibi nem fogja kiadni a 

papírokat. 
- Csak menjen nyugodtan - erősködött. 
- Csak akkor, ha lesz szíves és odatelefonál nekik — mondtam. 
Egy pillanatig döbbenten nézett. Nem tudom, mit gondolhatott rólam? Én nem 

kiabáltam, nem utasítottam, csak kértem, de nagyon határozottan. Végül tárcsázott, 
és kiadta az utasítást. Biztosan a pokolba kívánt, de mit bántam én. Boldog voltam, 
hogy elintéztem a dolgot. Megköszöntem, elnézést kértem, és bezártam csendesen 
magam után az ajtót. Akkor még nem gondoltam, hogy milyen viharokat kavartam. 

Az útlevélosztályon csak Tibi volt bent. Ő volt Vologya belső munkatársa, 
jobbkeze. Rebesgették, hogy elmegy és R. lesz helyette. Tibi, amikor meglátott, 
olyan undor ült az arcán, mintha egy fekélyekkel borított szerencsétlen ember 
lépett volna be a szobájába. Kis termete ellenére úgy lenézett, mint egy magas 
trónon terpeszkedő kiskirály, aki előtt reszketve áll egy mindenre elszánt, elvetemült 
lator. 



A köszönés, udvariasság neki sem volt erős oldala. 
- Maga az? Ennyire sürgős? 
Választ sem várt, igaz nem is voltam hajlandó vele diskurálni. Már ment is a 

másik szobába, és hozta a papírokat. Keresni sem kellett. Tudta, hová tette félre. 
Odalökte elém az asztalra, és dühösen megjegyezte! 

- Ezért kellett ilyen nagy felhajtást csinálni? 
De választ most sem várt, eltűnt újra a másik szobában, és magától értetődő 

volt, hogy a köszönésemet nem fogadta. 
Iráéktól tudtam meg, hogy ilyen botrányra nem emlékeztek a rendörségen, 

mint ami most volt Vologya miatt. A főnök magánkívül tombolt, lehordta Vologyát 
mindenféle gazembernek, akiért egy lépést sem fog többé tenni. 

- Takarodj a szemem elöl, te patkány! Mióta kinyújtottam feléd a kezem, csak 
szégyent és bosszúságot okoztál nekem. Segíteni akartam neked. De te rosszabb 
vagy, mint Casanova. A női botrányaid már lassan országos hírűek. Dorbézolsz 
mindenütt, amerre csak megfordulsz. Nők! Nők! Nök! Rendben van, fiatal vagy! 
Egészséges, de ez már túlzás! 24 órát adok neked, hogy eltűnj a szemem elöl. Menj, 
ahová akarsz, nem akarlak többet látni. 

De a dolgok soha nem mennek ilyen egyszerűen. Sem annak, aki a 
kellemetlenséget okozza, sem annak, aki elszenvedi. Mindkettőnek sok-sok 
energiájába kerül, hogy célját elérje. 

Elismerem, hogy kell valami, amivel megfékezik egy kicsit a nagy-nagy 
elvándorlást külföldre. Hiszen az emberek nagy része csak üzletet látott a jövés-
menésben. A maximumot kérték az ott-tartózkodási időből, mert ahány nap, annyi 
15 rubelt lehetett beváltani. Aztán 4—5 nap múlva már vissza is jöttek, megrakodva 
olyan áruval, ami hiánycikk, ami a keretbe belefért a váltott pénzért, és azért az 
eladott áruért, ami viszont odaát volt hiánycikk. 

És az ilyenek kétszer-háromszor is átmentek egy évben, aki meg a rokonához 
akart menni, végig kellett járja Krisztus kálváriáját. Igaz, nagy pénzeket fizettek a 
feketézők az üzletelésért. Én örültem, ha az engedélyezett egyszeri látogatást el 
tudtam intézni. És nem is volt olcsó egy ilyen kiutazás. 

Elmentek az iratok, elrendezték a lányok, és időben érkeztek az esküvőre. 
Nászéknál tartottuk. Rég láttam ilyen jól megszervezett esküvőt, pedig több mint 
200 ember volt hivatalos. Az asztalról nem hiányzott sem étel, sem ital. Minden 
ízléses, bőséges és ízletes volt. 

Erzsikéék Tallinnba mentek nászútra egy ismerős családhoz. Vologyát és a 
Vologya okozta bosszúságot megemésztettük és elfelejtettük. De ö nem! Forrt 
benne, érett és csak az alkalomra várt, hogy visszavágjon. A 24 órából hónapok 
lettek. Igaz, hogy már nem dolgozott a rendörségen. Ungváron helyezkedett el, de 



a lakását még fenntartotta Beregszászban. Nem messze a munkahelyemtől a Bocskai 
utcán. Itt lesett rám egyik este, hogy a benne felgyülemlett mérgét még egyszer 
kiadja magából. 

Hogy én indítottam-e meg a lavinát, ami Vologyát maga alá temette, nem tudom! 
Ha igen, úgy intő példa kellett hogy legyen a többieknek, mert megengedhetetlen 
volt az a magatartás, ahogy a tehetetlen, kiszolgáltatott néppel bántak. Marha 
állatoknak, csürhe barmoknak tituláltak bennünket számtalanszor, akiknek kint 
lenne a helyük az állatok között, mert nem tudjuk tartani a pofánkat, szünet nélkül 
járatjuk, és ők nem tudnak dolgozni. 

Egyik alkalommal egy Váriba való idős nénivel kerültem be az elvtársak színe 
elé. Elvtársék általában hárman voltak. Kettő az ügyfelekkel foglalkozott, a harmadik 
vagy keresett, vagy kiadott iratokat, vagy a fönök telefonos jelzésére ugrott ide 
vagy oda. 

Az öreg néni utazni akart. Az útlevéléért jött, mert megkapta az üres borítékot, 
ami azt jelentette: jöjjön be a hivatalba, ott majd megtudja, Fortuna istenasszonya 
hogyan döntött a sorsa felől. De rendben volt minden. Csendben ült, illedelmesen, 
a feltett kérdésekre halk igennel vagy nemmel válaszolt. Látszott rajta, hogy 
sürgetné már a rendőrt, hogy mielőbb kívül legyen, de Tibinek játékos kedve 
támadt. A riadt kisöregnek szegezte a kérdést. 

- Jó hazafi maga? 
A néni hirtelen nem értette, de rábólint: igen! 
- Van otthon zászlója? 
- Igen! 
- Ünnepekkor ki szokta tenni a háza falára? 
- Igen! 
Közeledett a május elseje, nyilván ez adta Tibinek a remek ötletet. Tovább 

játszott. 
- Sarló és kalapács is van rajta? 
- Igen! 
- Hogy tudja bebizonyítani, hogy mindez igaz, amit most mondott? És ha azt 

mondom, menjen el érte és hozza ide? 
A néni szemében riadalom. Most mi lesz? Ha hazaküldik Váriba a zászlóért, 

akkor már nem ér vissza időben, az megint egy hét, megint egy nap sorban állás, 
megint az örökkévalóság. 

Nem bírtam tovább nézni a néni vergődését, Tibire förmedtem: 
- Csak nem akarja elküldeni ezt az öregasszonyt a zászlóért? 
- Magát nem kérdeztem! - intett le durván. - Ne üsse bele az orrát más dolgába. 
Dühösen nézett. Még töprengett egy ideig, aztán gyors mozdulattal, 



mintha attól félne, még meggondolja magát: az öregasszony kezébe nyomta 
az útlevelet. 

- Itt írjon alá! - bökött a papírra, s a kis öreg reszkető kezekkel kaparintotta oda 
a nevét. Azt a két szót, aminél többet talán nem is tudott írni. 

Tibinek is nyilván van édesanyja, öt is csak anya szülte? Kicsit enyhültebb 
hangon intette meg az öregasszonyt. 

- Aztán időre visszajöjjön, mert ha késik, többet nem megy! Megértette? 
Az öregasszony kicsoszogott. Én még maradtam. A megjegyzésem megtette a 

hatását. Tibi a kákán is csomót keresett, mibe köthetne bele? De semmit nem talált. 
Húzta az időt. Idegesített, de én nem mutattam. Telefonált, átment a másik szobába, 
rágyújtott, nyugodtan elszívta. Jó időbe telt, mire én is elmehettem. 

Még ott voltam, amikor nyílt az ajtó. Az öregasszony jött be rajta, kezében egy 
vadonatúj sarló-kalapácsos vörös lobogóval. És hamarosan rájöttem, hogy a néni 
beszélni is tud. 

- Hoztam maguknak egy lobogót, hátha valamelyiküknek nincs. Ne múljon el 
az ünnep nélküle. 

Tibi döbbenten nézett. Erre nem számított. Én meg nem tudtam, sírjak-e, vagy 
nevessek ennek az okos kis öregasszonynak a visszavágásán?! 

Vologya eltűnt, senki nem tudta megmondani, hová lett. Áthelyezték-e 
Ungvárra, vagy Moszkvába ment, ahogy mondta, nem tudom? Az ismerősöm sem 
tudta megmondani, mi lett vele? Kár érte, mert okos, jóeszü kölyök. Ha okosan 
használta volna az eszét, nagyon sokra vihette volna. De nem érdekelte más, csak 
a könnyű élet, a nők, a pénz, a mulatozás: ami pedig sok sikeres karriert tört már 
ketté. 

Tibit is elhelyezték az útlevélosztályról és valóban R. került oda, meg a bíró fia, 
akinek a szülei helybeli ruszinok voltak, de rendes, jó családból való, iskolázott 
emberek. Ettől kezdve az útlevélosztályon véget ért a kálváriám. Nem kellett többet 
reszketnem. R. rendesen bánt velünk, az egész családdal. 

NAGYPÉNTEKI CAPRICCIO 

1983. április 1-je húsvét előtti nagypéntek volt. Sietve szedtem össze a holmimat 
az irodában. Várt a család, hogy közösen hozzáfogjunk az ünnepi előkészületekhez. 
Alig indultam el, Vologya lépett ki a kapualjból. Vologya elegáns volt: szép, jól 
öltözött. Szőke hullámos haj, kék szemek, csábos mosoly. Igazi férfiideál. Kívülről. 
A lelke sötét. Utamat állta. Meglepően udvariasan köszönt, hiszen az eset óta 
került. Ha meglátott, átment a túloldalra, vagy visszafordult. Amint egészen mellém 
ért, megcsapott az ital szaga. 



- Kezeit csókolom! - üdvözölt olyan barátságosan, mint egy rég nem látott, 
nagyon kedves ismerőst. Gyanús volt: ez valamit akar. 

- Hová, hová? - kérdezte érdeklődve, mintha valóban érdekelné. 
- Haza! - válaszoltam kurtán. Szabadulni szerettem volna, éreztem, Vologya 

nem ok nélkül diskurál velem. 
- Elkísérem! - mondta olyan természetességgel, mintha ez mindennapos dolog 

lenne. A saroknál megkíséreltem lerázni. Hivatalos levelek voltak nálam, amit be 
kellett dobni, de a postaláda kicsit lejjebb volt. Kedélyesen elköszöntem. 

- Na én megyek! A viszontlátásra! - A levelekre mutattam. - Ugye, megérti? 
- Menjen nyugodtan, megvárom. 
Mit tehettem? Visszanéztem a láda takarásából, Vologya állt és mereven figyelt. 

Bedobtam a leveleket, visszamentem, és együtt indultunk tovább. Arcán nyoma 
sem volt haragnak vagy indulatnak. Próbáltam megnyugodni. A Kalász élelmiszer 
előtt még egy kávéra is meginvitált. Nem fogadtam el. Arra gondoltam, 
örökkévalóság lesz az út hazáig ezzel a kapatos alakkal, de az üzlet sarkánál álló 
hatalmas gesztenyefánál hirtelen szembefordult velem és megállt. Most akar 
elköszönni, nyugtáztam megkönnyebbülten. El akar köszönni, mert a korzóra megy 
a barátait vagy valamelyik nőjét megkeresni. De nagyon tévedtem. Hirtelen 
mozdulattal bal kézzel megmarkolta rajtam a kabátot, a jobbal pedig hevesen 
gesztikulált az orrom előtt. És belekezdett a mondókájába. Védekezni sem tudtam. 
Részben, mert szorosan tartott, másrészt, mert mindkét kezem tele volt szatyrokkal, 
dugig tömve az ünnepre megvásárolt dolgokkal. 

Alltam és hallgattam. A tekintete vészjósló volt, de nyugodtan néztem vele 
farkasszemet. Érdekes módon nem volt bennem félelem. 

- Tudja maga, mit csinált velem? - szegezte nekem a kérdést. Választ nem várt. 
Ez most az ő monológja. Hagytam, hadd beszélje ki magát. - Tönkretett! - Ömlött 
az ajkáról a szó, amelyekkel mind engem szidalmazott. Nem durva, közönséges 
szavakkal, de minden szónak éle volt. 

- Maga el sem tudja képzelni, milyen gyönyörű gyerek voltam, amikor 
megszülettem! 

Meglepődtem. Most tulajdonképpen engem akar szidni, vagy meg kell 
hallgatnom az életrajzát? Szavai alátámasztására öntelten kihúzta magát. 

- Vagy nem hiszi? 
- Dehogynem hiszem! - erősítettem meg állítását. - Hiszen maga most is szép, 

szimpatikus. 
Látszott az arcán még haragjában is, hogy meg van elégedve a válaszommal. 

Ezt várta. Mereven nézett rám, a körülöttünk jövő-menö emberekből senkit nem 
látott, csak engem, a karriere tönkretevőjét. Isten látja lelkemet, nem akartam én 
semmi rosszat, csak a papírjaimat akartam megkapni. 



- Négy kiló 30 dekával születtem - folytatta önelégülten. - Csodájára jártak a 
faluban, ha anyukám sétálni vitt. 

Bólogattam. Mást nem tehettem, hiszen szünet nélkül beszélt. 
- Nem vagyok én akárki fia! Az anyukám patikusnő. Én is diplomás ember 

vagyok. Akármelyik lány boldogan lenne a Vologya felesége, de a maga lányának 
nem kellettem! 

Az apjáról nem beszélt. Lehet, hogy törvénytelen gyerek? És ezért akart 
megkapni minden nőt, hogy az anyján esett sérelmet megtorolja? 

- Miért nem kellettem? 
Merőn nézett, és várta a választ. 
- Nem tudom! - válaszoltam bizonytalanul, mert az igazat nem mondhattam 

meg. Hogy ki nem állhatja, irtózik tőle, a jelenlétét sem bíija elviselni. Az otthoniakra 
gondoltam, akik el nem tudják képzelni, mi történhetett velem? Miért kések? Az 
élet amúgy is tele van miértekkel, és legtöbbször a miértekre nincs magyarázat. 

- Miért nem kérdezi meg tőle? - próbáltam kitérni a válasz elöl. 
- Azt nem lehet - mondta letörten. - A maga lánya nagyon büszke. 
- Ugyan! - próbáltam őt megnyugtatni, a lányomat megvédeni. 
- De igen! - erősítette meg. - Még beszélgetni sem akart velem. 
- Ezért ne hibáztassa, hiszen ö már menyasszonyjelölt volt, amikor magát 

megismerte. Azt akarta, hogy maga miatt összevesszenek? 
Elgondolkodott. Nem tudta, mit válaszoljon, és én nem tudtam, amikor válaszol, 

mikor mond igazat és mikor hazudik? 
- Nagyon tetszett nekem a lánya, és nagyon fáj, hogy így bánt velem. Nekem 

nincs szerencsém, engem nem szeret senki! 
Arcán szomorúság ült, de ki tudja, igazi-e? Vagy csak sajnáltatta magát, és 

várta a hatást? 
- Milyen jó voltam hozzá! Személyesen vittem haza az útlevelét, a külföldön 

tölthető legtöbb napot jártam ki neki, és ö ilyen szívtelenül bánt el velem. 
- Ez igaz - nyugtáztam. - Maga valóban nagyon rendes volt, de hát gondolom, 

mi is rendesek voltunk magához?! Én igazán úgy bántam magával, mint a saját 
fiammal. Úgy vártuk és úgy fogadtuk estéről estére, amíg a lányom odaát volt, 
mint a saját gyerekünket. Nem hiszem, hogy tagadja? Meleg vacsorával vártuk, 
együtt étkeztünk, mint egy család. 

Nézett mereven és igenlően bólogatott. 
- Igaz! Maga valóban jó volt hozzám, nagyon sok jóízű vacsorát fogyasztottam 

el maguknál, de ez nem jelenti azt - megemelte a hangját - , hogy most egy életen 
át a lekötelezettjük vagyok. 

- Persze, hogy nem! De ez ugyanúgy fordítva is áll! Maga is jó volt hozzánk, 
ezért cserébe a kislány szakítson a vőlegényével? De nem is erről van szó! 



A szavamba vágott és témát váltott. 
- Tudja maga, mi az, hogy keresztbe tenni valakinek? 
Bólintottam. 
- Hát én még keresztbe teszek maguknak! Vologya még mindig nagy ember. 

Van összeköttetésem. Én még tönkre teszem magukat. 
Nem ellenkeztem, hogy ne bőszítsen. Sőt! Helyeseltem, ami meglepte. 
- Csinálja csak, csinálja, ha ez megnyugtatja. De nem csinál maga ilyet, nem 

olyan rossz fiú maga! 
Belekapaszkodott a szavaimba. Egy pillanatra elengedte a gribancomat, és a 

két kezével méter hosszúságot mutatva a következőket magyarázta: 
- Ilyen hosszú listát tudok hozni az emberek aláírásával, itt helyben, meg a 

környező falvak lakóitól, hogy Vologya igenis jó fiú, Vologyát szeretik. A lányok 
is. Nagyon sok boldog lenne, ha Vologyával járhatna. De Vologya szép fiú és 
válogat. 

Beleegyezően bólintottam, és eszembe jutott a kolléganőm, aki kétségbe volt 
esve, amikor megtudta, hogy Vologya már nem jár hozzánk. Bosszúságát nem is 
rejtette véka alá. 

- Legalább addig barátkozott volna vele a lányod, amíg az én útlevelemet 
elintézi! 

Bár már tavasszal volt Magyarországon, de hallotta valakitől, hogy kivételes 
esetekben kétszer is megengedik a kiutazást. És ő, ha kellett, talált kivételes esetet. 
Ehhez kellett volna egy kis protekció. Hiába, szemesnek áll a világ. 

Igaz, felháborodásomat én sem titkoltam, amikor rákérdeztem. 
- Mondd csak, drágám, a szent ügy érdekében nem kellett volna valamilyen 

kivételes szolgáltatásban részesítenie a lányomnak Vologyát? 
Nem tudta felfogni, miért háborgok? Értetlenül nézett rám. 
- Valami rosszat mondtam talán? 
Meghúztam a vállamat. És még ő volt megsértődve! Elkalandoztam 

gondolatban, de vissza kellett térnem a valósághoz, Vologyához. 
- Hát válasszon ki gyorsan egyet közülük, aki a legjobban megérdemli. Már az 

ideje is itt lenne, hiszen már mindjárt 30 éves. 
- Nekem a maga lánya kellett! - mondta meggyőzően. 
- Nem, Vologya! Magának az én lányom sem kellett, mint ahogyan egyik sem 

azok közül, akiket bolondított. Maga most csak azért háborog, mert akadt egy, aki 
nem állt kötélnek. Ne is tagadja, nekem is elmesélte sok szép kalandját - itt 
jelentőségteljesen grimaszt vágtam. - Igaz, diszkrét volt, neveket nem említett, de 
az igazsághoz hozzátartozik, hogy, enyhén szólva, nem éppen a legszebben bánt 
el némelyikkel. A szülőfalujától, a pedagógusi pályától is azért kellett megválnia, 
mert a tanítványa még éppen nem volt ágyba való. 



Kikerekedett szemekkel nézett rám, még a száját is nyitva felejtette. Meglepte, 
hogy erről is tudok. De csak egy pillanatig. Témát váltott, de nemigen zavarta, 
amit mondtam. 

- Azt tudja, hogy a pártból is kizártak maga miatt? 
- Miattam? Ugyan, ne legyen gyerek. Ne akarja elhitetni velem, hogy egy 

ilyen kis ügy miatt csináltak ilyen nagy hűhót? Legfeljebb írásbeli megrovásban 
részesítik, mert szóbelit - gondolom - már nemegyet kapott? Sok vaj volt már a 
maga fején, Vologya. És most elolvadt. Tudja, mi a maga baja? Hogy egyetlen 
gyerek volt, tehetséges és szép. A mama el volt ragadtatva magától, az ő 
egyetlenegy kisfiától. Mivel apa nélkül nőtt fel, meg akarta mutatni a papának, a 
világnak, hogy ö apa nélkül is embert nevel a fiából, hogy apa nélkül is lesz a fiából 
valaki. Eddig ez mind be is jött. Egyetlen dologról feledkezett meg csak a mama. 

- Miről? - kérdezte ingerülten. 
- Arról, hogy néha a térdére kellett volna fektetni egyszem gyermekét, és jól 

elfenekelni. 
Nemigen tetszett neki, amit mondtam, mert így folytatta. 
- Maga rossz asszony! A férje az egy rendes ember. Az soha nem tett volna 

velem ilyet. 
- Amíg hozzánk járt, velem is nagyon meg volt elégedve! - mondtam kajánul. 
- Igaz! Igaz! Úgy jártam magukhoz, mint haza - ismerte el. - De! - és már újra 

felcsattant a hangja. 
- Rendkívüli pártgyűlést hívtak össze, és ott mindenki engem szidott. Elvették 

a pártkönyvemet, kizártak a pártból is maga miatt. Úgy ültem ott az első sorban 
egymagamban, mint egy főbenjáró bűnös. A legnehezebb volt keresztapám 
szidalmait elviselni. Senki nem védett meg. Szidtak, megszégyenítettek, megaláztak 
maga miatt. 

Most már komolyan aggódtam, hogy felhergeli magát. Egyre hevesebbek voltak 
a kitörései. 

- N e m miattam! Értse meg, nem miattam! Hogy könyörögtem magának, nézze 
meg a meghívókat, mert itt kell, hogy legyenek, meg kellett, hogy jöjjenek. Mondtam 
a neveket is. К és N kezdőbetűvel. Maga rá sem nézett az aktacsomóra. Vakon 
beletúrt az iratokba, majd cinikus mosollyal válaszolta: nincs! Élvezte a helyzetét, 
hogy könyörgök, megalázkodom. Látja, én nem örülök, hogy ilyen csúnya véget 
ért a pünkösdi királysága. 

A vita itt lezárult, mert jött a szomszédasszonyom, és én megragadtam a lehető-
séget és a karját - olyan hirtelen, hogy majd feldöntöttem. Egy cél lebegett előttem: 
mielőbb megszabadulni ettől az őrülettől. 

Elengedett, de utánamszólt: 



- M é g találkozunk! 
Ebben biztos voltam. Otthon csak ámultak, mikor elmeséltem, mi történt velem. 

De a kabátomat ledobva a bosszúságomat is levetettem, és közös erővel, gyorsan 
hozzáláttunk a tennivalókhoz. Sonkát kicsontolni, kötözni, mákot-diót darálni, 
bejglit dagasztani, borjúhúst megtölteni, aprósüteményeket készíteni. Mert 
akármilyen nehéz volt a helyzet, az ünnepi asztalról soha nem hiányzott semmi. 
Majd én megmutatom alapon. 

Az egyik cukrot kavart, a másik habot vert, tepsit kent ki. Mindenki besegített, 
még a vőm is. Imádta az édességet, ezért még áldozatot is képes volt hozni. 

Másnap, azaz húsvétvasárnap, bevett szokás szerint, utcát kellett seperni, 
lombtalanítani, irodában takarítani, ablakokat mosni. így akadályozták meg, hogy 
az ünnepek alatt az ember templomba menjen. Én döntöttem: nem mentem 
templomba, de nem mentem seperni sem. 

Vologya bosszúhadjáratra készült ellenem. Betartotta az ígéretét. Még ott 
lézengett a rendőrségen, bár az állásából már felfüggesztették, de a volt kollégák a 
keresztapára való tekintettel, akármikor beengedték. Úgy látszik, mással is volt 
elszámolnivalója. Bizonyára azért járt még be, hogy megtudja, ki mikor készül 
Magyarországra? 

Nem kellett sokáig várnia. Április végére terveztem a kiutazást, hogy kihúzzam 
magam a kötelező május 1-jei felvonulás alól. így utólag, ha visszagondolok rá, 
sok bosszúságot okoztam illetékeséknek. Nekem nem lehetett azt parancsolni, 
hogy kell. Allergiás vagyok erre a szóra. Mentem én, amikor akartam. Érdekelt a 
hajcihő, a különböző üzemek dekorációja. De lózungot vinni? No nem! Láttam 
szerencsétleneket, akik nem tudtak kibújni a kötelezettség alól, hogy majd 
megszakadtak egy-egy dögnehéz lózung cipelése alatt. 

Ha 8-ra kellett menni, akkor fél 9-re felsétáltam nagy komótosan. Megálltam a 
posta előtt, ahol kezdődött a csoportosulás, majd a várost megkerülve, a főtéren 
álló tribün elé kellett vonulni, ahol türelmetlenül toporogva hallgatta a nép a vég 
nélküli dicshimnuszokat. 

- Éljen a Párt! Éljen a népek megbonthatatlan barátsága! Éljen a kommunizmus! 
Éljen Lenin! A dicső Szovjetunió stb., stb., stb. 

A gyerekeket sem engedtem mindig. Voltak olyan hideg május elsejék, hogy 
még nagykabátban is meg kellett fagyni. A gyerekeknek pedig fehér blúzban és 
rakott szoknyában kellett volna felvonulni. Ha pulóvert vesznek a blúz alá, akkor 
is agyonfagynak. Csak nem áldozom fel a gyerekeimet egy csinnadrattáért? 

Az igazi ok amiért mégis mindig felmentem, az volt, hogy ilyenkor rendszerint 
lehetett kapni különleges finom csokibonbonokat, szalámit, virslit, déligyümölcsöt, 
füstölt halat, konzerveket, göngyölt sonkát, magyar csibét, külföldi italokat. 



Mindent, mi szem-szájnak ingere. Ilyenkor néhány hétre beszereztünk olyan 
dolgokat, amelyeknek máskor színét sem lehetett látni. Lassan megtanultuk 
időzíteni az életünket. 

PRÓBA SZERENCSE! 

Már egyáltalán nem gondoltam az áttelepülésre. Belenyugodtam a 
megváltoztathatatlanba, és próbáltam elviselhetővé tenni a nyugdíjas életemet. 
Havonta egyszer összejöttünk volt gimnazisták, bár a létszám egyre csökkent. 
Örültem ezeknek a találkozásoknak, mert barátok nélkül üres az ember élete. 

Kezdtem azon gondolkodni, hogy látogatóba sem fogok már menni minden 
évben a gyerekekhez. Az utazás már nagyon fárasztó volt. Elindultunk egyik nap 
délelőtt és csak másnap délben értünk oda: kimerülten. Nem a távolság volt nagy, 
a közlekedés volt rossz a Pestre érkezés és a továbbutazás között. Úgy gondoltam, 
ha látni akarnak a gyerekek jöjjenek ők, hiszen ök a fiatalok. 

De nem soká tépelődhettem mindezen, mert egyik nap Erzsike nekem szegezte 
a kérdést: nem adjuk be még egyszer a papírokat az áttelepülésre? 

Be kell vallanom, már nem volt hozzá kedvem. Féltem! De a gyerekek is megtudták 
odaát, mi a helyzet, és újra jöttek az ostromló levelek. Végül is engedtem a 
rábeszélésnek, és 1988 januárjának első napjaiban ügyvédhez mentem, és bele-
vágtam a dologba. 

Ellentétben előző próbálkozásunkkal, most a táblát is kitettem az ablakba, amint 
beadtuk az iratokat: ez a ház eladó! És megkezdődött az ezzel járó tortúra is. Jöttek-
mentek az emberek. Mindenkit végigvezetni, elmondani a szükséges dolgokat 
naponta Isten tudja hányszor, és mosolyogva dühöngeni, mert az emberáradatnak 
se vége, se hossza, és természetesen mindenki mindent tüzetesen szemrevételezett. 
Kinyitott, bezárt, kopogtatott, szőnyeget emelt, padlót nézett, pincét, padlást stb. 
És vég nélkül kritizáltak. 

- Nem! Nem! Kettőnknek ez nagyon nagy! 
- Jaj ! Nekünk ez kicsi! 
- Csak ennyi a kert? 
- Nagyon nagy a kert! 
- Nincs központi fűtés? 
- A szomszédos utcában vadonatúj házat kínálnak feleáron! 
- Ugyan már! Maga viccel! Ezért a pénzért már emeletes házat lehet építeni! 
És fitymálták és huzigálták a szájukat vég nélkül. 
Egy dologban teljesen egyformák voltak: ha ingyen nem is, de nagyon olcsón 



akarták! Én viszont abban voltam biztos, hogy a házunk öreg ház volt ugyan, de 
karbantartott. Parketta és központi fűtés nélkül, csak szép cserépkályhákkal, de 
mégis tudtam, hogy többet kapok érte, mint sok új téglaházért, mert nagyon szép 
helyen, mindenhez közel, a legszebb utcában van, száraz, világos, tágas lakás, 
szép kis kerttel. így is lett! Addig húzták a vevők a dolgot - hátha mégis megkapják 
potom áron, hogy amikor az előleget hozta az a komoly vevő, aki végül is megvette, 
egyszerre öt igénylő futott be. Az egyik rá is ígért, de én nem szoktam megmásítani, 
ha valamit megígérek. 

Még egy fél év sem telt el, májusban már megkaptuk az oroszoktól az engedélyt. 
Jött a második felvonás: engegély a magyaroktól. De addig, nem tagadom, nehéz 
napokat éltünk meg. 

Megkapjuk? Nem kapjuk! Eladjuk a házat? Nem adjuk el a házat! Jól adjuk el? 
Nagyon olcsón adjuk el! Megkapjuk az engedélyt, de nem tudjuk eladni a házat! 
Eladjuk a házat, de nem kapjuk meg az engedélyt! így tépelődtünk mindaddig, míg 
minden el nem rendeződött. 

1988 szeptemberében már mindannyian ki voltunk merülve. A hónap első 
napjaiban megjött az értesítés Kijevből: megkaptuk az engedélyt az áttelepülésre. 
Menni kellett a papírokért, de akárki mehetett. Úgy döntöttünk, menjen Erzsi meg 
Vologya. Jómagam a hivatalokat jártam, kezdődött a hajcihő. Igazolás kellett 
mindenhonnan (posta, könyvtár, villanytelep, adóhivatal stb.), hogy nem tartozunk. 
És végül újra igazolás az igazolásról, amiben igazolják, hogy megkaptuk az igazolást. 

Ezer apró elintéznivaló várt ránk, és mint ilyenkor általában, fejetlenül kapkod-
tunk ide-oda. Deszkát kellett keríteni a ládák készítéséhez. Fürészport a porcelánok 
tárolásához. Nagy szegeket a ládák összeállításához. Vastag csomagolópapírt a 
bútor beburkolásához, mert nagy út állt előttünk, és minden-minden ki volt téve a 
költözködés viszontagságainak. Nagy volt a sürgés-forgás, mindenki csinált 
valamit. A férfiak kopácsoltak, készültek a ládák. Szünet nélkül csengett a telefon. 
Ismerősök érdeklődtek: igaz-e, hogy kitelepülünk? Nem fogjuk megbánni? Itt 
hagyjuk a biztosat a bizonytalanért? Idegenek telefonáltak: el van-e már adva a 
ház? Vagy még lehet érdeklődni? Nincs-e valami eladó? Bútor vagy egyéb? S a 
jövés-menésnek se vége, se hossza. 

Mindenki válogatott. A fölösleges dolgokat a szemétre, a többit a ládába. De 
válogatás közben nagyon meggondoltam, kidobjak-e valamit, s ha igen, mit? Úgy 
voltam vele, mint az egyszeri vándor, aki megállt egy cseresznyefa alatt, hogy 
eszegessen. De fára mászni nem volt kedve, leült hát a fa alá, és a lepotyogott 
szemek közül kezdte kiválogatni a szebbeket, hibátlanokat, miközben egyre azt 
motyogta: ez se pisis, ez se pisis. És fogyott a cseresznye, és mert jólesett, a végén 
már nem válogatott: egy sem volt pisis. Hát valahogy így voltam én is a 



válogatással. Úgy találtam, a kopott lábas, ami még az anyukáé volt, a csorba 
csésze, amit egykor nászajándékba kaptunk, a szakadt ruha is jó lesz még valamire. 
De végül minden fiók, szennyesláda, mosógép megtelt. A ládák is lezárva. Már 
csak a fekhelyek és az ágyneműs láda tátongott üresen, hogy utolsó előtti nap 
azokat is rendbe rakjuk. 

Még rengeteg dolog várt elintézésre, ami nagyon sok időt és energiát igényelt, 
amiből nekünk már nagyon kevés volt, mert 1988. október l-jén át kellett lépni a 
határt! 

Átírattuk a házat a közjegyzőnél, a pénzt azonnal bankba tettük, hogy odaát 
mielőbb megkaphassuk. Vaszilinka nagyon rendes volt, mint velünk szemben 
mindig. Nem nézte, hogy már rég lejárt a munkaideje. Este fél hét volt, mire mindent 
aláírt. Ezen az éjszakán nem sokat aludtam. Elkövettem egy nagy hibát. A vevők 
fizették az átírást, így egyeztünk meg, és arra kértek, ne írjuk be a teljes összeget, 
hogy nekik kevesebb legyen az illeték. A különbözetet utánafizetik. Beleegyeztem. 

Vaszilinka tisztában volt vele, hogy mindenki így csinálja, de nekünk nagyon 
jó ismerősünk volt, és nem akarta, hogy átejtsenek. Érthető volt hát az aggodalma, 
amikor megkérdezte: 

- Elizke néni, minden rendbe van? 
Egy pillanatra összenéztünk én és a vevő, de végül is azt válaszoltam: igen! 

Vaszilinka nyíltan nem szólhatott, de újra csak a jóindulatáról tett tanúbizonyságot, 
amikor még egyszer figyelmeztetett. 

- Nekem mindegy! Most még segíthetek, de holnap már hiába jön. 
De én határozottan kijelentettem: minden rendben. Megköszöntem a 

fáradozását és elköszöntünk. A meglepetés az utcán ért. A vevők arra kértek, ne 
haragudjak, ha csak holnapután hozzák a különbözetet. Másnap nekik Újév 
(izraeliták voltak), és ezen a napon nem vesznek pénzt a kezükbe. 

Vaszilinkára gondoltam, de mit tehettem? Csak az nyugtatott, hogy ismertem 
jól a vevőket. Az asszony a nagyáruházban dolgozott, a férje az orosz iskolában 
tanított, esténként pedig könyvelői tanfolyamot vezetett. Erzsi is nála szerzett 
könyvelői képesítést a két éves tanfolyamon. Rendes embereknek tartottam őket. 
Otthon természetesen mélyen hallgattam, a dologgal járó izgalom csak az enyém 
volt. De nem csalódtam! Végül minden elrendeződött. Ahogy ígérték, második 
nap reggel nyolckor ott voltak a pénzzel. De még végiggondolni is sok volt a 
hátralevő tennivaló. 

Janinak leadni a pártkönyvet. Már olyan időket éltünk, hogy nem zárták ki a 
pártból, csak törölték a tagok soraiból. És ez óriási különbség volt, mert nem járt 
semmilyen kellemetlenséggel. A gyerekeknek leadni a komszomolkönyveket. 
Igazolások garmadát még beszerezni, hogy befizettünk, leadtunk, elszámoltunk, 
felszámoltunk... mindent eddigi életünkből. Nem volt könnyű! 



Fogytak a napok. Ungvárról is megjött az értesítés: mehetünk az olajfestmé-
nyekért és a könyvtárba a listáért, melyik könyvet vihetjük magunkkal és melyiket 
nem, melyik tiltott. A festményekről megállapították, hogy eredeti tájkép vagy 
csendélet és egyik alatt sem rejlik valamelyik híres festőnek a müve, amit ki akarunk 
csempészni. A könyvek közül egyetlenegyet húzott ki az ellenőr: pedig volt belőlük 
szép számmal. Én meg voltam olyan szemtelen és megkérdeztem. 

- Ne tartson pimasznak, ha megkérdezem: ezt az egyet miért? - Elnevette 
magát, majd így válaszolt: 

- Ha egyet sem húzok ki, az feltűnő lenne. De ne csináljon belőle gondot. 
Tegye be a láda legaljára, és azt is vigye el nyugodtan. 

így tettem! És már semmi miatt nem idegeskedtem különösebben, csak a 
porcelán izgatott. Sajnáltam volna, ha egy is összetörik beiöle. De Vologya annyi 
fűrészport hozott, hogy emiatt sem kellett aggódnom. 

Eljött hát az utolsó éjszaka is. Nászoméknál aludtunk. Aludtunk? Hajnalig 
beszélgettünk, búcsúzkodtunk. Örültek, hogy a fiuk jobb kilátások elé néz, és 
búsultak, mert elszakadnak tőle. Akkor még nem is gondoltuk, hogy ez mennyire 
igaz! Igazuk volt! Nekünk könnyebb volt a helyzetünk. Mi a gyerekeinkhez 
készültünk, hogy együtt legyünk, egyesítsük a családot. Vologya viszont 
megbontotta a régi, megszokott rendet. 

Egy kicsit lepihentünk, de nem hozott megnyugvást az éjszaka. Mindannyian 
a másnapra gondoltunk, a nagy útra, ami előttünk állt, a búcsúra, ami mindig fáj, 
még akkor is, hajobb jövőt ígér, és a jövőnkre, amit nem ismertünk és nem tudhattuk 
miként alakul? 

AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK ! 

1988. október l-jét írtunk. Bandi pontos volt, a Volga reggel 6-kor a kapu előtt 
állt. Még felraktuk az utolsó dolgokat az autókra, még mindegyikre került valami. 
Gyerekbicikli, egy kisebb láda szerszámokkal, táska, szennyesláda stb. Az ember 
hálátlan Isten teremtménye: mindig azt mondtam, nincs semmim, és csak most 
láttam, hogy mennyi mindenünk van, és semmi nem fölösleges. És mi mindent 
kidobáltunk, amit igazán nem tartottunk érdemesnek arra, hogy magunkkal vigyük. 
Készen voltunk, minden a helyére került, indulhatunk. 

A torkomat marta a keserűség. Még egyszer végigjártam a lakást, végigsi-
mogattam az üres falakat. A többiek igazán együttérzően viselkedtek, vártak türel-
mesen. Búcsúztam! Mindentől! Az 50 évtől, amit ennek a háznak a falai között 
töltöttem el. Búcsúztam! Rexitől is! Nagyon sajnáltam! Hűséges kutyaszíve megé-
rezte, hogy itt valami nagyon nagy dologra készülünk, csak neki nem beszélünk 



róla. De ö a sejtjeiben érezte az igazságot, már egy héttel indulásunk előtt enni is 
csak nagy rábeszélésre bújt elő a házából, de csak bele-belenyalt az ételbe, és 
szemlátomást egyre szomorúbb lett. 

De az ember nagyon kegyetlen tud lenni, ha az érdeke úgy kívánja. Megindult 
hát a kocsikaraván, átadtuk a lakáskulcsokat az új tulajdonosoknak, és remegő 
szájszéllel, de új reményekkel a szívünkbe, beszuszakoltuk magunkat a Volgába, és 
Bandi is elindult a karaván után. Egy kicsit szűkösen voltunk, de nem éreztük a 
kényelmetlenséget, repített a tudat, hogy végre-végre. 

Csapon a megszokott csatatér fogadott. Bűzös WC, udvariatlan vámosok, 
piszok, autókaraván. De most még ez sem zavart senkit, mert lelkesített a tudat, 
hogy utoljára! 

A vagonok bepakolása is simán ment. Egyetlen apró kis affér zavarta meg a 
vámvizsgálatot. Erzsi ment be a röntgenszobába az ágyneműs láda és egy kicsi 
szerszámos láda társaságában. Először a nagy ládát világították át, és az azonnal 
fémet jelzett. 

- Mit jelez ez a karika? - kérdezte a vámos udvariasan. 
- Nem tudom! - mondta Erzsi zavartan és érezte, hogy kúszik fel az arcába a vér. 
- Nézze - próbálta meggyőzni a vámos - ha most megmondja, mi van eldugva, 

nem csinálok ügyet belőle, de ha én találom meg, az rosszabb lesz mindnyájuknak. 
Erzsi szegény idegességében nagyon haragudott rám, hogy miattam kell átesnie 

ezen a tortúrán. Hogy miért nem mondtam meg neki, hogy eldugok valamit, és 
hogy mi az a valami, amit eldugok. Most nem kellene átélnie ezt a megalázó helyzetet. 
Tehetetlenségében egyre azt szajkózta: nem tudom, nem tudom! 

- Hát jó! Maga akarta! Meg kell, hogy nézzem! 
Nekiestek a nagy ládának, felfeszítették a tetejét és sorba szedték ki a párnákat, 

paplanokat és a közéjük dugdosott limet-lomot. Tálcát, falilámpát, vázát stb. Már 
a fele holmi kint hevert a teremben szerteszét, de a karika miatt a készülék még 
mindig vészjóslóan pipikelt. Ekkor a vámos apuka felnagyított, bekeretezett képét 
emelte ki a ládából, amit azért állítottam az ágynemű közé, hogy az út viszontagságai 
alatt, el ne törjön rajta az üveg. Kiemelte és lön csoda! Már nem jelzett a műszer, 
mert meglett a bűnbak, a képen lévő vas, az akasztókarika. Visszakerült hát minden 
a helyére, s csak Erzsi kipirult arca, izzadtságtól csapzott ábrázata jelezte az apró 
kis kellemetlenséget. A ládák mind a helyükre kerültek, lepecsételték a két vagont, 
és szülőföldünknek végleg búcsút intve elindultunk új életünk felé. 

Nyíregyházán túl már el is felejtettük, mit hagytunk a hátunk mögött. A házat, 
Rexit, a szomszédokat, a rokonokat. Egyetlen cél vezetett mindannyiunkat, mielőbb 
találkozni szeretteinkkel, ölelni egymást. Ami aránylag elég hamar bekövetkezett. 
Ősz volt, október első napja, de nekünk gyönyörű volt minden poros útszéli fa, a 
szénmonoxidot okádó autók tömege egy-egy város központjában. A nem éppen 



hófehér abrosz az útszéli csárdában, ahová egy kávéra, üdítőre ugrottunk be. 
Minden jó volt, gyönyörű, elfogadható! Senki nem gondolt arra, hogy a neheze 
még hátra van. 

Az első meglepetés akkor ért, amikor Marinál kiszálltunk a kocsiból, és Zsuzsi 
a nyakamba borulva zokogta el, hogy válik. Tudtam, hogy válságban van a 
házassága, ám hogy virág helyett ezzel a hírrel fog várni, erre igazán nem 
számítottam. Ez övön aluli ütés volt. De meg kellett bocsátani, hiszen a gyerekem, 
és ki tudja, mióta akart már megszabadulni ettől a tehertől, ami a lelkét nyomta?! 

A második meglepetés az a harapásnyi albérleti lakás volt, amit Zsuzsi kibérelt, 
és ahol majdnem három hónapig éltünk összezsúfolva, egymás hegyén-hátán. 

A legelkeserítőbb a megfelelő ház megtalálása volt. Úgy négyzetméterekben, 
mint árban. Mert az érthető volt, hogy otthon elkótyavetyéltük a házat, hiszen 
minden harmadik ablakban „Ez a ház eladó" tábla állt. Menekült mindenki, aki csak 
tehette, mint a patkány a süllyedő hajóról, amíg Gorbacsov elvtárs meg nem 
gondolja magát. Csak arra nem számítottam, hogy az otthoni házárak csökkenésével 
szemben itt egyenes arányban emelkednek a házárak még vidéken is. Ami 
lakterületre megfelelt volna, nem felelt meg árban és fordítva. Ami árban elfogadható 
volt, vagy kicsi volt, vagy teljesen elhanyagolt. Jártuk hát a falut, míg végül a 
megfelelőre házra ráakadtunk. 

Tehát ez a probléma is megoldódott. A kecske is jóllakott, és a káposzta is 
megmaradt. És az őrangyalom most sem hagyott el. Mert december végére minden 
pénzünk befutott a bankból, de akik utánunk jöttek át, már egy fillért sem kaptak. 
A házuk ára talán örökre odaveszett. És végre 1989. január 9-én beköltözhettünk 
az új otthonunkba, a sajátunkba. Megszűnt az örökös keresgélés. Addig ugyanis, 
ha valamire szükségünk volt, el kellett menni a házhoz, ahol a ládák álltak, kikeresni 
ezt vagy azt, visszarakni a többi holmit, hogy két nap múlva újra kiszedjük, mert 
előzőleg elfelejtettünk valami fontosat. 

De hamarosan felébredtünk a nagy álmodozásból, mert rá kellett jönnünk, 
hogy itt sem fonják kolbászból a sövényt. 1989. január l-jétől kaptunk ugyan 
nyugdíjelőleget, de az már akkor sem volt semmire sem elég. A ház vásárlásához 
némi banki kölcsönt kellett felvenni, és ha kifizettem a havi törlesztést, a nyugdíj-
előlegből jóformán semmi nem maradt. De elkeseredésre mégsem volt ok, mert 
még tartott az eladásra hozott áru, és valamit mindig el tudtam passzolni, hogy a 
kiadásokat pótoljam. De egyszer minden elfogy, így fogyott el az én árukészletem 
is a türelmemmel együtt, mert már 1990-ben, az év elején jártunk, és a nyugdíjunkat 
még mindig nem rendezték. Pedig már 1989 decemberében kaptunk egy levelet, 
hogy ennyi és ennyi lesz a nyugdíjunk, hamarosan kézbesítik visszamenőleg az 
elmaradt nyugdíj különbséggel együtt. De Nagy Bandó Andrással együtt: „vártunk, 
sürgettünk, válaszoltak, vártunk, vártunk, vártunk". 



Igaz, hogy ezek csak átmeneti nehézségek voltak, de én soha nem tudtam 
volna igénybe venni a gyerekeim segítségét, hiszen nekik is megvolt a saját 
problémájuk, az egyre nehezebb helyzetben. Mert közben az árak emelkedtek, és 
az a kis pénz, amit kaptunk, hamar elfogyott, a beígért nyugdíj különbözet pedig 
nem érkezett meg. Gondoltam hát egy merészet és nagyot, s a szokásos rövid 
kérelmező levél helyett egy hosszú, részletes levelet írtam, amelyben melegen 
érdeklődtem, nem ajánlanának-e valami jó megoldást a problémámra? Kérdeztem 
többek között: esetleg vigyem el az Önöktől kapott levelet, amiben igazolják 
hitelesen, pecsét, aláírás, hogy a nyugdíjunk 1989. január l-jétől ennyi és ennyi 
lesz! Itt a hiteles átirat, csupán némi türelmet kérünk, mivel tőlünk is némi türelmet 
kérnek, amíg a dolgok rendeződnek. Ez a levél végül megtette a hatását, egy héten 
belül megvolt a nyugdíjkülönbség. 

Eltük hát új életünket, kisebb-nagyobb gondokkal fűszerezve. Be kellett látni, 
hogy a sült galamb itt sem repül a szánkba, nem ülhetünk ölbe tett kézzel, tenni kell 
érte valamit, hogy beilleszkedhessünk, hogy elfogadjanak. Először Vologya kapott 
állást, pár hónap múlva Erzsi is elhelyezkedett. És én újra szerencsésnek éreztem 
magam, hogy az egyre növekvő munkanélküliség közepette is munkalehetőség 
adódott mindkettőjük számára. Hogy nem éppen ilyenről álmodtak, az lehet, de 
mégis megvolt az a biztos forrás a kezdéshez, ahonnan, ha nem csurrant, de 
cseppent valami. 

Tudvalévő dolog, hogy az egyik utcából a másikba való egyszerű költözés is 
leégés. Hát még akkor, ha egyik országból a másikba költözünk! Szerencsére a 
szomszédokkal nem volt semmi bajunk, hamar befogadtak. Bár akadtak olyanok is, 
akik kertelés nélkül megkérdezték, mi miért nem megyünk haza, hiszen mi is oroszok 
vagyunk? Igaz a mondás, nem azt kell nézni, mit mondanak, hanem, hogy ki mondta. 
Csak annyit válaszoltam: pedig tőlünk megkérdezheti Hofi, hogy ki volt Petőfi. 
Nem értették! Néztek rám bambán, aztán eloldalogtak. 

Szegény Királyné! A legelején történt, alighogy beköltöztünk. A beszélge-
tésünkből azt a következtetést vonta le, hogy gondjaink vannak, anyagi gondjaink. 
Egyszerű, jóságos lélek volt. Nagyon a szívébe zárt. Gyakran átjött és a zsebében 
vagy a kosarában mindig ott lapult néhány kiló krumpli, zöldség, saláta, néhány 
körte, barack a kicsinek, mert tudta, hogy nincs kertünk. Csütörtökönként járt 
henteshez, hogy megvegye az egész hétre valót. Egyik alkalommal egy 
nejlontasakban két kilónyi húsos csontot hozott, hogy legalább egy jó levest 
főzhessek. Meghatódtam, de természetesen kifizettem, és megnyugtattam, hogy 
itt azért még nem tartunk! Enni még van mit! 

Ilonkára ma is hálás szívvel gondolok, hiszen idegen voltam a faluban, ő mégis 
rögtön befogadott. 1989 őszén látogatóba utaztunk haza mindannyian. Ilonka 



vállalta el a kutyát és a macskát. Azt kérte, hozzak neki egy gázgyújtót, ha lehet. 
Természetesen hoztam. Másnap reggel, megérkezésünk után átvittem a csekélyke 
ajándékot, de Ilonkát nem találtam otthon. Kérdésemre a férje így válaszolt: 

- Ilonka jó helyen van! 
- Talán bizony sárkányeresztés volt? - élcelődtem. 
- Meghalt! - mondta Mihály kurtán. 
Le kellett ülnöm. Váratlan halála őszintén megrendített. Megütötte a szél, pedig 

biztosan nem volt több 40 kilónál. Még ma sein akarom elhinni, hogy egy ember 
egy hét alatt mindent itthagyhat, ami kedves volt neki. 

Ilonka igaz ember volt. Velünk szemben legalábbis. Mások is befogadtak, és mi 
kezdtünk beilleszkedni, kezdtük magunkat jól érezni. Még számunkra teljesen 
idegenek is megállítottak, hogy megkérdezzék: megszoktunk-e már itt? És mi 
őszintén mondhattunk igent, mert valóban kezdtünk otthon lenni. De hazudnék, 
ha azt mondanám, hogy elfelejtettem az otthonomat, ahol születtem, ahol felnőtt 
lettem, ahol 61 évet éltem le jóban-rosszban. Ilyenkor gondolatban otthon jártam 
és nosztalgiáztam. 

NOSZTALGIA 

A túlsó parton minden szebbnek látszik. 
Zöldebb a fű és szebben süt a nap. 
De nézd! Csak a Délibáb játszik, 
a dús lombú zöld fák alatt. 

Számban még a rossz kenyér ízével, 
álmaimban százszor visszavágyom. 
Viaskodom a keserű emlékkel 
de feledem, s csak mi szép volt, azt látom. 
Ott több az árnyék, ott kevesebb a nap, 
de volt ott szép is a kopár fák alatt. 

Mert áruló, aki el tudja feledni a zordon Kárpátoknak vadregényes táját, hófödte 
bérceit. A kanyargó Tisza partját, a szőke Tiszáét, amelynek hátán csendes, 
nyugodt állapotban, mint mozdulatlan, befagyott tó tükrén játszadoznak a csillogó 
napsugarak. És békésen hömpölygő hátán, csónakok, hajók ringanak. De jaj! A 
megvadult Tiszát sem lehet elfeledni. 

Vagy lehet talán a Borzsát feledni, ifjúságunk kedvenc strandoló helyét? A 



duzzasztó robajjal zúgó áradatát, ahová oly gyakran beálltunk, hogy forró, naptól 
felhevült testünket veressük az áramló vízsugárral. Mind-mind kedves emlék, még 
akkor is, ha néha barátunkat, kedvesünket ragadta el hullámsírjába szemünk előtt 
ez a szeszélyes folyó. 

Kis városunk, ahol róttuk az utcákat magányosan vagy édes kettesben... Ahol 
először hallottunk magyar beszédet, tanultuk meg anyanyelvünket, először 
találkoztunk a szerelemmel, a csalódással, az örömmel és a bánattal. Ott indultunk 
el apró gyermeki tipegéssel az életbe, és andalogtunk boldog szerelmesen, külö-
nösen a legszebb utcán, a szerelmesek utcáján, a dús lombú gesztenyefák alatt, 
amelynek takarásában olyan jólesett egy-egy lopott csók: az Attila utcában. Ott 
tanultunk meg sírni és nevetni, ott ismerkedtünk a háborúval, a rosszal és a sok-
sok széppel. Hát hogy lehetne mindezt örökre feledni? 

Nem lehet, nem szabad feledni, kedves, kicsit piszkos folyónkat a Vérkét, amely 
úgy szeli ketté a várost, mint a Duna Pestet és Budát. 

Mennyit lubickoltunk benne gondtalan gyermekkorunkban! Még a lábunkra 
tekeredő hínár sem tartott vissza, hogy órákon keresztül áztassuk magunkat, míg 
meg nem kékült az ajkunk és libabőrös nem lett a testünk. 

Nekem itt Baja pótolja Beregszászt, a várost kettészelő kis Sugó folyóval. 
Kikövezett partját ha látom, akaratlanul is megrohannak az emlékek. Szekszárdban 
Ungvári látom, meredek dimbes-dombos utcáival. Ha akár az egyik, akár a másik 
városban járok, kicsit becsapom magam a gondolattal, hogy otthon vagyok. 

Elfeledhetem a gimnáziumot, ahová úgy léptem be először, mint egy szentélybe? 
A bejárat feletti ablakot, ahonnan olyan gyakran lestünk ki a szünetekben, vagy 
lyukasórákon?! Papp Ferenc igazgató urat, akinek szúrós tekintetét a hátunkban 
éreztük még akkor is, amikor már rég eltávozott. Ozorák (Ozorai) tanár úr recsegő 
cipőit, s a lelkünk mélyébe is behatoló tekintetét. Drávai tanár urat nadrágja mindig 
fényes ülepével, amire az ötletes diákok hamar megtalálták a megfelelő jelzőt: nem 
mind arany, ami fénylik! Raffai fizikatanár úr, akinek óráin olyan nagy volt a 
fegyelmezetlenség, mint a mágnes vonzereje. 

Gyakran szidjuk gyerekeinket, mert minden rosszat rögtön megtanulnak, bezzeg 
amit kell, néha még tölcsérrel sem lehet a fejükbe önteni! Hát igaz! Több mint 50 év 
telt el, de most is tudom és mosolyt fakaszt az emlék. Az első óra Raffai tanár úrral. 
Belépett, felállt a dobogóra, és mint a jó gyerek, aki tudja a verset, mondta! így: 
„Haifai Sziláhd vagyok, Makóhol jöttem, köpöm az anyagot. A guigát ha megguitják 
guhul. A guiga addig guhul, míg meg nem áll." 

Hát lehet, hogy ez mind igaz, de fegyelmet azt nem tudott tartani. És még hány 
kedves tanár és tanárnő, akik minket mindenre megtanítottak. Becsületesnek lenni, 
jó magyarnak, egészséges szellemben neveltek, és ne higgye senki a mai fiatalok 



közül, hogy egyhangú vagy unalmas volt az életünk. A drága jó Deák Gyurka 
bácsi, a felesége Kató néni, a szép magyar nóták ismerője. Még ma is tudom azt a 
finn dalt, amit tőle tanultunk. Regele Mária, Bárdos László tanár úr, Kiss Lászlóné, 
Süle Magdolna, akinek ott Beregszászban a karjai közt halt meg szerető férje a 
háború utolsó napjaiban. Bátori Ilona a szép asszony, alias Szép Ilonka, a női 
szíveket tipró Kaminszky László tanár úr, Buczkó Géza rajztanár, Antal Margit 
tanárnő, akit a szigoráért Sárkány tanárnőnek tituláltak maguk között a diákok, és 
engem, balga újoncot vettek rá arra, hogy szólítsam nevén (Sárkány) néven, és én 
megtettem. A rászedök előre élvezték a botrányt, amiből semmi nem lett. A tanámö 
nem neheztelt, azt hiszem, azonnal rájött a turpisságra, és én az egyik kedvence 
lettem. 

És sorolhatnám vég nélkül és dicsérhetném vég nélkül e kiválóságokat és 
kiválóságaikat és Deák Gyurka bácsi tragédiáját. О is egyike lett a háromnapos 
munka áldozatainak. És lenne még és van bőven papír, de mégis kevés, annyit 
lehetne írni, de volt, szép volt, vagy fájt, elmúlt, de nem szabad, nem lehet elfelejteni. 

A kedves büfés házaspárt, mindenki Pali bácsiját és Pali nénijét, akit az örök 
csínytevő diákok kereszteltek el Pali néninek, aki békességgel és talán büszkeséggel 
hordta ezt a becenevet, mert a gyerekek szeretetét érezte benne. Viszonozta is. 
Náluk mindig volt hitel, a legcsóróbb diáknak is. 

Szeretlek, Beregszász, a benned átélt minden örömömmel és bánatommal együtt. 
Szeretnélek újra látni, és azokat is, akiket szerettem, és akik engem is szerettek. De 
azokat is, akik nem szerettek, hogy lássák, hogy élek, és elmondhassam, ha megkér-
dezik: köszönöm, jól vagyok! S hogy gyakran jut eszembe minden emlék? Én nem 
szégyellem, sőt azt sem, hogy ilyenkor homályos lesz a szemem, mert az volt az 
otthonom, s történjék bármi, soha meg nem tagadom! 



EPILÓGUS 

Merész vágyad követi még merészebb: 
nincs nyugtod itt -
a híres boldogság, mihelyt eléred, 
nem boldogít. 

(Erzsébet királynő verse, Mészöly Dezső fordítása) 

A történelem ismétli önmagát. Támadások és ellentámadások, öldöklés, vér, 
szenvedés. Minél fejlettebb a tudomány, annál kegyetlenebb fegyverekkel harcol 
az igazáért, a vélt igazáért. Az események nem változnak, csak az emberek és a kor, 
amelyben a dolgok történnek. Egyik ember öli a másikat. 

Alig kezdtünk bele itteni életünkbe, az események rohamosan követték egymást. 
Volt házunk, rendeződött a nyugdíj, elhelyezkedtek a gyerekek, csak élni kell. 

De Romániában forrongások ütötték fel a fejüket, utcai verekedések, 
emberáldozatok voltak. Sütő András a fél szemével fizetett, mivel mert nyíltan 
magyar lenni. Tőkés Lászlót is megfenyegették: hagyjon fel a romániai kisebbségiek 
melletti kiállással. De nem pusztul el a vétlen. Az író is talpra állt, a püspököt is 
megvédelmezte népe. Ceausescuékat, a véreskezű diktátor párt kivégezték ugyan, 
de az új vezetők közé újabb soviniszta vezetők kerültek, akik fittyet hánynak a 
kisebbségi magyarok kérésére. 

Gorbacsov ellen puccsot szerveztek, igaz, hogy meghiúsították, de ez végleg 
megindította a Szovjetunió széthullását. A pártfunkcionáriusok szájából kiesett a 
cucli: állás nélkül maradtak. 

A szovjet csapatokat kiutasították, Magyarországon új kormány alakult, amely 
minden jót ígért, de a tények nem ezt igazolták. Emelkedtek az árak, nőtt a 
munkanélküliség, a korrupció, az infláció, ami természetes velejárója a 
rendszerváltásnak. 

Szerbia, Jugoszlávia gyilkos háborúba kezdett, romhalmazzá lőve faluját, 
városát, rokonai, testvérei házát, földönfutóvá téve a benne lakókat. Tüz, pusztítás, 
éhezés, halál, merre a szem ellát. Ártatlan emberek, gyerekek ezrei lelték halálukat 
ebben az esztelen öldöklésben. Ez kihatással volt Magyarországra is, az emberek 
rettegtek, nehogy ott is kitörjön a háború. 

Rehabilitálták az 56-osokat, akiket annak idején porig aláztak, börtönökbe zártak, 
halálra ítéltek. És reszkettek a nyugdíjasok, hogy ne legyenek betegek, mert 
csekélyke nyugdíjuk az utolsó fillérig rámehet a gyógyszer árára. Zúgolódás, 
elkeseredés, sztrájkok. Rossz időt fogtunk ki az új élet kezdéséhez? 



Az 56-osokat, az élőket és a meghaltak hozzátartozóit kis emlékplakettel 
engesztelték ki, amit látványos ceremónia kíséretében osztogattak. De mit jelent 
annak a sok meggyötört, sokat szenvedett embernek az a kis emlékplakett? Már 
soha többé nem hozza vissza az elveszített, igaztalanul megszenvedett éveket. 
Néztem az ünnepséget és furcsa érzés fogott el. Olyan ismerősnek tűnt a zengzetes 
beszéd, az együttérző vigasztaló szó, az emlékplakettek átadása, az együttérző 
kézszorítás... No lám, újra beigazolódik, hogy a történelem ismétli önmagát? A 
fellengzős nagy szavak nagyon hasonlítottak a régi szövegekhez, amelyeket oly 
sokszor hallottam. Csak a személyek változtak, akik szónokoltak. Vagy lehet, hogy 
egy és ugyanazon személy osztogatta most is együttérző szavait? Csalódást 
éreztem, színjátéknak találtam, hamisnak, képmutatásnak. Nem ezt vártam a 
változástól, nem erre emlékeztet a gyermekkorom. Hová lettek az igazi jó magyarok, 
akik nem a bársonyszékre vágytak, hanem, hogy segítsék az elnyomottakat? 
Valahogy nagyon elment a kedvem a politikától. 

A szovjet csapatok kivonulása nagy megkönnyebbülést jelentett az országnak, 
de újabb nehézséget a Szovjetunió amúgy is süllyedő hajóján. Az addig is 
nagyméretű lakáshiányt most fokozta ennek a rengeteg hazatelepített magányos 
vagy családos embernek a lakással való biztosítása. A Szovjetunió rengeteg, 
amúgy is megoldhatatlan problémája mellett most még ez is az ország nyakába 
szakadt. Elhelyezni ezeket az embereket, állást adni nekik, élelmezni őket. De mert 
a Szovjetunió, mint olyan, hamarosan megszűnt, ennyi katonára nem volt már 
szüksége. Elengedték őket, lakást sem adtak, még azoktól is elvették, akiknek volt, 
és az élelmezés is csak a létminimum alatti szintet érte el. Nőtt az elégedetlenség, 
tüntetésekkel követelték legalább a megélhetési minimumot, de a helyzet egyre 
romlott. Mint mondják: ez világjelenség. 

S mi van most? Állandó viták a parlamentben. A tévé közvetíti ezeket a parlamenti 
mocskolódásokat, s a megrökönyödött néző riadtan figyeli, hogy a miniszter urak 
mindjárt hajbakapnak. 

Lehet, hogy óriási kiesés volt sokunk számára az a 45 év. Nem lehet, de biztos! 
De az is biztos, hogy másképpen képzeltük el, milyen lesz az, ha egyszer újra 
magyarok leszünk. 

Nem érzem magam hálátlannak, mert kimondom ezeket a szavakat, csak 
szeretném, ha megszűnne a marakodás, a kapzsiság. Tudom, a politika nem sport, 
mégis ahhoz hasonlítom. Jó lenne, ha a játékosok úgy rúgnának labdába, mint 
régen: a játék öröméért, a győzelemért, magáért a játékért. 

Nem tudom, vissza tudok-e illeszkedni az egykor elveszített régi világba, vagy 
már soha nem találom meg önmagam? Valóban egy idegen bolygóra pottyantam, 
mint egy űrbébi, és nem tudok kommunikálni a földiekkel? 



Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy nem gyerekjáték egy ország vezetése. 
De a népnek elvárásai vannak a vezetőkkel szemben, mert a nép úgy érzi, a vezetők 
magasan felette állnak, fel kell rájuk nézni! Hát akkor legyen kire felnézni! Érdemelje 
ki a bizalmat, tiszteletet, ne viselkedjen közönségesen, pőrére vetkőztetve ellenfelét, 
hiszen senki sem makulátlan. 

Választások előtt egy újságíró megkérdezett egy ifjú választópolgárt: 
- Mit szeretnél, ki üljön a bársonyszékben? 
- Tök mindegy! - felelte a fiú. 
A riporter nem volt megelégedve ezzel a válasszal. Közömbösnek találta. Nem 

tudom, ki hogy van vele, én osztottam az ifjú véleményét! Nekem is tök mindegy, 
csak ember legyen és mindig a nép érdeke lebegjen a szemei előtt! 



Tartalom 

Egy ások közül 5 
A szökés 11 
Hazug álmok 13 
Dezertörök 15 
Beregszász „felszabadítása"! 19 
Az első problémák 23 
Szomorú Erzsébet-nap 29 
Vegetálás 35 
Tiltott határátlépés 38 
írva vagyon 42 
Bevégeztetett! 47 
Rendszertelenség a rendszerben! 51 
Az első fehér kenyér. 57 
Utazás külföldre 60 
Egy fehérholló 66 
Kierőszakolt ünnepek 72 
Mi lesz veled, emberke? 76 
H. úr mesél! 84 
Soha nem lesz vége? 90 
Egy kis csalás 93 
Meglepő fordulat 100 
Örömök és bánatok 103 
Harc a létért 107 
Első és utolsó meg Jelenésem" a pártban! 113 
Nagypénteki capriccio 120 
Próba szerencse! 126 
Az álmok valóra válnak ! 129 
Nosztalgia 133 
Epilógus 136 







Visszapillantó. Vázlatrajzok „szénceruzával'-. Ugy vélem.«, ̂ karcsú» kötet címe és 
alcíme magáért beszél: Istvánffi Erzsébet könyve olyan emlékirat, am'elybcn Beregszász 
város lakóinak kollektív emlékezése tárul az olvasó elé. 

1944 őszén kezdődik a történet, amikor lassan mindenki belátja: Magyarország 
^erejét kiszipolyozta a vesztes háború, ennél már rosszabb nem jöhet... Meg sem álmodta' 
*senki, hogy Kárpátalja magyarlakta települései légüres térbe kerülnek: a lakosság úgy 
tudja, a vidék Magyarország része, „papíron" Csehszlovákiához tartozik, valójában pedig 
már a vörös hadsereg katonáinak csizmái taposnak rajta. 

Megtörténik, amire senki nem számít: magyar holocaust Európa szívében. Erzsébet-
estén a 18 és 50 év közötti magyar férfiak elindulnak „háromnapos"'*Golgotájukra. 
Közülük kevesen térnek vissza az itthoni rettegés és hallgatás birodalmába, ahol a 
magyar kérdés „vagonkérdéssé" vált, ahol egy kétértelmű viccért bárki rövid úton 
Szibériában találhatta magát. 

Évtizedekig rosszindulatú bürokraták, „megbízható elvtársak", „gyorstalpaló" 
iskolában képzett mindentudók, „Naftalinok" irányították a termelést, a kenyérsorokban 

• való félnapi ácsorgáso'k tették "színesebbé" a szürke hétköznapokat. Az árgus szemekkel 
vizslató állam minden módon igyekezett megakadályozni, hogy polgárai eljussanak a 
határon túlra, mert még a baráti szocialista országokban is megfertőződhettek „a burzsoá 
mételyétől". Aki mégis vette a bátorságoj és útlevélért folyamodott, megismerhette a 
hivatalok emberpróbáló előszobáit, a lélekőrlő lekáderezést, a talpnyalás magasiskoláját. 

Aztán jött egy kis fellélegzés, a gorbacsovi peresztrojka,« amikor úgy hagyták el az 
országot a „hithű" elvtársak és elvtársnők, mint „patkányok a,süllyedő»hajót". Velük 
együtt sok ezer kárpátaljai magyar is kivándorolt, bár hamarosan kiderült, hogy József 
Attila után szabadon: sökan „nem ilyennek képzelték a rendet",.mivel az anyaországban 
sem fonják kolbászból a kerítést... 

Istvánffi Erzsébet neve írói álnév. E kötet szerzője 76 esztendős,* Beregszászban 
nőtt fel, ott töltött el életéből 61 évet. Évtizedek óta írogat a maga gyönyörűségére* egy-
egy helyi lapban néha-néha megjelentek rövidebb J.élegzetü tollrajzai, verséi. • • 

A kéziratot olvasva egyre inkább arra <ï í n e g ^ ö z ö d ^ e ' j u ^ a m : igen, itt Volt az 
ideje, hogy egy asszony végre ,',belüjröl" láttassa à letűnt (letűnt-?.) viiág fonákságait, 
úgy osztva meg az olvasóval titkait', 

V'isszapillantÓb*,y.ázlátrajzok „széngeruzával.".. A címek a kötet műfaját is 
meghataro//ák. asókat. lia egy-eg> leje/et uján majd sóhajtva leteszik, 

a-konyyet, göndöl^-áíí^raávXiÍQ^s^'lR^^vé'váH szavaira: .íNemmeseVz, gyermek..." 




