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I. ÉDESAPÁM ÉLETTÖRTÉNETE 

Édesapám erdészcsaládban született Visken. Nem tudom pontosan, 
hány éves lehetett, amikor apai nagyapámat mint főerdészt 
Németmokrára helyezték, így a család oda költözött. 

A hegyek sűrűjében, egy szép erdészházban laktak, távol a 
falvaktól. 

Édesapám hamar megbarátkozott a környékkel. Hiába ijesztgették, 
hogy ne menjen messzire az erdészlaktól, mert az erdőkben 
széttéphetik a vadállatok, ő nem félt semmitől. 

Apai nagyanyámnak volt takarítónője és szakácsnője, mégis 
nagyon elfoglalt volt, mert apróbb gyermekeivel és a sok vendéggel 
törődnie kellett. Pestről is gyakran jöttek vadászni grófok, bárók és 
egyéb urak, akiket el kellett látni szállással, enni- és innivalóval. 
Különösebb gond nem volt velük, mert édesanyám alkalmazottai 
lelkiismeretesen elvégezték az egyéb házi munkát, csak édesapámra, 
a család nagyobbacska fiára nem figyeltek. 

A fiú j ó ska délutánonként elment hazulról, senki nem tudta, hová, 
de estére mindig hazakerült, maszatosan. Ez így ment mindaddig, 
amíg le nem esett a hó. Télen Jóska nem mert kimenni a nagy hóba, 
bent maradt a meleg szobában. 

A vadászatok alkalmával elejtett vaddisznó, szarvas és más állat 
húsát külön e célra tartott hentes dolgozta fel: megnyúzta a zsákmányt, 
vágta, darálta a húsokat és sütötte a sok pecsenyét. A húsokat nyáron 
mély, hűvös veremben tárolták, télen pedig lelakatolt vasládában, 
amit erős törzsű fához kötöztek, nehogy a vadak elvonszolják. így 
mindig volt friss hús a vendégek és a sok munkás számára. 

A család három fiúgyermeke mellé odavettek egy dajkát is. Két 
fiú a hegyekben született, mivel Németmokra lent volt a völgyben. A 
falu lakossága sváb volt, akik németül beszéltek, csak néhányan 
ismerték a ruszin nyelvet. Lévén fogékony gyermek, Jóska hamar és 
könnyen megtanult németül. A pesti vendégekkel magyarul beszéltek. 
Télen kevés volt a látogató, nyáron annál több. A rokonok közül is 
többen el-eljöttek Pestről Viskre nyaralni. Nagyapám bátyja, Jóska 



Pesten tanult, ott is maradt dolgozni, öccse pedig, László Visken volt 
tanító és kurátor az egyházközségben. Nyáron a testvérek családostul 
mentek üdülni: vonzották őket a szép tájak és a jó levegő. 

Jóska, aki később az édesapám lett, őszintén örült a pesti vendé-
geknek, akikkel vele egykorú gyerekek is jöttek, az ő unokatestvérei, 
így volt kivel játszania. A pestiek például hintaszéket is hoztak 
magukkal, tehát egész nap hintáztak. Jóska annyira belemerült a 
játék élvezetébe, hogy megfeledkezett barátjáról, akit kutyának 
nevezett. Az unokatestvéreknek elmondta, hogy van egy nagy fekete 
kutyája az erdőben, akivel minden délután játszani szokott. Az 
unokatestvérek persze kérték, mutassa meg nekik és hozzák ide, 
legyen itt velük. Megbeszélték, hogy másnap elmennek a kutyáért, 
de nem sikerült, mert Jóska még aznap megbetegedett: magasra 
szökött a láza, így ágyban kellett maradnia. A többi gyereknek is 
elment a kedve a játéktól, és Jóska nélkül amúgy sem volt bátorságuk 
az erdőben bújócskát játszani. Jóska napokig ágyban maradt. A dajka 
ült mellette, dédelgette, mesét mondott neki, persze németül. Az 
unokatestvérek is mind hallgatták, bár egy szót sem értettek belőle. 

A pesti unokatestvérek idősebbek és okosabbak voltak, mint Jóska, 
és elárulták, hogy Jóskának három kutyája, egy nagy és két kisebb 
van az erdőben, s ő oda szokott menni, amikor unatkozik. Édesapja 
elcsodálkozott: miféle kutyák lehetnek azok, hiszen a közelben nincs 
senki, a falu messze van, és a kutyák nem kóborolnak az erdőben, 
mivel ott rengeteg a vadállat. Végül tréfásan ezt mondta a gyerekeknek: 
Jóska bizonyára füllentett nektek, hiszen szeret fantáziálni - vagy ki 
tudja, mi lappang a kis fejében!" Ez után arról beszélgettek, hogy 
amint Jóska kilábal a betegségéből, megnézik az erdőben, léteznek 
vagy léteztek-e azok a kutyák, és hol tanyáznak. Jóska édesapja 
elhatározta, hogy most már nagyobb figyelmet fordít a fiára; utána 
fog nézni, hová szokott elkóborolni nap mint nap. Útját kell állni, míg 
a vadak szét nem tépik. Szigorúan megparancsolta, hogy Jóskát egy 
percig se hagyják magára, nehogy elszökhessen. Tudta, hogy a fia 
bátor, nem ijed meg a saját árnyékától, itt azonban mégis félni kellett, 
mivel a faluba bemerészkedtek a farkasok, rókák, vaddisznók, 
megtámadták a háziállatokat, elhordták az aprójószágot. Minden háznál 



volt fegyver, és a házigazdának engedélye ahhoz, hogy a saját portáján 
lelőhesse a vadakat, függetlenül attól, vadászati szezon van-e vagy 
vadásztilalom. A fegyverhasználati engedély nélkül bizony az 
embereket is széttépték volna a vadak. Ha nem is a faluban, de az 
erdőben már volt emberáldozat: az előző főerdész felesége. A 
szerencsétlen asszony negyedmagával málnázni ment az erdőbe, és 
egy medve a többiek szeme láttára elrabolta. Hiába kiabáltak az 
asszonyok segítségért. Mire az erdészek odaérkeztek, már nem 
lehetett hallani az erdészné kiáltozását. Elindultak a keresésére, de 
sem élve, sem halva nem találták többé. 

Jóska édesapja nem azért mondta el mindezt a gyerekeknek, 
hogy féljenek kimenni a házból, hanem azért, hogy tanuljanak meg 
vigyázni magukra. A történetet hallgató munkások bólogatva jelezték, 
hogy ez valóban igaz, és azt mondták, ők is mindig csőre töltött 
puskával járnak az erdőbe, mióta az erdésznét elrabolta a medve. Azt 
is elmondták, hogy a rémületet keltő esetnek nagy híre volt az egész 
kincstárban. Átfésülték az egész hegyet, de a szegény nőnek híre-
hamva sem volt. A tragédia mindenkit megrendített a környéken, 
sok éven át emlegették az emberek. 

A történet hallatán a többi gyerekkel együtt Jóska is megszeppent. 
Gyógyulása után kiment játszani, de már korántsem volt annyira 
merész, mint addig. Ettől függetlenül nagyon ügyeltek rá, nehogy 
mégis megpróbáljon kiszökni az erdőbe. Még egy évig kellett vigyázni 
rá, vagyis addig, amíg el nem vitték a nagyszülőkhöz Viskre, hogy ott 
kezdjen iskolába járni. Németmokrán is járhatott volna iskolába, ami 
nem is lett volna rossz, mivel még jobban megtanulhatta volna a 
német nyelvet, de a szülei attól féltek, a faluból kiszökik az erdőbe. 
Az egyébként szigorú viski nagyapa szívesen vállalta Jóskát, aki 
közismerten csintalan gyermek volt. Édesapja tartott attól, hogy emiatt 
sokszor kikap majd a nagyapától, de jobbnak látta mégis rábízni a fiát. 
Nagyapáéknak csak egy gyermekük volt, s amikor Jóskának újabb 
testvére született, ironikusan megjegyezte: „Látszik, hogy irt jó a levegő, 
és szaporodtok, mint a gombák. Eddig három fiú volt, most egy 
kislánnyal többen lettetek." Jóskáék még többen lettek testvérek, 
összesen húszan, mert a család szinte minden évben gyarapodott 



egy-egy gyermekkel. Közülük tizenketten - kilenc fiú és három lány 
- felnőttek, a többiek pár hónapos korukban meghaltak. 

Eltelt a nyár, hazafelé készülődtek a vendégek. Ki Pestre, ki Viskre. 
Vittek magukkal szárított gombát, sok áfonyát, málnát (ezek mind 
orvosságok) és szedtek mogyorót is. A csomagok cipelésében a 
munkások segítettek. A vendéggyerekek nem vágytak haza, ők nem 
bánták volna, ha a nyár sose múlt volna el. Rábeszélték Jóskát, vezesse 
el őket a fekete kutyákhoz. Eltűnésüket a dajka vette észre abból, 
hogy megszűnt a gyermekzsivaj. Rögtön szólt a szülőknek, akik két 
vadászt és három erdészt azonnal utánuk küldtek a tudatlanba, hiszen 
senki nem tudta, merre mehettek a gyerekek. Keresték, hívták őket, 
de hiába, csak a madarak röppentek fel riadtan. Abban az irányban 
folytatták a keresést, hátha a gyerekek zavarták meg a madarakat. 
Mélyen az erdőben jártak már, amikor csendes beszélgetésre figyeltek 
fel,Jóska hangjára. Nyilván a többi gyereknek mondta: „Maradjatok itt, 
majd én kiáltok nektek, akkor gyertek utánam". A keresőket már csak 
egy bokor választotta el a gyerekektől, de nem mentek oda hozzájuk, 
hanem szétszéledtek, körbevették a környéket és észrevétlenül 
meghúzódtak egy-egy fatörzs mögött. Onnan látták, hogy Jóska felé 
egy nagy fekete medve közelít, méghozzá két lábon járva, Jóska pedig 
eléje fut. A vadászokban meghűlt a vér. Tudták, hogy cselekedniük 
kell, de azt is látták, hogy nem lehet, mert a medve átölelte Jóskát. 
Ezért a levegőbe lőttek, mire a medve elmenekült, Jóska pedig 
összeesett. Újabb lövések dördültek abba az irányba, amelyre a medve 
elmenekült. Mindenki azt gondolta, Jóskát megsebezte a medve a 
mancsával. A többi gyerek is elájult az ijedelemtől. A vadászok a medve 
nyomába eredtek, de annak nyoma veszett a sűrűben. Ekkor 
összeszedték a gyerekeket, és azon az ösvényen, amelyen jöttek, 
elindultak hazafelé. Jóska nagyon meg volt lepődve, s megszeppenve 
találgatta, mit fognak mondani a szülei. Különösen az édesapjától félt, 
pedig ő sohasem bántotta. Intelligens, finom ember volt. 

Útban hazafelé egyszer csak elhomályosodott a nap, dörgött és 
villámlott, nagy szél kerekedett, csak úgy tördelte a fák száraz gallyait. 
Közel jártak a házhoz, mert érezni lehetett a frissen sült, finom 
házikenyér illatát, amely szinte az egész környéket elárasztotta. 



Hetente kétszer sütöttek kenyeret, kemencében. A németek igen 
finom kenyeret tudtak sütni. 

Már látták az erdészházat, amikor megindult a nagy eső. Mire 
hazaérkeztek, mindenki csurom vizes lett. 

Jóska édesapja úgy fogadta őket, hogy a „hős" legényt kint hagyta 
az udvaron: hadd verje az eső, hadd nőjön - hátha okosabb lesz, nem 
fog szökdösni, és oly sok egyéb bosszúságot okozni mindenkinek. 
Hősködjön az esőben! 

Jóska sírt, könyörgött, fogadkozott, hogy ezután szófogadó lesz, 
csak ne vigyék Viskre. Azért félt, mert emlékezett a viski nagyapa 
szavaira, aki többféle módszert is kilátásba helyezett arra, hogy 
megszelídítse, szófogadásra kényszerítse őt: szíjat hasít a hátából, fához 
kötözi, hadd süsse a nap reggeltől estig, sovány kenyéren és vízen 
fogja tartani; és ha még akkor sem javul meg, akkor összekötözi a 
kezét-lábát, leereszti a Tiszán, hadd vigye a sellő lefelé, amíg ki nem 
fogják valahol a gonosz emberek... Amikor erről beszélt a viski 
nagyapa,Jóska úgy tett, mintha nem figyelne oda, de valójában minden 
szót hallott és megjegyzett. Éppen ezért könyörgött keserves sírás 
közepette az édesapjának, hogy a gonosz is megszánta volna. 

Az erdészek és a vadászok részletesen elmondták a történteket 
Jóska édesapjának. Szerintük Jóska nem először találkozott a medvével, 
hiszen az átölelte a gyereket, így üdvözölték egymást. „De mi lett 
volna a többi gyerekkel, ha mi nem vagyunk ott, erdész ú?"- kérdezték 
aggályoskodva. „Na, megkapjátok a jutalmatokat - hangzott a válasz 
- , és hála Istennek, nem történt komolyabb baj a gyerekekkel. De 
Jóskát meg kell büntetni. Szavazzunk: megbüntetni vagy nem?" 
Tizenhatan voltak a házban, mindannyian felemelték a kezüket, Jóska 
mellett álltak. Az apa fejcsóválva mondta: „Valamilyen büntetést mégis 
kell adni, de mit?" A gyerekek kórusban kiáltották, hogy nem kell 
büntetés. Jóska csak zokogott az egyik sarokban a falnak fordulva, 
már alig bírt állni a lábán. Később jó ideig kukoricaszemeken kellett 
térdelnie. „Ezt nem lehet büntetlenül hagyni - mondta az apja. - Ha 
belegondolok, a hideg ráz: milyen merész gyerek, aki medvével 
barátkozik, mert ő kutyának nézi!" 

A pesti gyerekek már láttak olyan „kutyát" az állatkertben, de 
persze az medve volt, nem kutya. 



A dajka megsajnálta Jóskát, odament hozzá és azt mondta neki, 
álljon fel, kérjen bocsánatot az édesapjától, és ő megbocsát. Az 
édesanyja is kérte az erdész urat, lássa be: a gyermek álmos és éhes. 
Az erdész úr, bár soha nem látták még ennyire szigorúnak, mint most, 
jó ember volt, megbocsátott Jóskának. Azt mondta neki, mosakodjon 
meg, egyen és mehet lefeküdni. Jóska nem kívánt enni, csak minél 
előbb aludni, és elfelejteni, ami történt. Sajnálta a medvét. 

Másnap reggel még mindig fújt a szél és csepergett az eső. A 
vendégek és a rokonok egy nap késéssel utaztak el. A nagy készülődés, 
sütés-főzés közben Jóskáról megfeledkeztek. Amikor bementek a 
szobájába, nem találták ott. Hová lett? Nem látták a házból kimenni. 
Még a reggelijét sem fogyasztotta el, ott volt érintetlenül az 
éjjeliszekrényen. Kinéztek a balkonra, hát Jóska ott gubbasztott a 
sarokban. Fájt a hasa, de legfőképpen azért volt elkeseredve, mert 
távoznak a játszótársai, őt pedig rövidesen elviszik Viskre. Nem az 
iskolától félt, hanem a szigorú nagyapától. Mindig mondták a házbeliek, 
hogy a tanulással nem lesz gondja, hiszen már tud olvasni a 
meséskönyvekből, és nemcsak elszámol 100-ig, hanem összeadni és 
kivonni is tud. A viski Laci bácsi gyerekei kisebbek voltak nála, de 
nem vigasztalták azzal, hogy majd ők is ott lesznek, ne sírjon. 

Másnap a vendégeket és a rokonokat lovas kocsi vitte a faluba. 
Jóska is velük utazott, a kocsis mellett ült Az apja sajnálta, hogy a 
búcsúzkodáskor zokogott a fia. Elkísérte őt, és hazatérve boldogan 
mesélte el a feleségének, hogy amikor a vendégek átültek a 
postakocsira, Jóska már nem sírt. 

Az utazás tulajdonképpen kellemesnek bizonyult, hiszen az eső 
után nem volt poros az út és nem volt nagyon meleg. 

Attól a naptól Jóska megváltozott. Minden áldott nap játszott a 
testvéreivel, de csak az udvaron, s oda is kikérezkedett. 

Beköszöntött a tél, beálltak a zord, hideg és hosszú téli esték. 
Naponta hozták a sok vadat, Jóska pedig figyelte, nem lőtték-e le az 
ő kutyáját is. Álmában is sokszor felriadt, hangosan beszélt a kutyával. 
Istenem, mennyire megszerette a medvét! De a vadászok soha nem 
találkoztak vele, pedig elhatározták, hogy ha útjukba kerül, nem 
kegyelmeznek neki. 



A következő nyáron Jóskát elvitték Viskre, hogy az iskolakezdés 
előtt ismerje meg és barátkozzon meg új környezetével. Nagyapa 
kijárt a napszámosokkal kaszálni a mezőre, és Jóska is velük ment, 
friss ivóvizet hordott nekik, naponta kétszer. Estére annyira elfáradt, 
hogy alig érkeztek haza, máris igyekezett lefeküdni. Megszokta a 
fegyelmet, nem vágyott haza, a szüleit sem emlegette. Ahogy nőtt, 
úgy okosodott. Unatkozni nem volt ideje, mert a nyár szénázással telt 
el, és a nagyapja mindig vitte magával. Vasárnap nem dolgoztak, 
rendszerint templomba mentek. Délután megengedték Jóskának, 
hogy kissé elcsavarogjon a barátaival, akik szerettek érdekes dolgokat 
mesélni és jókat nevetni. Jóskának is lett volna mit mesélnie, de eleinte 
hallgatott, nem volt bátorsága belekezdeni. „Majd egyszer mindent 
elmondok, de lehet, hogy el sem hiszik, ami velem történt, bár nagyapa 
bizonyíthatná, hogy igazat beszélek, hiszen pontosan tud mindent. 
Nem akarta Jóska, hogy kinevessék. 

A fekete kutyák miatt még mindig bánkódott. „Mi történt velük? 
- töprengett. - Bár lenne olyan szerencsém, hogy még egyszer 
láthatnám őket, de ez lehetetlen..." Ilyenkor elszomorodott. 

Eljött a vacsora ideje. Nagyapa pontos ember volt, Jóska igyekezett 
jó lenni, sose késett el a vacsoráról, mert nem akarta felbosszantani a 
nagyapját, aki eddig egyszer sem bántotta őt. Jóska tudta, hogy 
bármennyire rosszalkodna, akkor sem vinnék vissza Németmokrára, 
hát inkább igyekezett alkalmazkodni a nagyapa szigorához. így 
gondolkodott: „Hamarosan kezdődik a tanulás. Már kaptam új ruhát a 
nagyszülőktől, és elnyertem a bizalmukat. Bíznak abban, hogy nem 
oldok kereket. Hova is mennék, hiszen az utat nem ismerem... Nem 
is akarom cserbenhagyni őket, mert nagyon jók hozzám." 

A nagyapa elégedetten mondta: „Nem is olyan rossz ez a Jóska, 
ahogy a lányom és a vejem előadta. Segítőkész, nem felesel, és 
mindent megcsinál, amit mondok neki, nincs panaszom rá." 

Az iskolában Jóska már az első napon megmutatta tehetségét. 
Még németül is kérdeztek tőle pár szót, és megfelelt. Ugyanakkor 
csodálkozott: honnan tudják, hogy ő beszél németül? Az iskolából 
hazafelé egész úton ezen tölte a fejét. Otthon részletesen elmondta, 
mi történt az iskolában. Bevallotta, hogy neki tetszett az iskola, mivel 
németül is kérdezték őt. Nagyapját érdekelte, hogy miről kérdezték. 



„Például azt, hogy honnan jöttem és kinek a fia vagyok" - válaszolta 
Jóska. „És hogy feleltél?" - firtatta a nagyapa. „Hát így: én 
Németmokráról jöttem, Mandrik János főerdész fia vagyok. Ezután a 
tanítónő azt kérdezte, le tudnám ezeket írni. Azt mondtam, le tudom. 
Elővettem a palatáblát és leírtam ügy, ahogy a dajkám tanított írni 
németül." 

Nagyapja megdicsérte és biztatta: „Csak így tovább, fiam!" Utána 
megmondta Jóskának, hogy Laci bátyja is az iskolában tanít, tőle tudták 
meg, hogy ő ismeri a német nyelvet. „Te nem láttad az iskolában Laci 
bátyádat?" - kérdezte. Jóska azt válaszolta, hogy nem látta, és azt 
sem tudta, hogy ebben az iskolában tanít. Nagyapja megismételte az 
elismerő szavakat: „Büszke vagyok rád, fiam, hogy nem hozol ránk 
szégyent, men mi nemesi családból számlázunk, méghozzá az elődünk 
egy lengyel gróf volt. Tisztában kell lenned azzal, hogy egy nemes 
férfinak tudnia kell több nyelven beszélni. El ne feledd, honnan 
származol. Dicsekedni nem kell vele, csak kiérdemelni. És mivel lehet 
kiérdemelni? A tudással! Tanulj mindig szorgalmasan, akkor értelme 
lesz a tanulásodnak, nem veszíted el a hírnevedet!" 

Jóska nagyon várta a holnapot, vágyott az iskolába, hiszen ott 
játszani is lehetett, a tanulás pedig neki könnyen ment. Nagyapja 
tovább biztatta: „Ne bizakodj el a tudással. Ha szorgalmas leszel, egy 
év alatt két osztályt is elvégezhetsz. Az iskolában az elsősök együtt 
járnak a másodikosokkal, és év végén derül ki, ki jut tovább - ezért 
csak tanulj! Év végén elviszlek a szüleidhez, ha jól fogsz tanulni. 
Szeretném, ha nem vallanánk szégyent apád meg anyád előtt. 
Remélem, hog^ nem." 

Jóskának felcsillant a szeme az örömtől, hogy újra láthatja majd a 
testvéreit, a szüleit és a dadát, aki megtanította őt németül írni-olvasni. 
Arra is gondolt, hogy majd otthon is maradhat, ott fog járni iskolába, 
de erről hallgatott, mert attól félt, hogy ha elmondja, akkor nem viszi 
haza a nagyapja. 

Más körülmények közt nem bánta volna, ha soha nincs vége az 
iskolának, hiszen nagyon szeretett iskolába járni és főleg tanulni, most 
azonban, miután nagyapja megígérte, hogy a szünidőben hazaviszi, 
nagyon hosszúnak tűntek számára a napok és az éjszakák, mintha 
sose akarna befejeződni a tanév. 



Egy vasárnap a templomban találkoztak Laci bátyjával, a tanítóval, 
aki egyben kántor is volt a gyülekezetben. Laci dicsérte Jóskát, mert 
jó tanuló. Úgy olvas és számol, mint a harmadikos-negyedikes 
tanítványok, tehát az apja büszke lehet rá. Az iskolás gyerekek szintén 
mesélték a nagyapának, milyen okos unokája van, több nyelven is 
beszél. A nagyapa mosolyogva jegyezte meg: „Ha ezt mondják, akkor 
biztosan igaz, de velem csak magyarul beszél." Jóska nem nagyon 
figyelt a beszélgetésre, szomorúnak látszott. Nagyapja magához hívta, 
édességet vett neki, hátha felvidul. Jóska azonban nem vidult fel. „Ki 
bosszanthatta fel a gyereket?" - töprengett a nagyapa, aztán hazaküldte 
Jóskát, hogy szóljon a nagymamának: ne várja őt ebéddel, talán csak 
késő délután megy haza, mert elintéznivalói vannak az emberekkel. 

Jóska hazament, és látta, hogy a nagymama üvegből iszik valamit. 
Úgy tett, mintha nem látott volna semmit. Eszébe jutottak nagyapja 
szavai, amikor azt mondta neki, hogy nagymama iszik, csak arra nem 
tud rájönni, hová rejti a pálinkát. Arra kérte Jóskát, hogy ha ő megtudja 
a rejtekhelyet, titokban árulja el neki. Most Jóska látta, hogy 
nagymamája az üveggel az istálló felé tart, de nem tudott utána menni, 
ezért elhatározta, hogy a látottakról nem szól semmit a nagyapjának, 
akit nagy ritkán szintén látott a kocsmában, de csak sört ivott, és azt 
sem üvegből, hanem söröspohárból. 

„De vajon hová dugta el nagymama az üveget?" - tépelődött 
Jóska. Látta, hogy az istállóból visszajövet nagymama alig bír járni. 
Már máskor is észrevett nála ilyen nehézkes járást, de akkor azt gondolta, 
az öregségtől van, és még sajnálta is. Most már tudta, hogy miről van 
szó valójában. Hallgatott, de a nagyapja látott mindent. A nagymama 
minden házimunkát elhanyagolt. Nem főzött rendesen. Naponta feküdt 
részegen, nem csinált semmit. Nagyapa megparancsolta Jóskának, 
hogy az istálló ajtaját mindig csukja be, mert a nagymamának egyre 
rosszabb az állapota. Ha nem volt pénze, pálinkáért cserébe bármit 
elvitt a zsidó kocsmárosnak: libát, tyúkot, tojást. Nagyapa azt kérte 
Jóskától, ha ilyesmit lát, azonnal jelentse neki. Még azt is mondta, 
délutánonként az iskola után halogassa a pihenést és a szórakozást, 
inkább a nagymamát figyelje, mit visz el hazulról; és bármit visz, üsse, 
amivel csak tudja, mert ha nem, akkor ő fog kikapni. Jóska nem 
tudta, mitévő legyen. „Innen menekülni kell, mert nem bírom tovább 



- gondolta kétségbeesetten. - De hová meneküljek? Ki gondolta 
volna, hogy mibe fogok itt belecsöppenni... Csak lenne már vakáció 
és vinne haza nagyapa! Én ide többé nem jövök vissza. Ki hallott 
olyat, hogy üssem a nagymamát? Mit szólnának a szomszédok? Inkább 
világgá megyek, de nagymamát sose fogom ütni." 

Állta a szavát, pedig ha nem vigyázott, és a nagymamának sikerült 
valamit ellopni a háztól pálinkáért, kikapott a nagyapjától. 

Egy napon meglátogatta őket az édesapja Németmokráról. Jóska 
örült is, meg nem is. Nem merte elmondani rögtön, mennyire szeretne 
innen elmenekülni. Az apja elmondta, mi újság otthon: a család újabb 
kislánnyal gyarapodott. „Hányan is vagyunk már? - tűnődött Jóska. -
Talán öten." Végül kileste az alkalmat, amikor a nagyszülők nem 
hallhatták, és elmesélte apjának az itteni helyzetet, és azt kérte, vigyék 
őt haza, mert nem bírja tovább. Említette azt is, hogy a nagyapja 
megígérte, a szünidőben hazaviszi. Az apja tudott erről, de azt felelte, 
nemigen lesz belőle semmi, mert a vakáció kezdetén van a mezei 
munkák szezonja, és nagyapjának nem lesz ideje őt hazavinni.,Akkor 
miért ígérte meg" - mondta szemrehányóan Jóska. „De tudod, 
nagymamádra is ügyelni kell" - érvelt az apja. Jóska kétségbeesetten 
mondta, hogy ő azt nem vállalja, inkább világgá szökik. Ettől az apja 
óva intette, és megígérte, beszél a nagyszülőkkel, hogy bánjanak 
vele finomabban, és a nagyapja lehetetlent ne bízzon rá, mert annak 
nem lenne jó vége. „Ne sírj, mindent elrendezek, te csak tanulj tovább, 
hiszen tudod, hogy te veszed majd hasznát. Hallottam felőled egyet-
mást a tanulással kapcsolatban, és büszke vagyok rád. Bár ott 
tanulhatnál mellettünk! Édesanyád is sokat aggódik miattad. Most is 
azért jöttem váratlanul, mert rosszat álmodott felőled a szakácsnőnk, 
Jutka. Édesanyád sírt, és azt mondta, bízzam a feladatokat a 
helyettesemre, és jöjjek ide. A munkások is sokszor emlegetnek téged, 
meg a fekete kutyát, akit sokszor meglátogattál az erdőben. Érdekes, 
hogy azóta egyszer sem találkoztunk azzal a medvével, talán elnyelte 
a föld..." 

Az édesapa néhány napig Visken maradt. Jóska nem tudta, mit 
mondott a nagyszülőknek, de érezte, hogy beszéltek őróla, és amikor 
az apja hazaindult, nehezen vált meg tőle. Utána nem találta a helyét, 
már az iskola sem tetszett neki, pedig az a hely volt számára a 



legkedvesebb. Minden zavarta őt, annyira, hogy még a tanító is észre-
vette rajta a változást, és megkérdezte, mi történt vele. 

Nagymamája folytatta az ivást, mindent rejtegetni kellett előle. 
Jóska észrevette, hogy az ablakon mászik be a házba és kidobja, amit 
pálinkáért akar vinni. „Hogy akadályozzam meg? - töprengett. -
Nagyapa még kora reggel elment két fogattal az erdőre fáért, mert 
édesapám elintézte az erdészeten, hogy kapjon két szekér fát. 
Nagymama nem főz, csak jön-megy reggel óta. Az iskolában most 
szünet van, mindenki az ünnepekre készül. A barátaim betlehemet 
készítenek. Pénzzel én is hozzájániltam, de nem tudok segíteni nekik. 
Biztosan megértik, mert tudják, milyen csapás van nálunk. De kántálni 
majd együtt megyünk... Nyáron még nem voltak igazi gondjaim. 
Most hiába örülök az ünnepnek, ha ezek az itthoni gondok nagyon 
aggasztanak. Itthon kell lennem, mikor nagyapa hazajön. Nem tudom, 
mi lesz, mert láttam, hogy nagyanyám elvitt egy darab szalonnát. Ha 
nagyapa észreveszi, lesz kapás mind a kettőnknek..." 

Antikor meghallotta a hazatérő fogatok csengőszavát, azonnal futott 
kaput nyitni, hogy örömet szerezzen a nagyapjának. Mivel esett a hó, 
nagyapa tetőtől talpig fehérben ült a fa tetején, mint egy hóember. 
Jóska segített kifogni a lovakat, és kérdezgette a nagyapját, nem 
fázott-e meg. Nagyapja viszont azt firtatta, raktak-e tüzet a házban, és 
van-e főtt étel. Ekkor Jóska sírva mondta: ő rakott tüzet, de főtt étel 
nincs. Közben beérkezett az udvarra a másik fogat is. A szánon nem 
ült senki, de az ökrök olyan okosak voltak, hogy egyedül jöttek. 
Jóska és a nagyapja addig be sem ment a házba, amíg le nem rakodták 
a fát: Jóska ledobálta a fogatról, nagyapja pedig behajigálta a színbe, 
nehogy még jobban belepje a hó. Jóska megnyugodva hallotta, hogy 
az öreg fütyörészve dolgozik. Kész lett volna estig is dolgozni, csak 
ne kelljen bemenni abba az elátkozott házba, ahol részegen fekszik a 
nagymamája. Amikor végeztek, nagyapja elővette a tarisznyát, 
amelyben reggelit vitt magának, és egy nyulat vett ki belőle, amit a 
Szomis nevű kutyája fogott meg. Azt mondta Jóskának, vigye a nyulat 
a nagymamának, hogy nyúzza meg, ha még bír járni. Jóska bevitte, 
és nagyon elcsodálkozott: nagymamája már javában sütötte a nagy 
lábos húst . Nem akart hinni a s z e m é n e k , de aztán nagy 
megkönnyebbüléssel hálát adott a jó Istennek, hogy minden megy a 



rendes kerékvágásban, nincs veszedelem. Nagymamája elvette a 
nyulat, és percek alatt megnyúzta; ment az neki, mint a karikacsapás. 
Szét is szedte, beáztatta, hogy ne legyen véres a hús. Jóska 
elábrándozott: „Milyen jó lenne, ha nem inna soha többé! Akkor siitne-
főzne mindennap, mert van miből, és béke lenne a házban, nem 
lenne veszekedés meg verekedés... Milyen jó lenne! Akkor nem is 
vágynék vissza Németmokrára, itt sok barátom van már." 

Mire a nagyapa bejött a házba, az asztal meg volt terítve, és szótlanul 
megebédeltek. Evés végeztével megszólalt a nagyapa: „Te Anna, 
nem lehetne ez mindig így, hogy béke legyen a házban? Mert látom, 
ma nem voltál a zsidónál, és Jóska sem panaszkodik." A nagymama 
hallgatott, csendesen tette a dolgát. Biztosan azt gondolta, néhány 
nap múlva itt a karácsony, mások készülődnek, itt meg még semmi... 
Lisztet hozott a kamrából, a kályha mellé tette, hogy felmelegedjen. 

Nagyapa ledőlt megpihenni, Jóska pedig engedélyt kért, hogy 
elmehessen a barátainak segíteni a betlehem elkészítésében. Azt 
szerették volna, hogy a sok közt az övék legyen a legszebb. Jóska 
nem tudta, mi lesz az ő feladata, de megnyugtatta a fiúkat: bármi lesz, 
jól megtanulja. A barátai észrevették, milyen vidám gyerek, hogy 
boldogan mesél mindenről, ami vele történt a hegyekben. S valóban, 
Jóska elmesélte, milyen sok madáretetőt raktak ki a munkások télen 
az erdőben, és nagy hóembereket csináltak a ház mellett, a 
szögesdrótokra pedig csengőt akasztottak: amint rászállt egy madár, 
máris szólt a csengettyű, és messzire hallatszott. Jóska mindenről mesélt, 
csak a fekete .kutyáról hallgatott; azt gondolta, kinevetik a barátai, 
mert a medvét kutyának nézte. A fiúk elárulták neki, hogy a 
betlehemes játékban ő lesz az Öreg, s hogy mi lesz a feladata. 
Megmondták neki, hogy az Öreg szerepének eljátszásához guba és 
szőrmesapka kell. 

Jóska nagyapjának volt fekete gubája, csakhogy az ő termetére 
az túl nagy lett volna. A fiúk megnyugtatták, hogy majd szereznek 
neki való gubát. 

Amikor befejezték a betlehemet, Jóska boldogan ment haza. Az 
idő már estére járt, nagyapa a jószágot etette, és a gyerek úgy látta, 
minden rendben van. Bentről jó illatok terjengtek, készült a finom 
vacsora. Jóska remélte, hogy most már mindig béke lesz a házban. 



Segített a jószágok etetésében, aztán mentek vacsorázni. Kezet 
mostak, imádkoztak, és az asztalhoz ültek. A vacsora Jóska kedvére 
való volt: rakott krumpli és a nyúlból készült savanyúleves. 
Nagymamája jól tudott főzni, amikor nem volt részeg, de ez eddig 
ritkán fordult elő. Jóska elmondta, mi lesz a szerepe a betlehemes 
játékban. Szóvá tette, hogy szőrmesapka van, de gubát még ezután 
kell szerezni valahonnan. Nagyapja azt válaszolta, guba is van a 
padláson, amivel a hagymát szokták letakarni.,Akkor minden rendben 
- gondolta Jóska - , jöhet a karácsony! Lám, ha minden rendben van, 
jó a közérzete nagyapának, nem is olyan szigorú." Kitudódott az is, 
hová lett a szalonna: nagyapa vitte ki a hegyre azoknak a munkások-
nak, akik a fát vágták. „Szorgalmas emberek, megérdemelték - mondta 
nagyapa. - Elhatároztam, hogy ha karácsony után megint megyek 
fáért, viszek nekik burgonyát, babot, lisztet és olajat is." Azért készült 
karácsony után ismét fáért menni, mert olyankor még jó szánút van. 
A szalonna-ügy alakulásával nagy kő esett le Jóska szívéről. Élvezte, 
hogy felvidult a ház, hogy nagyapja elbeszélget a nagymamával, amire 
eddig nemigen volt példa. Még egy érdekes esetet is elmesélt Jóskának: 
„Tizennyolc éves voltam, amikor karácsony nagyhetén fogadást tettem: 
félméteres hóban mezítláb elviszek egy zsák búzát a román határig. 
El is vittem. Ketten kísértek. Megnyertem a fogadást, nem kevés 
pénzt... De ide figyelj, Jóska fiam: bármilyen erős leszel, ilyet ne 
tégy! Nem éri meg az egészséget rongálni. Én is rájöttem hogy ez 
csak hősködés, az erőt nem így kell felhasználni. Neked legyen majd 
több eszed, mint nekem volt akkor. . . Nagyon örülök, hogy 
beilleszkedtél az itteni életbe. Ne vágyódj el innen, hiszen otthon 
érzed magad. Vagy tévedek? Ne mondd ki a véleményedet, majd 
kiderül. Csak továbbra is legyen minden rendben itthon. Milyen nagy 
megkönnyebbülés a ház nyugalma!" 

Jóska is örömmel nyugtázta, hogy a nagymamája megváltozott, 
bár nem tudhatta, meddig lesz így. Mindenesetre a nagymama 
szorgalmasan térült-fordult, sütött-főzött karácsonyra, a béke ünnepére. 
Jóska azt latolgatta, lesz-e fenyőfájuk az ünnepen, mert azt senki 
nem említette. Otthon, fent a hegyekben, a magányos kastély udvarán 
állt a gyönyörűen feldíszített fenyőfa, amit Jézuska öltöztetett fel. Kis 
angyalkák voltak rajta, alatta pedig rengeteg ajándék. Mindenki, még 



a szülők is kaptak valamit ajándékba. Jóska rossz volt, de ő is kapott 
ajándékot. „Itt nem rosszalkodom, de vajon hoz-e a Jézuska ajándékot, 
vagy ide nem jár a Jézuska?" - töprengett. Aztán arra gondolt, hogy a 
barátai sem emlegették a fenyőfát meg az ajándékokat. Igaz, ő sem 
beszélt erről, inkább emlékezett: „Nálunk másképp volt a betlehem. 
Igazi bárányok járkáltak a fenyőfa alatt. A csillagokat pásztorok forgatták 
és furulyáztak. A kollektíva németül kántált. Nagyon szép volt." 

Aztán megkérdezte, lehozták-e már a padlásról a gubát. Alighogy 
elhangzott a kérdés, nagyapja máris hozta a gubát. Mire Jóska 
körülnézett, már rendbe is volt hozva. Fehér volt a guba és földig ért 
rajta. Nagyon örült, úgy vélte, karácsonyra sem fog különb ajándékot 
kapni. Futott a barátaihoz, hogy elüjságolja a hírt. Örömében nem is 
az utcán szaladt, hanem a kerteken keresztül, a töretlen hóban, hogy 
minél előbb odaérjen. A barátok vele együtt örültek, de Jóska 
csakhamar visszafutott a nagyapja házához, ugyancsak a kerteken 
keresztül. Olyan sűrűn hullt a hó, hogy a lába nyomát, amit idejövet 
hagyott a hóban, már nem lehetett látni. Jóskát megejtette a látvány: 
„Milyen szép a táj! Minden fehér az ember talpa alatt, és a hó könnyű, 
mint a pehely. Máskor észre sem vettem, milyen csodálatos körülöttem 
minden. A hegyoldalon gyerekek szánkóznak, csak én nem mehetek 
oda, mert nincsen szánkóm. Pedig mióta fülembe cseng a gyerekek 
örömös sikolya, zsibongása. Milyen boldogok lehetnek azok a 
gyerekek - engem miért nem engednek sehová? Most is csak 
elszöktem: nagyapámat nem láttam sehol, nagymamától meg nem is 
akartam kérezkedni, mert akkor ő szabadon gazdálkodhat, s végül én 
kapok ki, ha megint elvisz valamit a kocsmárosnak. Büntetés, hogy 
nem mehetek sehová, mint más gyerekek." 

Amikor hazaérkezett, nagyapja észrevette. A fásszínben dolgozott, 
takaros halomba rakta az ölfadarabokat. Megkérdezte Jóskától, hol 
csavargott. A gyerek azzal védekezett, hogy nem látta a nagyapját, 
ezért nem tudott tőle elkérezkedni. Megmondta, hol járt, és azt is 
elpanaszolta, hogy a többi gyerek elment szánkózni. „Én miért nem 
mehetek? - faggatta a nagyapját. - Tessék elengedni!" Mire a nagyapja 
ennyit mondott: „Szánod van?" „Nincsen." „Mivel akarsz menni? Na, 
eredj be a házba, nézd meg, mi van az ajtó mögött... Hozd ki, és 
mehetsz szánkózni." 



Jóska nagy örömmel szaladt befelé. Mit is kell neki a házból kihozni? 
Benézett az ajtó mögé, és mit látott: egy szép ródlit, méghozzá újat! 
Alig tudta felemelni, mert jó hosszú volt, három gyerek is elfért volna 
rajta. Örömmel szaladt vissza a nagyapjához és nagyon szépen 
megköszönte az ajándékot. „Ezt még Mikulásra kaptad, csak kevés 
volt a hó, nem vettem elő, hogy örülj neki. Most már mehetsz 
mindennap, csak vigyázz magadra meg a szánkóra is!" - mondta a 
nagyapja. 

Elérkezett a várva-várt karácsony is. Nagyon szép volt. Amikor 
Jóskáék elindultak a betlehemmel, rögtön látták, övék a legszebb. 
Megengedték nekik, hogy este tíz óráig járják a falut. Sok diót, almát, 
mogyorót, süteményt, a rokonoknál pedig még pénzt is adtak nekik. 
Elmentek Jóska nagyszülei házához is. Jóska nagyot nézett, hiszen a 
nagyszobában hatalmas, szépen feldíszített karácsonyfa állt, alatta sok 
doboz ajándékokkal. Azonnal látni szerette volna, mi van a 
dobozokban, de a betlehemet nem illett otthagynia. Nagyapja is pénzt 
adott nekik, Jóskának még külön is. Utána még elmentek pár házhoz, 
aztán mindent elosztottak egymás közt, amit kaptak, és hazamentek. 
Jóskát boldogsággal töltötte el a szép karácsony és a sok ajándék. 
Nem tudni, honnan volt rá pénze, de a nagymama is vett neki egy 
szép, új kabátot. A pénzt, amit a kántálásért kapott, Jóska odaadta a 
nagyapjának. 

Leült a nagyszobában és gyönyörködött a szép karácsonyfában 
meg az ajándékokban, amit neki a Jézuska hozott. Közben arra is 
gondolt, vajon hogyan zajlott le az ünnep otthon, a hegyekben. Látni 
szerette volna a szüleit és a testvéreit. 

A hosszú téli estéken gyakran unatkozott. „A hegyekben mégis 
más - gondolta. - Oda sokan jönnek télen is, nyáron is. Ide még a 
szomszédok se jönnek beszélgetni. Nagyapám se jár sehová, csak a 
templomba. Templom után szokott beszélgetni az emberekkel. 
Mindenem megvan, de örömöm semmi. Még meddig kell így élnem? 
Nincs kitől megkérdezni: nagyapám már alszik. Én is elteszem magam 
holnapra, ahogy apám szokta mondani. Nagyapa azt mondta, holnap 
templom után mehetek szánkózni, csak előtte ebédeljek meg." 

Az ünnepek alatt, amíg lehetett szánkózni, gyorsabban teltek a 
napok. De a tél elmúlt, a hó elolvadt, és a szánkózásról le kellett 



mondani. Jóska emiatt elszontyolodott: „Hol van még a nyár, és ha el 
is jön, ki tudja, mi lesz?" 

Az iskolába járt rendesen, attól nem volt megfosztva. Aztán eljött a 
nyár, és nem volt idő utazgatni. A szénázás és egyéb tennivaló sok munkát 
adott. Jóska hiába könyörgött a nagyapjának, hogy vigye haza, arról szó 
sem lehetett. Jóska ügy érezte, büntetés alatt áll, és még sírnia sem 
szabad. Tudta, hogy a nyár is elmúlik, de nehéz volt kivárni a végét. A 
nagyapjával néha elmentek a Tiszára, ahol megtanult úszni. Egyedül 
azonban nem engedték el, mert minden nyáron belefulladt két-három 
gyerek a folyóba. Jóska egyik jó barátja a szeme láttára fulladt a Tiszába, 
s ő azóta nem tudott megnyugodni. Azóta csak a nagyapja előtt mehetett 
a vízbe, és csak mellette úszkálhatott. Emiatt nem haragudott, mert eszébe 
jutott a nagyapai intelem: nem kell hősködni. És ott volt a szomorú 
példa: az ő barátja a Tisza partján nőtt fel, már ötévesen megtanult úszni, 
mégis belefulladt a folyóba. Akik ismerték, föl nem foghatták, hogyan 
történhetett vele a tragédia. De nemcsak gyerekek, felnőttek is 
odavesztek a Tiszába, köztük családos apák is. 

Teltek-múltak a napok, közeledett az ősz, az iskolakezdés. Jóska 
édesapja még nyáron eljött szétnézni, hogyan is vannak Visken a 
rokonok, no meg Jóska. Már a falu határában mondták neki az emberek, 
hogy Jóska és a nagyapja éppen a Tiszán van. Erre megállította a 
fiákért, hogy szétnézzen a Tisza-parton. Észrevette Jóskáékat és 
gyönyörködött, milyen jól tud úszni a fia, és mindig a nagyapja 
közelében. Ült a parton és sokáig figyelte őket. Amikor Jóska elfáradt, 
és mindketten mentek kifelé a partra, akkor vették észre, hogy ő ott 
ül a parton. Jóska megörült, mert azt hitte, az apja érte jött, de tévedett. 
Az édesapja ugyanis Viskről nem hazafelé, hanem Pestre utazott 
tovább. Elmondta, mi újság otthon, vagyis hogy ismét szaporodott a 
család. Jóska is elmesélte, milyen szép volt a karácsonyi ünnep, milyen 
ajándékokat kapott a Jézuskától, és hogy betlehemeztek a barátaival. 
Beszélt arról is, hogy nagyon szeretné látni az édesanyját és a testvéreit. 
„Majd elviszlek télen, szánnal - mondta a nagyapja. - Bebújunk a 
gubába, a lábunk alá meg téglát melegítünk. Majd meglátod, milyen 
jó lesz!" Ezzel azonban egyáltalán nem vigasztalta meg Jóskát. 

Hazamentek, és az apja szétosztotta a magával hozott ajándé-
kokat, kinek mit. Nem maradt éjszakára, sietős volt az útja Pestre a 



munkája ügyében. Búcsúzáskor Jóska nem sírt, de szomorú gondolatok 
jártak a fejében: „Meddig hitegetnek még, hogy majd nyáron, majd 
télen visznek haza? Nyáron sok a munka, télen megtámadhatnak a 
farkasok, és nagy a hó... Már nem hiszek senkinek, elszökök innen. 
De hová, mikor, ha nem tudom, merre menjek?! Ó, Istenem!" 

Ekkor megszólalt a nagyapja: „Holnap megyünk a lázra, jön velünk 
két napszámos is. Ott fogunk főzni, csak hét végén jövünk haza. 
Viszünk magunkkal takarót is, nagyanyádat rábízzuk Laci bátyádra, 
tartsa szemmel. A tehenek legyenek megfejve, a tejet öntsék a disznók 
elé. Egy tehenet a szekérhez kötünk, magunkkal visszük. Az ökröket 
is, azok eljönnek a szekér után." 

A nagyapa egy hetet mondott, de egy hónap lett belőle. Igaz, ő 
időnként lóháton hazament szétnézni, mit csinál a nagymama. 
Visszajövet hozott kenyeret, tojást és egyéb eleségnek valót, amire 
szükségük volt. Jóska nem érdeklődött a nagymama felől, mert attól 
félt, hogy a nagyapja esetleg visszaviszi őt a házhoz, neki pedig jobb 
itt, a friss levegőn. 

Napközben el-elment gombázni. A tölgyfák alatt, különösen eső 
után volt gomba bőven, jutott belőle szárítani is. 

Esténként a felnőttek régi történeteit hallgatta. Legtöbbször a 
nagyapja mesélt. Jóska jobban érezte magát, mint a Tisza-parton, 
mert tudta, itt nem történhet vele komoly baj. Közben ugyanis egy 
másik jó barátja, Gyuszi is belefulladt a Tiszába. „Ha otthon lettem 
volna, ki tudja, nem ugyanúgy jártam volna-e, hiszen mindig együtt 
versenyeztünk az úszásban. Hogy történhetett ez Gyuszival, aki 
nagyon tudott úszni? Nem is akarom elhinni ezt a csapást!" 

Mások előtt már szégyellt sírni, ezért elment a cserjésbe, ahol 
gombázni szokott, hogy ott sírja ki magát. Remélte, hogy akkor lelkileg 
megkönnyebbül, mert úgy érezte, nem lehet kibírni, ami körülötte 
történik. Aztán visszafelé indult az ösvényen, amelyiken naponta járt. 
A sok sírástól megfájdult és szédült a feje. A nagyapja megkérdezte, 
hol járt, mert ők már megebédeltek. „Nekem nem kell semmi -
mondta Jóska - , csak jó volna elaludni és elfelejteni ezt a csapást. Én 
úgy szerettem Gyuszit, mintha édes testvérem lett volna. Nagyon 
megértettük egymást. Az iskolában is segítettem neki. Egy padban 
ült velem, s neki nehezen ment a tanulás. Én megértettem és nem 



nevettem ki, mint a többiek. A tanító is megfenyített nemegyszer, 
amiért súgtam Gyuszinak. Térdepeltem is emiatt. Kérdeztem, miért 
a büntetés, hiszen jobban tudom a leckét, mint a többiek. A tanító ezt 
mondta: azért, hogy a többi is tanuljon, ne várja a súgást. Erre Gyuszi 
elpanaszolta, hogy ő sokat tanul, de nem marad meg a fejében, hát 
mit csináljon... Szegény Gyuszi, neki már nem kell tanulnia soha." 

Ez után, kora délután Jóska lefeküdt aludni, és csak másnap reggel 
ébredt fel. A nagyapjáék már jó darabot lekaszáltak, mert a nagyapa 
szerint a harmatos füvet könnyebb kaszálni. Jóska feje már nem fájt, 
s csak azért szédelgett még, mert üres volt a gyomra. 

A munkások megitatták a jószágot, aztán meggúzsozták a lábukat, 
hogy legelészés közben ne járjanak szanaszét. Nagyapa megfejte a 
tehenet, és víz helyett jó habos tejet töltött Jóskának. Nagyon jólesett 
neki. Utána megreggeliztek. Jóska úgy érezte, minden nagyon jó 
lenne, ha nem fúlt volna vízbe a legjobb barátja. Aztán elkérezkedett 
gombázni. A nagyapja azt mondta, menjen, biztosan lesz gomba bőven, 
mert az éjjel nagy volt a harmat. Jóska azonban csak azért akart elmenni, 
hogy ismét kisírja magát. A nagyapja persze észrevette unokája 
kedvetlenségét, és azt is tudta, ami a gyerek lelkét bántja, azon nem 
lehet segíteni. „Bele kell nyugodni mindenbe - mondta. - Nekem is 
van elég bosszúságom: apámat és anyámat korán elvesztettem, a 
feleségem iszik... Te nem tudod, hogy nekem se volt felhőtlenül 
szép gyennekkorom, csak azt tudod, hogy a legjobb barátod belefulladt 
a Tiszába, és'nincs többé. De ez nem így van. Lesz még barátod, 
méghozzá hűséges, csak egészség legyen. A barátot idővel el lehet 
felejteni, de ha a szülőket veszti el korán a gyermek, és árván marad, 
azt nem pótolja semmi. Amikor édesapám meghalt, még négyéves 
se voltam. Néhány nap múlva édesanyám is baleset áldozata lett. Fel 
se tudtam fogni akkor ezt a szörnyű csapást. A nagyszülők neveltek 
fel. Neked, Jóska fiam, megvannak a szüleid és a testvéreid, hála 
Istennek. Nekem nem volt testvérem. Már tizenöt éves lehettem, 
amikor a nagyszüleim elmondták, mi történt a szüleimmel. Egyszer 
majd, ha már megnyugszol, mindent elmesélek neked is. Fel a fejjel, 
ne szomorkodj, hiszen még előtted az élet, bár ne lenne semmi komoly 
bajod az életben! Mert az ember életében bármi megtörténhet: jó is, 
rossz is. Lehet, hogy valamelyik közeli rokonod is meg fog halni, és 



akkor abba is bele kell nyugodni. Születtünk, tehát egyszer meg is 
kell halnunk. Azt hiszed, nem látom a szemeden, hogy sokat sírsz? 
Még az hiányzik, hogy valami bajod legyen! Álmodban is Gyuszit 
emlegeted. Alig eszel. Ez nem vezet jóra, fiam." 

Jóska ügy tett, mintha odafigyelne a nagyapja szavaira, de egészen 
más jáit a fejében. Arra gondolt, jó lenne lefeküdni és többé soha 
nem kelni fel. 

Hogy felvidítsa, nagyapa megígérte neki, hogy este lóháton 
hazaugranak, megnézni a nagymamát. Jóska ennek sem örült, mert 
attól tartott, hogy őt otthon fogja hagyni a nagyapja. 

A nagymama aznap kenyeret sütött, és Jóskának külön cipót, mert 
azt a gyerek nagyon szerette. Otthon, a hegyekben is mindig sütöttek 
számára cipót. 

Amikor hazaérkeztek, a nagymama örömmel mondta, milyen 
nagyot nőtt Jóska. A gombát, amit félig megszárítottak, most belerakták 
a még forró kemencébe, hogy teljesen megszáradjon. Nagyapa Jóskát 
dicsérte, hogy ügyes volt, sok gombát szedett, elég lesz egész télre. 
Nagymama sok gombás lepényt sütött, azokból vittek a munkásoknak 
is. Nagymama megkérdezte Jóskától, nem akar-e otthon maradni, de 
ő nemmel felelt, és a nagyapja is azt mondta, ne maradjon, mert van 
neki ott kint dolga: friss vizet visz a dolgozó felnőtteknek, itatja a 
jószágot is, és gombázik, ráadásul alaposan átnézi azokat, és fel is 
fűzi. 

Aztán elbúcsúztak a nagymamától, és a közelebbi utat választva, 
a temető irányában indultak visszafelé. Jóskának megfájdult a szíve, 
de nem merte mondani, hogy álljanak meg, mert félt a szidástól. 
Nagyapja azonban felfigyelt a szótlanságára és megkérdezte: „Be 
szeretnél menni a temetőbe, megnézni Gyuszi sírját, ugye?" „Igen!" -
mondta Jóska, és máris elsírta magát. 

Egészen közel mentek a sírhoz. Könnyű volt rátalálni, hiszen új sír 
volt, és rövidebb a felnőttekénél. Jóskának nem volt ereje leugrani a 
lóról, annyira elzsibbadt az egész teste. A nagyapja vette le. A sír 
mellett állva Jóskából kitört a zokogás, képtelen volt visszatartani. 
Elolvasta a feliratot a kereszten: „Itt nyugszik Perehencki Gyuszi, élt 
13 évet. Gyászolják szülei, testvérei és a barátok. Isten nyugosztalja 
békében." Jóska semmi másra nem tudott gondolni, csak arra, hogy 



soha többé nem fogja látni Gyuszit. Szinte földbe gyökerezett a lába, 
alig tudott elmozdulni onnan. Megszólalt a nagyapja: „Látod, fiam: 
nem kell virtuskodni. A Tisza nem kegyelmez se fiatalnak, se öregnek, 
hiába tud úszni. Ezért kell előbb megfontolni, aztán nekivágni az 
úszásnak, vagy bárminek. Jobb félni, mint megijedni. Sose hősködjünk. 
Látod, mire vezet az ilyesmi. Micsoda bánat a szülőknek, és 
mindenkinek!" 

Felültek a lóra és elvágtattak. Vacsoraidőben érkeztek meg a lázra. 
Jóska csak tejet ivott lepénnyel. Nagymama készített ugyan tört babot 
(babfőzeléket), ami Jóska kedvenc étele volt, de most nem kívánta. 
Lefeküdt. Máskor szívesen hallgatta a felnőttek beszélgetéseit, most 
minél előbb aludni szeretett volna. 

Késő éjjel felébredt és csendben kiment, hogy ne zavarjon senkit. 
A tűz még égett a kalyiba előtt. Furcsállotta a korai ébredést, mert 
máskor egyhuzamban aludt reggelig. Szép holdvilágos éjszaka volt, 
de Jóska rémülten állt meg a kalyiba előtt: egy hatalmas alakot látott 
közeledni. Ijedtében azonnal kiáltott a nagyapjának. Az öreg felébredt, 
és látta, hogy Jóska nincs a fekvőhelyén. „Hol vagy, fiam?" - kérdezte. 
Jóska ismét kiáltott, miközben átugrotta a tüzet. Aztán mutatta: „Ott 
ni, mi az?!" - és összeesett. Nagyapja látta, hogy egy óriási termetű 
emberalak közelít feléjük. Felkapta a kaszát és odakiáltotta: „Gyere 
ide, levágom a nyakad!" De közben felismerte az alakot a kalapjáról 
és az öltözetéről. Odament hozzá és összeszidta, hogy miért járkál 
éjszaka, miért ijesztgeti a jó népet. Az ember rimánkodni kezdett, 
hogy ne bántsa őt, mert elég baj az neki, hogy ilyen betegségben 
szenved. Azt mondta: „Amikor rám jön, nekem mennem kell. Anyám 
hányszor becsukja az ajtót, mégis elmegyek, és csak akkor veszi észre, 
amikor már nem vagyok az ágyban, hanem a háztetőn járkálok. 
Ilyenkor nem mer hozzám szólni, mert fél, hogy leesek a tetőről... 
Bocsásson meg, Gyuri bácsi, én nem tudom, mit csinálok olyankor." 

A beszélgetésre kijöttek az emberek a kalyibából. Már minden 
rendben volt. Jóska magához tért, visszafeküdt a helyére, de sokáig 
nem tudott elaludni. Az az ember, akitől megijedt, naponta ott ment 
el mellettük, ugyanabban a ruhában. Nagyapa azt mondta, hallotta 
valahol, hogy holdkóros a szerencsétlen, de ilyen állapotban még 



nem látta. Ismert pár másik holdkórost is, az egyikük még a templom 
tetején is járkált, de nem volt nagyobb, mint ez a legény. 

A felnőttek sokáig beszélgettek, nem maradt idejük aludni. 
Hajnalodott, és el kellett látni a jószágokat. Jóskát hagyták volna aludni, 
hadd pihenje ki az éjszakai ijedtséget, de ő - mint mindig - a reggeli 
habos tejre felkelt. Folyton azt a helyet nézte, ahol meglátta éjjel azt 
az embert. Egyszer csak megint látta, jön az ember, de nem olyan 
nagy, mint amilyennek éjszaka látszott. Ott volt vele az anyja is. Szépen 
köszönt az ember és tovább ment az ösvényen, mint mindig - mintha 
semmi sem történt volna éjjel. Jóska jól megjegyezte a felnőttek 
véleményét, hogy az az ember fel akart menni a Holdra - szegény, 
biztosan nincs esze... 

Aznap korábban feküdtek le a szokottnál, hogy pótolják az elmúlt 
éjszakai pihenést. A felnőttek ekkor is sokféle történetet mesétek 
elalvás előtt. 

Egy vagy két éjszaka múlva a cserjés felől, ahol Jóska gombázni 
szokott, nagy visítást hallottak. Másnap se jönni, se menni nem láttak 
senkit. Jóska nem mert elmenni a cserjésbe, hogy szétnézzen ott. 
Nagyapjáék végeztek a szénázással, összeszedelőzködtek, szekérre 
rakták a szükséges holmit és elindultak a másik részlegre, hogy ott 
folytassák a munkát. A cserjéstől alig hajításnyira három fegyveres 
férfi megállította őket. Köszöntek, nagyapával kezet is fogtak, és azt 
kérdezték, honnan és hová mennek, s hogy éjjel nem hallottak-e 
valami zajt. Nagyapa elmondta, hogy előző nap sokat dolgoztak, hogy 
minél előbb befejezzék itt a munkát, és a másik helyen folytathassák. 
Aztán így folytatta: „Éjjel fáradtan, mélyen aludtunk, de hajnaltájt 
hallottam valami visítást,és elég huzamos volt a zaj." A fegyveresek 
ekkor mondták: akkor éjjel megöltek egy embert, állítólag egy 
holdkóros a tettes." Nagyapa a fejét ingatta: „Nem hiszem, hogy az a 
holdkóros ölhetett meg valakit, mert néhány nappal ezelőtt minket is 
felkeresett, persze éjjel, és csak ment fölfelé a hegy tetejére, hogy 
közel legyen a Holdhoz. Itt akart elmenni mellettünk, de észrevettük 
és megzavartuk az útját. Az unokám j ó s k a meg is ijedt tőle, ami nem 
csoda, hiszen ő vette észre. Végül is az az ember megnyugodott, és 
még bocsánatot is kért tőlem." A fegyveresek azonban gyanakodva 
kérdezték: „Miféle ember lehet az, aki éjjel csak úgy, cél nélkül járkál? 



A másik ember, akit megöltek, állítólag Belgiumban dolgozott, onnan 
jött hazafelé, itt lakott a közelben. Sok pénz volt nála." Nagyapám 
csak csóválta a fejét: „Nem jó helyen kopogtatnak - mondta. - A 
gyilkosságot csak olyasvalaki követhette el, aki pontosan tudta, honnan 
és mikor, mennyi pénzzel jön hazafelé az a szerencsétlen ember." 
Mire a fegyveresek: „A családján kívül nem tudhatta senki, talán még 
ők sem pontosan." Aztán jó utat kívántak egymásnak, a fegyveresek 
tovább mentek, nagyapáék pedig folytatták útjukat a másik szállásra. 

Az új hely nagyon megtetszett Jóskának. A közelben volt egy 
kisebb tó, és ásványvíz-forrás is, amit borkútnak neveztek. Jóska még 
aznap megfürdött a tóban, s megmérte, milyen mély: a közepén 
másfél méter mély volt, az átmérője parttól partig vagy tizenöt méter. 
Nagyapja figyelmeztette Jóskát, hogy csak vigyázzon, mert ebbe is 
bele lehet fulladni. A gyerek megszívlelte az intelmet, mert eszébe 
jutott Gyuszi esete. Annyira elszomorodott, hogy kijött a vízből és 
leült egy fa alá. Senkivel sem akart beszélni, csak a madarak csiripelését 
hallgatta. Arra gondolt, milyen jó lenne, ha neki is szárnya lenne, és 
elrepülhetne messzire, a szüleihez. „Ők megértenének engem, hogy 
milyen egyedül érzem magamat, hogy velem nem törődik senki. 
Pedig egész nap segítek, mindent megcsinálok: rendet rakok, vizet 
hordok, gombát szedek, felfűzöm és szárítom." 

Addig nézte az eget, hallgatta a madarakat, amíg el nem aludt. 
Nagyapja hagyta, hadd aludjon, pedig nappal nem szokott. Amúgy is 
feltűnt az öregnek, hogy valami történt Jóskával. 

Délután néhány környékbeli gazda is ide jött megitatni a jószágait, 
és a zajra Jóska felébredt. Olyan mély álomból ébredt, hogy 
hirtelenjében azt sem tudta, hol van. Nagyon szép álmot látott: repült, 
ahogy elalvás előtt óhajtotta. Azt gondolta: „Bár ne ébredtem volna 
még fel! Mi lett volna tovább?" 

A nagyapja megkérdezte: „Mi van veled, Jóska? Csak nem vagy 
beteg? Olyan kedvetlen vagy. Gyere ebédelni, és hozzál friss vizet." 

A kalyiba már elkészült. Jóska magához vette a korsót. Megma-
gyarázták neki, merre van a legjobb vizű forrás. Fütyörészve haladt, hogy 
elriassza az esetleg útjába kerülő kígyókat. Nem is látott egyet sem, csak 
madarakat. Sietett, mert éhes volt. Találgatta, mit főzhet a nagyapja, 
hiszen a kalyiba körül nagyon finom illat terjengett. Aztán ügyesen 



megtöltötte a korsót, a szájához emelte és ivott belőle. Akkor jött rá, 
hogy ez nem víz, hanem borkút, vagyis ásványvíz. Nagyon ízlett neki, 
kétszer is ivott belőle. Nem volt sós, hanem inkább savanykás ízű. 

Visszafelé gyorsabban ment, mert egyre éhesebb volt. A felnőttek 
már ebédeltek. Büszkén lerakta a telt korsót, ő is leült ebédelni. Akkor 
látta, nagyapja halászlét főzött, ami szintén kedvenc étele, mert nagyon 
szerette a halat. Nem kérdezte, honnan a hal, élvezte az ételt. Finom 
volt, nagyon jólesett. Talán azért is, mert nagyon éhes volt. A felnőttek 
semmit sem mondtak a borkútról, csak itták szüntelenül, ki is ürült 
hamar a korsó, ismét indulnia kellett a forráshoz. Szófogadó volt, ha a 
nagyapja küldte, azonnal ment. De előbb megkérdezte, honnan a 
hal. „Ahol volt, ott még van - mondta a nagyapja. - Holnap is főzünk. 
Nem fogsz aludni, segítsz fogni." Jóska megértette, hogy a tóban hal 
is van. Nagyon várta a másnapot, hogy segíthessen halat fogni, mert 
fogalma sem volt arról, hogyan és mivel kell azt csinálni. 

Másnap korán kelt, kiment a tóhoz, hogy el ne késsen. A nagyapja 
már zavarta a vizet, egy nagy kosarat húzott egyik parttól a másikig. 
A partnál felemelte, és a kosár tele volt hallal. A nagyobbakat kidobálta 
a partra, a többit visszaengedte a vízbe. Jóska leült és bámult. A partra 
vetett halak vergődtek. Jóska összeszedte őket egy nagy tálba, hozott 
egy vedér tiszta vizet és rájuk öntötte. Közben nagyapja végzett a 
halászással, tisztítani kezdte a halakat, és boldog volt, hogy Jóska 
felszólítás nélkül hozott vizet. A munkások zabot arattak, elég sokat 
levágtak már, és kezdték kévébe kötni. Jóska segített halat tisztítani. 
„Sült hal lesz, meg újra halleves - mondta a nagyapja. - Süssünk, 
főzzünk, míg meg nem unjuk a halat! Estére megint fogok majd, mert 
megyek haza kenyérét és viszek nagyanyádnak is, hátha nem fog 
annyit inni - vagy fordítva... Ha neki nem kell, odaadja a disznóknak. 
Neked van kedved velem hazajönni?" 

Jóska jobban szeretett volna maradni, mert délutánonként 
rendszerint többen is jönnek a tóra fürödni, és akkor ő is megfürdik. 
„Hát jó - mondta a nagyapja. - Ma csak annyi a dolgod, hogy estig 
borkutot hozzál, mert a hal kívánja a vizet. Fürödhetsz, de ne menj 
messze a parttól. Ügyelj mindenre, de főleg magadra." 

Miután estére fogott sok halat, nagyapa azonnal lóra ült és 
száguldott vele hazafelé, hogy meg ne romoljon. Amikor visszatért, 



hozott káposztás lepényt jó kaprosan, kenyeret, újburgonya-levest 
habarva. Nagyon finom leves volt, mindenkinek ízlett, igyekeztek is 
mindet elfogyasztani, nehogy megsavanyodjon. Jóska nem merte 
megkérdezni, mit csinál a nagymama, mert attól félt, elveszi a nagyapja 
kedvét, és akkor este nem fog mesélni semmit. „Megígérte, hogy 
elmondja, mi történt az apjával. Alig várom, hogy elkezdje." 

Közben odament egy ember, és elűjságolta, hogy megtalálták a 
gyilkost, aki a Belgiumból jövő férfit megölte a pénzéért. Állítólag a 
szomszéd volt. A család ugyanis sürgönyt (táviratot) kapott, hogy 
mikor jön haza az ember Belgiumból, és amikor a táviratot olvasták, a 
szomszéd kihallgatta. Két napig lesett rá a cserjésben. Állítólag már 
bevallotta a tettét. Nagyapa megjegyezte: ,Д holdkórosra akarták fogni, 
és lám, nekem lett igazam. A holdkóros butább annál, minthogy 
megöljön valakit. Az csak azért járkál, hogy szép holdvilágos éjszakán 
közelebb kerüljön a Holdhoz." 

A hírt hozó ember elköszönt, nagyapa pedig kedvetlen lett. Nem 
akarózott neki mesélni, pedig Laci bácsiék is várták a történetet, mert 
egyet-mást ugyan hallottak a szülőktől, de pontosan nem tudták, 
hogyan történt. Végül nagyapa rászánta magát, elkezdett beszélni: 
„Egy este apám elvezette a lovakat a temetőkertbe legelni. Késő ősz 
volt, vitte magával a gubáját is. A lovak lábát bebéklyózta, ő pedig 
lefeküdt a temetőkertben és elaludt. Álmában hallotta, hogy a lovak 
felhorkannak. Felébredt, és szétnézett, vajon mitől ijedtek meg a 
lovak. Látta, hogy valaki gyertyával a kezében sírtól sírig járkál. Felállt 
és odament, hogy megtudja, ki mászkál éjfélkor a temetőben. Egy 
nemrég meghalt fiatalasszony volt. Apám jól ismerte és megszólította: 
'Mit keresel te az élők világában, és miért ijesztgeted az élőket?' Közel 
ment hozzá, és érezte, hogy halott szagú. Erre a Marika, mert így 
hívták a fiatalasszonyt, megszeppent. Aztán felismerte apámat, és azt 
mondta neki: 'Gyuri bácsi, én nem bántok senkit. De lia maga bárkinek 
elmeséli, hogy engem látott, nem természetes halállal fog meghalni!' 
Ezzel eltűnt, apám nem látta többé. Kibéklyózta a lovakat, felült az 
egyikre és haza vágtatott. Éjfél után egy óra lehetett. A feleségének 
feltűnt, hogy korán ment haza. Lefeküdt, de nem tudott aludni, csak 
forgolódott az ágyban. Valami nyomta a szívét. Nem tudta, mi az. Ha 
mások mondták volna, el sem hitte volna. De a saját szemével látta, 



és azóta nem tudott másra gondolni, mindig az a Marika forgott előtte, 
akit boszorkánynak tartottak az emberek, és azt beszélték róla, azért 
halt meg olyan nehezen, mert a boszorkányságot nem tudta másnak 
átadni. 'Lehet, hogy ez csak mendemonda - gondolta apám - , de 
miért járkál a temetőben?' Ez a gondolat nyugtalanította. Reggel a 
felesége felkelt, ő pedig még le se hunyta a szemét. Kérdezte anyám, 
mit adjon a lovaknak, mert látta, hogy laposak. Aztán faggatta apámat: 
'Mi van veled? Megbetegedtél? Olyan színtelen az arcod!' Apám csak 
annyit mondott, hogy nagyon fáradt. Nem akarta elmesélni a látottakat. 
Nem félt a Marika fenyegetőzésétől, de arra gondolt, hátha mégis 
jobb félni, mint megijedni. Nem kelt fel az ágyból, úgy érezte magát, 
mintha megverték volna. Enni sem akart. Anyám ott forgolódott 
mellette egész nap, neki meg úgy tűnt, hogy Marika áll mellette, és a 
rémület elvette az erejét. 

Néhány nap múlva végre felkelt. Eljárt dolgozni, de szomorúan, 
kedvetlenül, mert újra és újra felrémlett előtte a temetői éjszaka. 
Azelőtt fütyörészve és dudorászva dolgozott, most némán. Anyám 
nem hagyta békén, folyton kérdezgette: 'Mi van veled? Látom, bánt 
valami. Milyen titkot rejtegetsz előttem?!' Még a fiuk, Gyuri is 
megkérdezte: 'Mi fáj, édesapám?' Ő azonban hallgatott..." 

Jóska nagyapja itt abbahagyta a történetet, mondván: mára elég 
ennyi, majd folytatja máskor. 

Jóska mélyen elgondolkozott a hallottakon. Azon törte a fejét, mi 
lesz tovább. Emiatt sokáig álmatlanul forgolódott, és másnap reggel 
annyira fáradtnak érezte magát, hogy alig bírt felkelni. Hogy leplezze 
a fáradtságát, igyekezett fürgén tenni a dolgát. Korán, még a hannaton 
elment borkutért, pedig annyira nehéz volt a lába, hogy alig bírta 
felemelni, egész úton bukdácsolt. 

Nehezen múltak a napok, a hetek. Jóska gyakran gondolt a szüleire: 
„Úgy szeretném látni őket! Miért nem írnak levelet? Innen hamarosan 
hazamegyünk Viskre, de ott nagymama biztosan mindig iszik. Kinek 
panaszkodjak, hová menjek? Istenem, miért büntetsz engem ennyire?" 

Este nagyapa folytatta a történetet: „Addig zaklatta a felesége, 
amíg apám el nem mondta, kit látott a temetőben. És kérte anyámat, 
el ne mondja senki másnak, mert annak nem lenne lesz jó vége. 
'Persze hogy nem szólok róla, nem vagyok buta' - ígérte anyám, de 



mégis elmondta az anyjának, ő a szomszédnak, az meg tovább, szájról 
szájra. Az asszonyok mindenütt Marikáról suttogtak, hogy tényleg 
boszorkány volt, mert nincsen nyugta a sírban. Teltek a napok, és 
egyszer apám elment Bustyaházára fuvarba. Sört kellett hoznia egy 
zsidó kocsmárosnak. El is hozta, egy hordót rögtön csapra ütöttek, és 
az emberek iszogatni kezdtek. Amikor apám végzett a lerakodással, 
ő is közéjük ült. Az emberek fogadásokat kötöttek, ki mennyi sört bír 
meginni. Volt, aki tíz kriglire fogadott, mások kevesebbre vagy még 
többre. Igyekeztek túltenni a másikon. Apám mindig erősnek érezte 
magát, ezért arra fogadott az emberekkel, hogy egy ötven literes tele 
söröshordót egy kézzel felvisz a padlásra. Kérdezte: 'Mennyi sört 
fizettek nekem, ha megteszem?' Állt az alku, megegyeztek, azzal a 
feltétellel, hogy a sört közösen isszák meg. Apám felemelte a hordót 
és elindult vele a létrán felfelé. A létra felső foka eltört alatta, ő 
megingott, de a hordót nem engedte el. Feltette a padlásra, aztán 
nagy nehezen aláereszkedett a létrán. Odaült a többiek közé, megitták 
a sört, amibe fogadtak. Nem mutatta, mennyire fáj mindene, pedig 
úgy érezte, kettészakadt benne valami. Az asztaltól már nem bírt 
felállni. Az emberek emelték fel, kivitték a szekérhez, és betették a 
bérfába. Apám annyit még ki tudott mondani, hogy a lovak egyedül 
is hazamennek. Ez volt az utolsó szava. így alakult az élete, nem 
rendes halállal halt meg... Én már éreztem, hogy árva vagyok, mert 
anyám azt mondta, ő a bűnös, nem akar tovább élni. És néhány nap 
múlva végzett magával... így történt, ilyen volt a család élete. Engem 
a nagyszülők neveltek fel, mint most téged, Jóska. Annyi a különbség, 
hogy a te szüleid élnek, hála a Teremtőnek, de én árván nőttem fel. 
Nagyszüleim a maguk módján felneveltek, hála a jó Istennek. Bár 
most is élnének, köztünk lehetnének! Ugye te is szeretnéd, fiam?" 

Jóska hallgatott. Jobban szeretett volna hazamenni. Már hat testvére 
volt otthon, őket szerette volna látni, és amúgy is vágyott vissza 
Németmokrára. Aztán arra gondolt, rövidesen kezdődik megint az 
iskola. Attól is elment a kedve. „Gyuszi meghalt, kivel fogok játszani? 
Vagy lesz valaki más?" - gondolta szomorúan. 

Attól is félt, hogy hazatérés után ismét neki kell majd bosszankodnia 
a nagymamával, de amikor hazamentek, otthon minden a legnagyobb 
rendben volt. 



Még lehetett volna fürödni, de nem vágyott rá, hiába biztatta a 
nagyapja. 

Egy napon ugatni kezdett a kutya. Jóska kinézett az ablakon, 
hogy ki áll a kisajtóban. Tudta, hogy az udvarra senki nem mer belépni, 
mert a kutya hamis, ki is van írva a táblára. Amikor kiment, egy idegen 
férfit látott az ajtó mögött. Köszönt neki, és megkérdezte, kihez van 
szerencséje. A jövevény mosolyogva kérdezte: „Nem ismersz meg, 
Jóska? Milyen nagy legény lettél, amióta nem láttalak - lassan már 
megnősülhetsz!" 

Jóska törte a fejét, de nem ismerte fel a férfit. Beljebb tessékelte, 
széket hozott ki a gangra, a kutyát pedig rövidebbre kötötte, hogy ne 
éijen el a gangig. A jövevénynél egy bőrönd volt, azt átadta Jóskának, 
és ezt mondta: „Ezt a szüleid küldik." Ekkor már sejtette Jóska, ki 
lehet az ember: egy erdész a sok közül. 

Közben megjött a nagyapja, kezet fogott a jövevénnyel, és ügy 
tűnt, régóta ismerik egymást. Jóska bevitte a bőröndöt, de még ki 
sem nyitotta, a nagymama szólt neki, hogy hívja be a vendéget a 
terített asztalhoz. Ő inkább a bőröndöt nyitotta volna ki, de ha ebédelni 
hívták, akkor az asztalhoz kellett ülni, várni, hogy megimádkozzanak. 
Utána a vendég volt az első, ő merített először levest, majd a 
nagyszülők, és végül ő. Nem kívánt enni, mert jobban érdekelte a 
bőrönd tartalma, de tudta a rendet: ha nem eszik, akkor is nyugodtan 
végig kell ülni az ebédidőt a többiekkel, és megint imádkozni. 

Nagyapja megdicsérte Jóskát, hogy mennyire szófogadó, mire a 
vendég ezt mondta: „Igen, értelmes és müveit gyerek a Jóska. Szépen 
behívott, széket adott, és szólt a nagymamának, hogy még egy 
terítéket tegyen az asztalra. Igaz, nem ismert meg, pedig régebben 
sokat foglalkoztam vele. Télen szánkóztattam, nyáron pedig az erdőben 
sétáltunk. Minden érdekelte. A feleségem is mindig kedveskedett 
neki. Nagyon szerette a mézeskalácsot mogyoróval. Most is küldött 
neki, mert a feleségen szakácsnő az erdész úrnál. Nekünk nincs 
gyermekünk, pedig nagyon szeretnénk. Bizony, az erdész úréknál 
minden évben van szebbnél szebb gyerek. Jóskán kívül már hét 
gyerek van. Ha látnád, milyen szépek a testvéreid, Jóska! Remélem, 
hamarosan eljössz megnézni őket." 



Jóska nem sokat gondolkozott a válasszal: „Én most is mennék, 
de itt is szükség van rám." Ez a beszéd tetszett a nagyapjának. „Ez 
igaz, fiam - mit csinálnék nélküled?" - mondta elégedetten. 

Ebéd után kinyitották a bőröndöt. Két szép rend ruhát küldtek 
benne a szülei, azon kívül volt benne több pár cipő, sok édesség és 
egy nagy mézeskalács mogyoróval. Jóska nagyapja fejcsóválva 
jegyezte meg: „Minek költ a vejem Jóskára? Nálam lakik, nekem szolgál, 
és nekem van miből vásárolni rá. Meg is érdemli, mert még egyszer 
sem bosszantott fel. Az apjának a többi testvért kell öltöztetni, és az 
nem kevésbe kerül, márpedig nekik sem pottyan minden az égből. 
Mindenük megvan, de az a fontos, hogy egészség legyen!" 

A vendégnek is volt mondanivalója: „Az erdész úr most jó 
egészségnek örvend, a nagyságos asszony is elhízott. Igaz, ő nem 
dolgozik, csak a gyerekekkel foglalkozik. Két dajka is van a gyerekek 
mellett, és jár hozzájuk egy német tanár is." 

Jóska ugyancsak hegyezte a fülét, hogy mit is beszélnek az otthoni 
dolgokról. Aztán megszólalt: „Én már elfelejtettem a németet, mert 
itt nem tanítják." A vendég sajnálkozott, mondván: „Ez kár!" 

Később nagymama és Jóska elmentek körtét szedni. Nem rázták 
le a gyümölcsöt a fáról, hanem egyenként szedték le az ágakról, 
hogy épségben eljusson a többi testvérhez. Nagymama szívesen adott 
volna tejfölt, túrót, szilvát és még sok mindent, de a vendég azt 
mondta, Jelesleges, mert van otthon négy fejőstehén, és jó zsíros a 
tejük. „Van egy pásztor, aki egész nyáron őrzi a teheneket, méghozzá 
puskával - folytatta - , de két tehén nyakában kongó is van, hogy 
elriassza a vadakat. Télre gyűjtünk szénát, már van is vagy tizenkét 
szekérre való, talán több is. Elég lesz tavaszig. Nincs idő unatkozni, 
mindig van munka. Télen jönnek az urak vadászni, nyáron gombázni, 
málnázni és mogyorót szedni. Sokféle erdei gyümölcs van, ami 
orvosság. A kincstár is szedeti, és ott tárolják napokig mellettünk. 
Akik szedik, azokat jól megfizetik. Tesznek bele tartósító szert, így 
hetekig eláll, aztán viszik átdolgozni, mindegyikből valamilyen 
gyógyszer lesz." 

Lassan estére járt az idő. A vendég csak hajnalban készült elindulni 
Bustyaházára, s onnan postakocsival tovább Németmokrára, de Jóskától 
még este elköszönt, hogy hajnalban ne zavarja. A gyerek azonban 



nem aludt el, felkelt az ágyból, és a konyhában ülve hallgatta a 
felnőttek beszélgetését sokáig. A vendég csak bámult, hogy mennyire 
éber, s egyáltalán nem álomszuszék. 

Hajnalban Jóska elkísérte a vendéget a központig, és nagyon kérte, 
mondja meg a szüleinek: írjanak gyakrabban, s hogy ő nagyon szeretne 
már találkozni velük. „A jó Isten segítse meg őket - mondta - , és 
magukat is, üdvözlöm a kedves feleségét, köszönöm az ajándékot." 
Úgy köszönt el a távozó vendégtől, mint egy felnőtt, kezet is fogott 
vele. 

Aztán arra gondolt, hogy most könnyen elmehetett volna a 
vendéggel haza a hegyekbe. „De miért szöknék el? Inkább rendes 
űton szeretnék hazamenni. Nagyapa megígérte, télen hazavisz, amikor 
jó szánét lesz, hát csak nem felejti el. Ha mégis, akkor eszébe juttatom, 
az biztos." 

Aznap a nagyapja gyakran arra gondolt, jó ember lesz az 
unokájából, ha eléri azt a kort, mert nagyon jó szíve van. „Lám, nem 
hagy itt minket, pedig most könnyen megtehette volna" - gondolta 
büszkén. 

Az új tanév kezdetekor már annak örült, hogy a gyerek továbbra 
is szeretett tanulni, mindig tudta a leckéjét, egyedül készítette el a 
házi fe lada toka t . „Megígértem neki , hogy té len e lv iszem 
Németmokrára, és meg is teszem, mert megérdemli, és még több 
bizalma lesz bennem. Elhiszem, hogy vágyik haza szétnézni, hogy is 
vannak otthon. A család szaporodik, közben halálozás is van, és ebből 
Jóska nem lát semmit. 

Már közeledett a karácsony, de Jóska nem készült betlehemezni, 
Gyuszit sem emlegette már. Volt új barátja. Nagyapa arra gondolt, 
ezek már serdülő fiúk, restellnének betlehemest játszani, már inkább 
a lányokat nézik. Az új betlehemesek kölcsönkérték a gubát, ő kész 
volt odaadni szívesen, hiszen legalább kiszellőztetik. 

És eljött a nap, amikor azt mondta Jóskának: „Most már nem 
ígérgetek - megyünk Németmokrára. Ha a jó Isten is úgy akarja, 
karácsonyra ott leszünk! Neked két hét szünidő lesz az iskolában, 
remélem, addig szerencsésen megjárjuk az utat oda-vissza." Magában 
pedig ezt gondolta: „Hadd legyen öröme a gyereknek, ne legyen 
mindig szomorú. Lehet, hogy nem akar majd visszajönni, de én akkor 



sem fogom erőszakkal visszahozni, hiszen megvan a saját esze. A 
szánt rendbe tétettem, jó szánút van, mindennap esik a hó. Egy a baj: 
a gubát mégse adhatjuk oda a betlehemeseknek, mert kell Jóskának, 
hiszen a szánon ülve bizony hideg lesz, az én gubám pedig nem elég 
kettőnknek. Pokrócokat is kell vinnünk, egyrészt magunkra, másrészt 
a lovakra, mert a hidegben könnyen tüdőgyulladást kaphatnak. Téglát 
is kell melegíteni a lábunk alá." 

Az indulás napján nagymama sok-sok ajándékot csomagolt az 
unokáknak, és azokat Jóskára bízta. Hogy felcsillant a gyerek szeme, 
amikor elindult velük a szán! Úgy siklott alattuk, mint a mesében, 
szinte repültek. 

Éjjel indultak, s mire virradni kezdett, Jóska álomba szenderült a 
szánon. A nagyapja többször is kérdezte tőle, nem fázik-e. „Nem" -
hangzott a felelet. Egyszer csak nagyapa észrevette, hogy a gyerek 
az ő vállának dőlve elaludt. 

Aznap este egy fogadóban szálltak meg. A lovak is fáradtak és 
csuromvizesek voltak. Bekötötték őket a meleg istállóba, adtak nekik 
abrakot (zabot), s csak utána vizet meg szénát. 

A fogadóban sokan voltak. Jóskáék megvacsoráztak és lefeküdtek, 
hogy reggel kipihenten folytathassák az utat. A gyerek szépen aludt, 
pedig odalent eléggé hangosan beszélgettek. Az egyik legény azt 
mondta a másiknak: „Vicceljük meg az öreget, hajtsuk el a lovait!" A 
fogadós rájuk szólt, hagyják abba a buta beszédet. Ezt mondta: 
„Tudjátok-e, hogy ez az öreg a ti gazdátoknak az apósa?!" Nagyapa is 
hallotta a szóváltást, és egyszer csak puskával a kezében lesétált az 
emberek közé. Úgy tett, mintha nem hallott volna semmit, a fiúk 
mégis megijedtek, és buzgón magyarázták, hogy ők csak viccelődtek. 
Erre nagyapa így szólt: „Na, fiúk, rajta: ha élve el tudjátok oldani a 
lovakat, nektek adom őket a kocsival együtt. Gyerünk, kifelé mind a 
hárman!" A fiúk könyörögve ismét magyarázkodni kezdtek, hogy csak 
vicc volt az egész. „De én komolyan mondom: kifelé!" - rivallt rájuk 
az öreg. A legények kénytelenek voltak elindulni az istálló felé. 
Alighogy beléptek, a lovak máris felhorkantak, és egyiküket sem 
engedték közel magukhoz. „Na, fiúk, rajta, mert kifogyok a 
béketűrésből! - mondta nagyapa. - Azt gondoltátok, én nyugodtam 
megszállok itt, és hagyom, hogy szátokba repüljön a sült hal? Nem a 



zsiványoknak vagy farkasoknak neveltem a lovaimat, megbírnak ők 
veletek!" 

A fogadós közbeszólt, mondván: a főerdész úr vendégeket vár 
Pestről, és a három fiú a vendégek elé jött, már második napja vannak 
itt a fogadóban. Azért jöttek, hogy vigyázzanak a pesti vendégekre, 
mert egy hete farkasok támadták meg a postakocsit, a két lovat 
megölték, az egyiket meg is ott helyben meg is ették, és a kocsis 
meg a postás csak nehezen tudott megmenekülni. 

„Na, szent a béke! - mondta nagyapa. - Most menjetek, feküdjetek 
le. Holnap majd jön, ami jön, és akkor majd tervezünk." 

Már a fogadós is lefekvéshez készülődött, amikor farkasüvöltés 
hangja hallatszott. Az istálló jól becsukva, de a farkasok a szagra jöttek. 
Nagyapa óvatosan, nesz nélkül kilopózott, de a fiúk is felkészültek 
mindenre. Mentek az öreg nyomában, kettő puskával, és fegyvert 
ragadott a fogadós is. A vonítás egyre közelebbről hallatszott, de emberi 
kiáltás is, méghozzá tisztán: „Segítsenek! Segítsenek!" Mind az öten 
nekiiramodtak a Németmokra félé vezető úton, négy puskával, amerről 
a segélykiáltást hallották. Egy jó kilométernyit mehettek, amikor egy 
kisebb tisztáshoz érkeztek. Megszűnt a hóesés, szépen sütött a Hold, 
jól lehetett látni, hogy a tisztáson vagy tizenkét farkas játszik, s közben 
fel-felvonítnak. Mintha vártak volna valamit vagy valakit. A kiáltás 
újra felhangzott, már egészen közelről, és a fák magasából. Nagyapáék 
közelebb mentek, már csak néhány fa választotta el őket a tisztástól. 
Meghúzódtak a fatörzsek mögött és lesték, mit várnak a farkasok. 
Azok megérezték a jelenlétüket, és nem ijedtek meg, sőt: mellső 
lábaikkal olyan gyorsan kezdték hányni a havat az emberek felé, 
hogy csak úgy porzott. De nem mind kaparta a havat! A farkasok fele 
igyekezett az emberek háta mögé kerülni, hogy onnan támadják meg 
őket. Nagyapa tudta, hogy mit akarnak, és megparancsolta a fiúknak, 
célozzanak gyorsan és lőjenek vele együtt. Eldördültek a lövések, és 
három farkas belebukott a hóba. A másik három azonban tovább 
támadott. Újra lőttek, mire a farkasok elmenekültek, de azokat, 
amelyek a havat kaparták, sikerült megsebezni. 

A fenevadak elől fára menekülő férfi teste annyira átfagyott és 
elzsibbadt, hogy segítség nélkül képtelen volt lemászni. Az egyik fiú 
felkapaszkodott érte, segített neki. Ezután elmentek a fogadóba, 



ahonnan szánnal tértek vissza, felrakták rá a lelőtt farkasokat. Akkor 
derült ki, hogy összesen öt pusztult el. Már hajnalodott, amikor 
mindennel végeztek. A férfi még mindig ijedten magyarázta a 
történteket: „Amikor megláttam a farkasokat, még csak három volt. 
Ahogy esteledett, egyre több és több jött össze. Amikor valóban sötét 
éjszaka lett, akkor kezdtek el vonítani, s még többen gyűltek össze. 
Várták, hogy lebukjak a fáról, és akkor széttépnek. Nem is bírtam 
volna már sokáig, az biztos... Nálam is volt puska, de amikor felfelé 
kapaszkodtam a fára, kiesett a kezemből. Ott van a fa alatt, belepte a 
hó.. . Tudtam, hogy nem messze a fogadó, de hát nem értem el 
idáig..." Erre a fiúk azt felelték, hogy Gyuri bácsinak köszönheti a 
megmenekülését, mert ők bizony az öreg nélkül nem mertek volna 
szembeszállni annyi farkassal. 

A fogadós azt ajánlotta, térjenek pihenőre. „Gyuri bácsi már alszik. 
Hosszú út áll előtte, hadd pihenje ki magát. A történteket majd elbeszéli 
a főerdész úrnak" - mondta. 

Másnap reggel a fogadós megmelegítette a téglákat az út előtt. 
Nem indultak korán. Nagyapa látni akarta azt a helyet, ahol az éjszakai 
események történtek, hogy megtudja, nem maradt-e a közelben 
súlyosan megsebesített, később elpusztult farkas. Neki ugyanis úgy 
tűnt, hogy ő legalább hármat terített le, és a fiúk is lőttek. Lassan 
készülődött, mintha várt volna valakit. Már minden kész volt, 
indulhattak volna, de ő még kiment szétnézni. Távolabbról csilingelő 
szán hangja hallatszott. Bement és mondta a többieknek: jön valaki, s 
megvárja, ki az. 

A fiúk még aludtak, Jóska kipihenten szaladgált. Ő nem tudott 
semmit arról, ami az éjszaka történt. „Nem is baj, legalább nem fog 
félni" - gondolta nagyapa. Egyszer csak befut a fogadóba Jóska és 
elújságolja: száncsengőt hallott, jön valaki. „Vajon ki lehet? Talán Jóska 
bátyámék Pestről! Akárki lesz az, megvárjuk, aztán együtt utazunk 
tovább, ugye? Már egészen közel vannak, percek alatt megjönnek!" 
- tette hozzá. 

Nem tévedett, valóban Jóska bátya érkezett meg Pestről 
harmadmagával. Volt nagy öröm! „Hol kell találkoznunk, Jóska testvér! 
- mondta nagyapa. - Ti hová, merre vettétek az útirányt?" „Ahová ti! 
- válaszolta Jóska bátya. - Remélem, megvártok bennünket . 



Beharapunk valamit, megabrakoltatjuk a lovakat, és máris megyünk 
tovább." „Csakhogy titeket várnak - bazsalygott nagyapa - , méghozzá 
három zsivány." (A három fiút nevezte zsiványoknak.) Aztán 
megnyugtatta Jóska bátyát: „Ne ijedj meg, a testvéred küldte őket, 
hogy a kísérőitek, testőreitek legyenek az úton." „Mire nekünk testőr, 
Gyurikám, hiszen nem félünk, nem ám!" „Hát... azért meg lehet 
ijedni. Puskátok van-e?" - mosolygott nagyapa, és elmesélte a 
történteket. Jóska, az unokája nagy szemeket meresztve hallgatta. 
Közben felébredtek és kijöttek a „testőrök". Jóska bátya megkérdezte 
nagyapától: „Titeket a vejedék talán nem is várnak?" „Nem bizony, 
meglepetésnek szántam az érkezésünket. Meg aztán nem volt könnyű 
az otthoni tennivalóktól szabadulni. Az is probléma, hogy a feleségem 
nem szívesen marad egyedül. De az unokám kedvéért mégiscsak 
elindultam." Jóska bátya elismerően szólott: „Látom, már most milyen 
derék, szép legény, nagy ember lesz belőle!" 

Végre elindultak. A lovak kipihenten, fürgén szedték a lábukat. 
Útközben nem történt semmi különös, éjjeli két órakor megérkeztek. 
Az idősebbek lefeküdtek, de Jóska nagy örömmel és izgalommal a 
testvérei között forgolódott. Akkora zajt csaptak, hogy a munkások 
felébredtek. Mindannyian Jóskában gyönyörködtek, hogy milyen szép 
legény lett belőle, és milyen komoly. 

Jóska öröme később alábbhagyott. Úgy érezte, minden és mindenki 
idegen körülötte. Máris szívesen ment volna vissza Viskre, de restellte 
szóvá tenni. Fáradt és nyugtalan volt, nem találta a helyét. Édesanyja 
gyermekágyas, fekszik. „Te Jóska" - így szólította a fiát, de ő szomorú 
volt. „Megváltozott az a vidám kisfiú, akitől hangos volt a kastély 
minden sarka - gondolta az anya. - Nincs már a kisfiú, nagyfiú lett 
belőle, és mintha haragudna valamiért. 

A többiek még pihentek. Jóska megkereste a nagyapja fekhelyét 
és hozzá húzódott, melléfeküdt. Itt érezte magát biztonságban. 

Reggel a testvérei keresni kezdték Jóskát, akiről azt mesélték 
nekik, hogy a medvétől sem félt. A felnőttek azonban türelemre 
intették őket, mondván, hogy Jóska nemrég feküdt le, hagyják őt 
pihenni. A gyerekek engedelmesen visszavonultak a saját szobájukba 
játszani, de alig győzték kivárni, hogy Jóska előjöjjön. Eljött az ebédidő, 
és Jóska nem jött elő. A nagyapja elment érte, hívta ebédelni, de 



Jóskának nem akaródzott felkelni. Nagyapa rosszat sejtve kérdezte: 
„Csak nem vagy beteg?" Jóska hallgatott. Odalépet t hozzá, 
megérintette a homlokát, s rögtön érezte, mennyire forró. Ekkor lépett 
a szobába a lánya, Jóska édesanyja. Nagyapa meglepődött, mert a 
megérkezésük óta még nem találkozott vele, csak annyit tudott róla, 
hogy kislánya született, és a Pesten élő Jóskát hívták meg 
keresztapának. A keresztelő karácsony előtt lesz. „Nem öregszik a 
lányom, pedig már a nyolcadik gyermeket hozta világra - gondolta 
nagyapa. - Én örülök a bőséges gyermekáldásnak, mert én is egyetlen 
gyermek voltam a családunkban, és ő, Juliska lányom is egyke volt..." 
Aztán megszólalt: „Te Juliska, a Jóska lázas. Biztosan megfázott. Hosszú 
az út idáig, és hideg van, de nagyon vágyott már a fiad..." Az anya 
megölelte a fiát, és ő is érezte, hogy forró a teste. „Megyek és hívatom 
az orvost Németmokráról. Küldök be mézet, teát meg málnabefőttet, 
az nagyon jó a meghűlés ellen." 

Azzal kiment és rendelkezett. Beküldte a Jóska egykori dajkáját 
is, hogy dédelgesse a fiút, akit úgy szeretett, mint a saját gyermekét. 
Mindegyik testvért szerette, de a kedvence Jóska volt, mindennap 
emlegette: „Nem jön az én fiam..." Most pedig örömmel mondta 
neki a Jóska anyja: „Nem is vártuk, és megjöttek. Hála legyen az 
Úrnak, hogy nem támadták meg őket a farkasok. Milyen sok áldozatuk 
van ezen a télen! Széttépték és megették a lovakat is, csak a patájuk 
maradt meg... Azt mondják, csapatban járnak, egy falkában legalább 
20-25. Még nincs vége a télnek, de a vadászok már lelőttek vagy 
száz farkast a környéken. Este nem lehet kimenni tőlük, néha még 
nappal is látni őket. Istenem, mennyire jó vagy, hogy megoltalmaztad 
őket tőlük!" 

Nagyapa Jelsóhajtott és elgondolkodott: „Ha mdná a lányom, hogy 
akár mi is farkasok áldozatai lehettünk volna..." Hallgatni akart a 
történtekről, aztán mégiscsak elmondta: „Én is hajnalban akartam tovább 
indulni a fogadóból, de nem lehetett, mert az este és az éjszaka a 
farkasokkal telt el. Mi is lelőttünk ötöt és vagy hármat megsebeztünk. 
Másnap lehetett volna a véres nyomokat követni, de nem volt idő a 
keresgélésre. Lehet, hogy a megsebzett farkasok is elpusztultak, mert 
nagyon folyt a vérük a frissen megfagyott hóra. Jóska, aki Pestről jött, 
látta, milyen nagy farkasokat lőttünk le, na meg a férfi, akit a fáról 



hoztunk le, és aki ott maradt a fogadóban, félt elindulni haza. A puskája 
megkerült, megtaláltuk a fa alatt, amelyikre felmenekült. Azt mondta, 
megvár minket, mi majd elvisszük Vajnágra, ugyanis odavaló. Vajnág 
nincs messze Bustyaházától... " Aztán a vejének mondta.- „Te, János 
fiam, hogyan tudtál ilyen pályát választani, ahol az életed télen-nyáron 
veszélyben van? Én is szeretem a kalandot, mégse cserélnék veled. 
Az én életem otthon nyugodt, itt pedig mindig résen kell lenni, honnan 
törnek a vadak az életemre. Üres kézzel ki sem léphetsz a házból, a 
puska mindig megtöltve kell hogy legyen, és még így is óvatosan, 
körültekintően kell járni. Tagadhatatlanul szép ez a táj nyáron és télen 
is, de veszedelmes az élet..." 

így ült, beszélgetett a vejével nagyapa, miközben kisüstit iszogattak. 
Már esteledett, de az orvos még nem érkezett meg Németmokráról. 
Nagyapa bement Jóskához, hogy megtudja, jobban van-e. A fiú már 
ült, a testvérek pedig körülötte nyüzsögtek. A dajka dédelgette, 
kezelgette Jóskát, aki már evett is, úgy és annyit, ahogy és amennyit 
egy beteg szokott. Remélni lehetett, hogy hamarosan felkel, mert 
nem szabad sokáig feküdnie. 

A házban már készültek a karácsonyra és a keresztelőre. Pestről 
sok ajándékot hoztak a gyerekeknek, többet, mint nagyapáék. Persze, 
Jóska bátya főmérnök volt, sok pénzt keresett. Nagyapa azt gondolta, 
ő mégse lakna Pesten: „Nem cserélném fel a mi községünket! Nincs 
olyan hely a világon. Van otthon minden: hegyek, folyók, völgyek. 
Ott a Tisza, amely a Kárpátokból eredő Fekete Tisza és a Fehér Tisza 
összefolyásánál válik nagy folyóvá. Rajta eresztik le a tutajokat, szállítják 
vízi úton az alföldre, ahol kevés a fa. Van nálunk minden bőven, csak 
élvezzük az életet. Igaz, közöttünk is akadnak emberek, akik a jobb 
élet reményével Kanadába, Belgiumba vagy máshová mennek pénzt 
keresni. Engem is hívtak, de nekem itt is jó, két életet pedig nem 
tudok élni. Minek vándoroljak? Elég nekem, amim van, elégedett 
vagyok az életemmel." 

Másnap kora reggel megérkezett az orvos fogata. Kiderült, hogy 
azelőtt este a farkasok miatt nem mert elindulni. 

Megvizsgálta Jóskát, aki már nem volt lázas. Persze, hiszen a 
betegeknek reggelente lemegy a lázuk, este pedig felmegy. Sokan 
körülállták Jóskát, aki nem győzött felelgetni a kérdésekre. A válaszai 



meggondoltak, értelmesek voltak, intelligens fiúcska módján 
megfogalmazottak. Az apja nagyon büszke volt a fiára, bár Jóska 
németül már keveset tudott, mivel nem gyakorolta. Azt mondta, majd 
megtanulja, csak idő kell hozzá. Azt is elmondta, hogy ő nem akar 
tanító lenni, elég neki annyi, amennyit tud. 

Az orvos befejezte a vizsgálatot, adott Jóskának gyógyszert 
meghűlés ellen, és megmagyarázta neki, hogy feküdnie kell, fölkelni 
nem szabad. Ennek a gyerekek nem örültek, mert igencsak szerettek 
volna Jóskával játszani. 

Két nap maradt karácsonyig. A gyerekek kíváncsian várták, mit 
hoz a Jézuska nekik. Jóska viszont nem várt semmit. 

A karácsony nagyon szép, kettős ünnep volt. Eljött a németmokrai 
tiszteletes, itthon keresztelte meg Margitkát, akinek születését három 
napig ünnepelték. Az udvaron nyársara húzott bárányokat sütöttek, 
és éppúgy forgatták a tűz fölött, mint manapság a saslikot. Borjút is 
vágtak. Talán éppen a frissen sült pecsenye illatát megszimatolva 
támadták meg a kastélyt a farkasok. Nosza, elővették a fegyvereket, 
és igen sokat lepuffantottak közülük. Összeszedték és úgy rakták 
csomóba a tetemeket, mint az ölfát szokás. Jóskának egész életére 
emlékezetes maradt az a nap, felnőtt korában sokszor mesélt róla. A 
farkasok végül is nem tudták megzavarni az ünnepet, a vendégek -
voltak vagy ötvenen - jól mulattak. Jóska is sok ajándékot kapott, 
talán legtöbbet az összes gyerek közül, a szüleinek viszont ő, az ő 
hazaérkezése volt a legnagyobb ajándék. 

Jóska szülei arra biztatták a nagyapát, hogy legalább egy hétig 
maradjanak még, a fiú is szívesen maradt volna már, de az öregember 
nemet mondott. Együtt indultak útnak a pesti Jóska bátyával. A 
főerdész ejnberei tes tőrökként kísérték el őket egészen az 
emlékezetes fogadóig. Ott megaludtak és reggel folytatták az utat 
hazafelé, ugyanis a férfi, akit a farkasoktól megmentettek, közben 
elment, mert nem győzte várni őket. Jóska eltűnődött, hogy vajon 
szerencsésen hazaérkezett-e. 

Amikor elköszöntek egymástól, Jóska bátya könnyezve mondta 
nagyapának: „Te Gyuri, többször nemigen találkozunk, mert én 
nagyon beteg vagyok. Tudom, hogy a napjaim meg vannak számlálva. 
Igazából azért jöttem el Pestről, hogy elköszönjek Jancsiéktól (azaz 



Jóska szüleitől). Ha meghalok, tegyetek egy-egy szál virágot az apám 
sírjára." Nagyapa így válaszolt: „Te Jóska, ne viccelj, neked még élned 
kell, fiatal vagy!" „De én érzem, és nem tévedek." „Ugyan már, az 
orvos is tévedhet." Ezzel elváltak az útjaik. Jóska bátya a kíséretével 
Munkács felé tartott, nagyapáék pedig Bustyaházának. 

Éjfél után két óra körül érkeztek meg az átjáróhoz, ahol most a 
híd áll. Nagyapa észrevette, hogy a Tisza panján két farkas les prédára. 
Nagyon éhesek lehettek. Nagyapa rájuk lőtt, és a lövés zaja 
felébresztette Jóskát. A farkasok ügyet sem vetettek a lövésre. A két 
szemük annál inkább világított, minél közelebb jöttek. Nagyapa 
kétszer ismét rájuk lőtt, mire a lovak futni kezdtek, mintha kergetnék 
őket. A farkasok a folyóparton igyekeztek feléjük, de nagyapa 
harmadszor is lőtt, és az egyiket megsebesítette, mert összeroskadt. 
Szép holdvilágos éjszaka volt, Jóska életében először látott ennyire 
közelről élő farkast. A lovak csak futottak, mindkettőjüknek igencsak 
fogódzkodniuk kellett, hogy le ne essenek a szánról. Nagyapa nem is 
próbálta visszafogni a lovakat, csak Jóskát figyelmeztette újra és újra, 
hogy jól fogódzkodjon meg. A lovak meg sem álltak hazáig, és ők 
ketten így maradtak életben. Otthon nagyapa ugyanis bevallotta, hogy 
már csak egy golyója maradt. „Pedig édesapád mondta, hogy hozzak 
magammal elegendő golyót - motyogta. - De hála Istennek, itthon 
vagyunk, és életben vagyunk, a lovak megmentették az életünket." 

Otthon minden a legnagyobb rendben volt. Nagymama még aludt, 
nem is hallotta, hogy megérkeztek. A lovak dupla porció abrakot 
kaptak, nagyapa le is csutakolta őket, mert nagyon vizesek voltak, 
szinte habosra izzadtak a gyors vágtázásban. 

Nagymama végül is felébredt, fát rakott a tűzre. Már várta őket, 
előre főzött ételt. „Éreztem, hogy haza fogtok jönni" - mondta. Jóska 
és a nagyapja azonban fáradt volt, nem kívántak enni, inkább 
lefeküdtek aludni. 

Másnap elmesélték a kalandos utazást, hogy menyi farkast láttak, 
még a Tisza partján is visszajövet. „Többé nem lesz kedvetek télen 
kirándulni - mondta nagymama. - Itt, a másik utcában is nagyon 
elszaporodtak a farkasok. Mariska mesélte, hogy a szomszédasszonyát 
minden este egy nagy kutya kísérgette az udvaron, és mindig dobott 
neki egy szelet kenyeret. Nem tudta, kié lehet az a nagy kutya, mert 



nappal nem lehetett látni, de este mindig előkerült, hogy adjon neki 
kenyeret. Egyszer aztán, amikor az aborához ment szénáért, a létrán 
felmászva mit lát: az a nagy kutya az abora tetején ült, majd gyorsan 
leereszkedett egy lyukba, ahonnan a kölykei vinnyogása hallatszott. 
Úgy látszott, lyukat vájt magának a szénában, és oda fialt. Mikor aztán 
a férfiak is meglátták a nagy kutyát, hát kiderült, hogy az valójában 
farkas. Az a porta a falu szélén van, mellette már a mező kezdődik. Le 
akarták lőni a farkast, de a hatóságok úgy határoztak, hogy az 
anyafarkast valahogy be kell fogni, a kicsinyeit pedig fel kell nevelni. 
A farkas azonban megneszelhette, hogy itt valami készül, mert két 
napig nem jelentkezett. A kicsiket elvitték valahová, talán Bustyaházára 
az állatkertbe. Na, azóta a Mariska szomszédasszonya állandóan fél, 
hogy megtámadja őt a farkas. Aztán azt is beszélték az emberek, 
hogy a Tisza partján látták a farkast, de nem egyedül. Lehet, hogy ti 
is azokat láttátok, Gyuri. Merthogy ezek rendszerint párosan járnak. 
Nem kell tehát Németmokrára menni, hogy farkast lásson az ember, 
itt is van belőlük. A farkaskölyköket az egész falu megnézte, én is. 
Négy volt, cumisüvegből szoptatták őket. Eleinte nem akartak szopni, 
de az éhség csak rákényszerítette őket." 

Nagyapa azt gondolta, ő bizony felnevelt volna legalább két 
farkaskölyköt - azokból lett volna igazán jó házőrző kutya. 

Elmúlt a szünidő, Jóska iskolába ment. Volt miről mesélnie a 
társainak: merre járt, mit látott. A gyerekek csodálkozva hallgatták, 
hogy ő már látott közelről élő farkast, nem is egyet, s még azt is, 
amelyik az aborába fialt. 

Teltek-múltak az évek, Jóska már nem vágyott a szüleihez, mert 
már a kamaszkorba lépett, s ha szép lányokat látott, már utánuk nézett; 
de az is igaz, hogy a lányok is megnézték őt, Íriszen ritka szép legényke 
lett belőle: jó hangú és nagyon jó megjelenésű. 

A testvérei közben igencsak megszaporodtak, minden évben 
született egy. Jóska nem dicsekedett ezzel, restellte említeni is, kivált 
a lányok előtt. 1918-ban, amikor bevonult katonának, tizennégy 
testvére volt. Ennél többen születtek, de sokan meghaltak közülük 
egészen fiatalon, gyermekként. Jóska katonasága után még született 
két fiútestvére. Az anyja összesen húsz gyermeket szült, közülük 
életben maradt és felnőtt tizenkettő: kilenc fiú és három lány. Most, 



amikor ezt a visszaemlékezést írom, már csak Miska, a legfiatalabb él 
közülük, ő 1922-ben született. A gyerekek születési sorrendje: az 
első fiú, Jóska meghalt négyhónapos korában. A második fiút szintén 
Jóskának keresztelték, 1900-ban született, ő lett az édesapám. 
Következett Jancsi (1902), Gyula (1904), Laci (1905), Juliska (1908), 
Sanyi (1909), Pali (1911), Anna (1913), Margit (1916), Miklós (1918), 
és a már említett Miska (1922). 

1920-ban, amikor a csehek bejöttek Kárpátaljára, Jóska szülei 
hazajöttek Németmokráról. Nem valami politikai ügyből kifolyólag, 
csak egyszerűen hazajöttek. Jóska édesapja akkor már betegeskedett. 
Nem használt neki a jó levegő, megkapta a tüdőbajt, és nem tudták 
kikezelni. Itt kellett hagynia a sok szép gyermeket. 1927-ben, nagyon 
nehezen halt meg. Még csak ötvennégy éves volt, halála nagyon 
megrendí te t te a családot és az ismerősöket . A temetésére 
Németmokráról is sokan eljöttek, mert a munkahelyén nagyon sokan 
szerették. Nem volt szigorú a munkásokhoz, csak szerette a rendet, 
nagyon pontos ember volt. Amikor meghalt, a kilenc fiúból még csak 
Jóska és Jancsi volt nős. Gyermekei nem haladtak az ő nyomdokain. 
Jóska, az édesapám erdőgazda lett ugyan, de nem erdész, pedig 
könnyen ment neki a tanulás, és több nyelven beszélt: az anyanyelvén 
kívül ruszinul, csehül, németül és románul. Csakhogy ő nem végzett 
felsőbb iskolát, mint az apja és annak mindkét testvére. Édesapám 
testvérei közül ketten végeztek el felső iskolát: Gyula bátyám és Pali 
bátyám, akikről később fogok megemlékezni, bár az egyikük eláailt 
bennünket. Szomorú, hogy így kell vélekednem a nagybátyámról. 
De ő árulta el, ami Visken a házunkban történt... 

Amikor édesapám katonaköteles lett és bevonult a hadseregbe, 
már ki volt nézve számára a menyasszonynak való kislány. A lány 
tisztességesen várt is rá, de amikor édesapám hazatért, bizony feléje 
sem ment. A lány szülei nyugtalankodtak: mi történt, miért nem néz 
feléjük sem Jóska? Aztán megtudták, hogy egy jómódú lánynak 
udvarol, és emiatt bosszút akartak rajta állni. Törték a fejüket, hogyan 
törjenek borsot a másik lány szülei orra alá, hogy elmenjen a kedvük 
Jóskától. Aztán a hoppon maradt lány anyja egy vasárnap délután 
elment a családhoz, ahová Jóska udvarolt. (Persze, az én édesanyámnak 
udvarolt.) A fiatalok észrevették, kire ugat a kutya az udvaron, és 



akkor Jóska elrejtőzött. Az idegen asszony belépett, köszönt, és 
bejelentette: azért jött, hogy panaszt tegyen Jóskára, aki a katonaság 
előtt az ő lányához udvarolt, a lánya becsülettel várt is rá, de hiába. 
Végül megkérdezte, miért fogadják itt azt a legényt, hiszen az ő lánya 
gyermeket vár tőle, mármint Jóskától. Erre előjött Jóska és 
megkérdezte: „Mi baj van itt?" Esztike, a jómódú lány ekkor a szemére 
vetette: „Nem tudom, milyen a szíved, te szívtelen ember - ott hagyod 
azt a lányt, aki tőled vár gyermeket?!" Jóska elámult, és így felelt: 
„Tőlem? És te elhiszed ezt? Akkor kérdezd meg, mikor voltam náluk 
a katonaság után!" 

Az asszony azt mondta, hogy a katonaság után Jóska nem járt 
náluk, de előtte igen. Erre Jóska: „És mennyit szolgáltam? Két évet! 
Hát nagyon okos lehet az a gyermek, hogy ez alatt nem született 
meg! Talán azt várta, hogy hazajöjjek? Mondja, hány hónapos terhes a 
lánya?" 

Az asszony elhallgatott, Esztike pedig megkönnyebbült. Azt 
mondta: „Látja, asszonyom? Menjen, és többé ne zavarjon bennünket. 
Keresse meg a gyermek apját!" 

Jóskának igencsak tetszett, hogy Eszti ennyire okos, és belátja, 
hogy nincs oka féltékenységre. „Képes bepiszkítani a gyermekét, 
csak adjam ki a Jóska útját" - gondolta Eszti. - Hiába, ilyenek is vannak." 
Jóska meg arra gondolt, hogy Esztike nem fogja senkinek a kezét, 
csak Sándor örülne, ha ő odébbállna - ő és még néhányan rögtön itt 
teremnének Técsőről, hogy elnyerjék Esztike kezét, akinek ő hónapok 
óta udvarolt, már a lány szülei is megszerették, az esküvő napját 
húsvét utánra tűzték ki. 

Mikor ez az eset megtörtént az idegen asszonnyal j ó ska elmesélte, 
hogy a leszerelése után nemcsak kedve, hanem ideje sem volt 
felkeresni azt a lányt, akihez a katonaság előtt járogatott, viszont Jancsi, 
a testvére, aki szintén szolgált, mégpedig közel - Ungvár mellett - , 
gyakran hazalátogatott. Ő messze, Olomócon szolgált, egyszer sem 
kapott szabadságot, már csak azért sem, mert főszakács volt, és a 
tiszteknek nem lehetett jönni-menni. Aztán Jancsi így szólt: „Te Jóska, 
elmentem egy fonóba, ahol csupa magyar lány volt. A legényekkel 
együtt szétnéztünk egyebütt is, de ha te láttál szép lányokat - egyik 
szebb a másiknál. Van köztük egy Esztike nevű, hát az mesébe illően 



gyönyörű és okos. Minden fiú csak őt nézi és hallgatja. Mit szólnál 
hozzá, ha megkérném a kezét? Nagyon kérlek, menj el hozzájuk és 
kérd meg nekem a kezét! Amióta megláttam, nincs nyugtom." Jóska 
megígérte, hogy elmegy a lányhoz és tudatja Jancsival, mi a helyzet. 
„Hát így történt - mondta Esztikének - , szegény Jancsi várhatta, hogy 
megkérem a kezed neki..." „Volt, ahogy volt - válaszolta Eszti - , 
engem nem érdekel, de lehet, hogy nekem Jancsi nem is kellett 
volna. Nem is járok utána, mi a valóság. Annyi igaz benne, hogy az 
embert félre lehet vezetni, de hogy a saját testvéredet?! Jóska, te 
kőszívű vagy, nem sajnáltad a saját öcsédet." 

Ezzel a témát mindketten lezárták. Jancsi nem jött haza az 
esküvőjükre, pedig meghívták levélben. Még csak nem is válaszolt. 
Ez a harag 1924-től egészen 1944-ig tartott köztük. Kerülték egymást, 
s ha véletlenül mégis találkoztak, úgy tettek, mintha idegenek 
lennének, nem szóltak egymáshoz. Jóska sokszor akart bocsánatot 
kérni Jancsitól, de ilyen körülmények közt nem lehetett. Jancsi közben 
szintén megnősült, magyar lányt vett el, aki árva volt, a nagyanyja 
nevelte fel, s egészen jó asszonyt nevelt belőle. Nem kényeztette 
senki. Nagyon kicsi volt még, amikor meghalt az anyja, a mostohája 
pedig iitötte-verte. A nagyanyja azért vette magához, mert az 
édesanyja után nem sokkal az apja is meghalt. Borisnak hívták, szépen 
éltek a férjével. Boris néném ma is él, eléggé nagy nyomorban, mert 
kevés a nyugdíja. Két fia volt, az egyik meghalt már, a másiknak 
amputálták a lábát, szintén nincstelenségben él. Jancsi nagybátyám 
Pesten halt meg, az angolok lebombázták azt a lágert, ahová a nyilasok 
hurcolták őket. Szegény felesége még kárpótlást sem kapott a férje 
után. Viskről akkor hat embert vittek el a nyilasok, köztük édesapámat 
is, mert kiálltak a szegény, tehetetlen zsidók, főleg a gyermekek és 
az anyák mellett. Édesapámnak sikerült megszöknie. Előtte szólt 
Jancsinak, hogy tartson vele, az őrrel meg van beszélve, éjjel elszöknek. 
Jancsi azonban azt mondta, miért szökjön, ő nem ártott senkinek, és 
bízik a jó Istenben, hogy elengedik. „De aki itt van, reggel mindet 
kivégzik!" - figyelmeztette édesapám, de az öccse megmakacsolta 
magát, nem vállalkozott a szökésre. Apám éjfél előtt szökött el, s 
még nem jutott messzire, amikor az egész környéket lebombázták. 
Azt nem tudta pontosan, hogy a lágert érte-e bombatalálat, de mivel 



Jancsi soha többé nem adott életjelt magáról, valószínűleg a bombázás 
áldozata lett. Szomoní az is, hogy a két testvér a húsz év alatt mindössze 
annyit beszélt egymással, ami a szökés éjszakáján elhangzott közöttük. 
Sorsukat megpecsételték a nyilasok, pedig nem ezt érdemelték. 
Szerették a hazájukat, hűséggel szolgálták, mégis elhurcolták őket. 
Édesapám egyenesen Horthy Miklós kormányzónál akart panaszt tenni 
emiatt, de nem járt eredménnyel, mert nem fogadtak senkit. 

Édesapám nem sokáig élt együtt a feleségével, mert édesanyám 
1940. június 21-én meghalt. Tizenhat évet éltek együtt. Az élet akkor 
is zűrzavaros volt, s nagyon hiányzott az édesanyám. „Ha lehetne, a tíz 
körmömmel vájnám ki a sírból, csak még köztünk élhetne!" - mondta 
édesapám. Emlékszem, hogy amikor édesanyám meghalt, apám 
leszedette róla az ékszereket, nehogy azok miatt kiássák a sírrablók. 
Ilyesmire nem is egy példa akadt akkoriban. Mesélték például, hogy 
egy jómódú legény mindig magával hordta a pénzt, és amikor váratlan 
hirtelenséggel meghalt, azzal együtt temették el. Később, amikor nagy 
szükség lett volna pénzre, az apjának eszébe jutott, hogy az eltemetett 
fia belső zsebében ott a pénz. Megbeszélték a feleségével, hogy egy 
éjszaka kiássák a sírt. Ki is mentek a temetőbe, de akkor látták, hogy 
valaki már megelőzte őket: a koporsó túl közel volt a felszínhez, és a 
föld is csak úgy össze-vissza volt rászórva. Hazamentek, nem szóltak 
senkinek, de attól kezdve figyelték, ki fogja viselni azt a ruhát, amelyben 
a fiukat eltemették; mert ahol a ruha, ott a pénz is. Közeledett a szüreti 
bál, és ekkor megbízták az ő fiúk egyik barátját, aki jól ismerte a ruhát, 
hogy alaposan nézze meg, melyik legény milyen mhát visel a bálban. 
Igazuk volt: a megbízott fiú az egyik legényen felismerte a barátja 
ruháját. Odament hozzá, benyúlt a belső zsebébe és ott volt a pénz. 
Kiderült, hogy a legény nem a pénzért ásta ki a sírt, hanem a ruháért, 
mert neki nem volt. A megbízott fiú kivette a pénzt, a sírrabló legény 
pedig csakhamar úgy eltűnt a faluból, hogy senki nem látta többé. 
Bizony, ilyen is megtörtént, képes volt egy öltönyért kiásni a halottat. 
Ezért nem akarta édesapám az ékszereket rajta hagyni édesanyámon, 
meg akarta őrizni a gyermekeinek és az unokáinak. Később a 
kommunisták nem sajnálták elrabolni rengeteg más értékkel együtt 
mindazt, amit a szülők őrizgettek az utódok számára. Hozzájuk képest 



a kivonuló csehek nem voltak ilyen gazemberek: semmit sem raboltak 
el, szép csendben kivonultak a mi szép Kárpátaljánkról. Húsz évig 
voltak itt, de nem fosztogattak, inkább építettek, fejlesztettek minden 
zeget-zugot, különösen az utakat tették rendbe. Úgy tettek, mintha 
örökre itt maradnának. Aztán egy éjjel csendben kivonultak, s nem 
zúgolódtak, hogy itt kell hagyniuk mindent, amit felépítettek, rendbe 
tettek. Bejöttek - visszajöttek - a magyarok, de a mi örömünk nem 
sokáig tartott, mert egy éven belül elvesztettük édesanyámat. Akkor 
már mozogtak a németek, megszállták Lengyelországot, Franciaországot 
- kitört a világháboni, amelybe belesodródott a mi kis országunk is. 
Ennek nem örült senki. A férfiakat mozgósították, besorozták katonának. 
A zsidó férfiakat munkaszolgálatra vitték. Volt sok sírás-rívás, magukra 
hagyott apró gyermekek a nincstelenségben. Nagyon sok tejet, 
burgonyát, babot, káposztát adtunk nekik, hogy ne éhezzenek. Nem 
csoda, hiszen a zsidó gyermekekkel együtt nőttünk fel. Ők sokat 
éheztek, mert például sertéshúst nem ettek, sőt, a félnőtt zsidók régebben 
megtiltották a gyermekeiknek, hogy másoktól bármi eleséget 
elfogadjanak, mert az nem kóser. Édesapám szomonian mondta: "Lehet, 
hogy bűnt követtem el, amikor rábírtam a zsidó gyerekeket, hogy 
mindent egyenek meg, amit az én gyerekeim megesznek... Meg is 
ették szegények, de azt kérték, a szüleik ne tudják meg soha, mert az 
ilyen nagy bűnt nem lehet leimádkozni. Mi, gyerekek igazából fel sem 
tudtuk fogni, mi a bűn. Most már tudjuk, mégse tudunk szabadulni tőle, 
mert abban születtünk. Erős akarattal azonban lehet becsületesen élni. 
Lehetne, csakhogy itt a háború, amire nem készült fel az ország, és 
leginkább a szegény emberek sínylik meg. A németek hadba viszik a 
kisebb államokat, amelyek az útjukban vannak. Ha tetszik, ha nem, 
mindenkinek mennie kell, nekem is itt kell hagynom a négy apró 
gyermekemet, mert megkaptam a sasbehívót. Egész éjjel hordtuk 
befelé a lóherét a mezőről, mert nappal nem lehet, nagyon törik, 
otthagyni pedig nem lehet, kell a jószágnak. Nekem pedig mennem 
kell! Nem nézik, van-e kire hagyni a gyermekeket. Szülők nélkül meg 
fogják sínyleni az életet. Csak abban bízhatunk, hogy a jó Isten velük 
lesz, amíg odaleszek, vagy haza sem kerülök többé, hiszen én is 
eleshetek a fronton." 



Bevonulásakor édesapámnak Vácon kellett jelentkeznie. Kérvényt 
küldött a minisztériumba, amelyben megírta, hogy rajta kívül 
ugyanabból a családból 8 fiútestvért soroztak be, hát legalább egyet 
engedjenek haza, akinek négy apró gyermeke van, akik árvák, mert 
az édesanyjuk korán meghalt. Beleírta azt is, hogy ő az, akinek négy 
gyermeke van. Kedvezett neki a szerencse: mivel még nem került ki 
a frontra, hazaengedték. Igaz, nem sokáig lehetett otthon, mert amikor 
többedmagával a zsidó gyermekek és anyák védelmére kelt, másnap 
már keresni kezdték a nyilasok. Még az ágy alatt is keresték. Nem 
volt nyugtunk nekünk, gyerekeknek sem. Édesapám csak éjszaka 
járt haza, amikor aludtunk. Az anyja tudta, hol rejtőzködik, oda hordott 
neki ennivalót, amikor nem tudott hazajönni. Egyszer aztán a németek 
elfogták nagymamát, aki Mamukának neveztünk, és oda állították a 
központba, hogy ott fogják agyonlőni. Végül csak azért kegyelmeztek 
meg neki, mert nyolc fia a fronton harcolt, amit a község vezetői 
igazoltak. így a Mamuka megúszta annyival, hogy huszonnégy óra 
alatt teljesen megőszült. 

Mivel nem volt munkaerő, a sok búzát meg egyéb termést a 
katonák takarították be. A tisztek nálunk voltak elszállásolva, azon 
kívül katonák, rengeteg autó, lőszerraktár. Megbíztak bennünk, ezért 
a tábori konyhát is a mi portánkon állították fel. Az ételből nekünk, 
gyerekeknek is adtak, mert nem volt, aki főzzön ránk, pedig lett 
volna miből, hála az Úrnak. Bár most is lenne annyi, de legalább a 
negyede, mint akkor, pedig háború volt, nem kevés beadás: húst, 
több mázsa búzát, gyapjút kellett beadnunk, de maradt nekünk is 
mindenből. 

Aztán nemsokára bejöttek az oroszok. Édesapám nem élt a 
bizalmukkal,'arra hivatkozva, hogy őt a nyilasok elhurcolták, pedig 
lehetett volna szava. Ennyit mondott: „Ezek mindenkit rendbe hoznak. 
Durvák, lopnak, vagy elviszik erővel, amit meglátnak. A németek 
művelt úriemberek voltak, ők nem raboltak el senkitől semmit." 

Úgy lett, ahogy mondta. Az oroszok mindent lepucoltak a padlásról, 
elhajtották a jószágot is, egy állatot sem hagytak meg senkinek, kivéve 
a kommunistákat. Még a férfiakat is elhajtották, édesapám szerint 
azért, hogy ne szaporodjon a magyar. Ő jól ismerte a ruszin nyelvet 



és sok mindent megértett, amikor gyűléskedtek. Persze, mindezt 
nekünk csak később mondta el. 

Kidobolták, hogy 18-tól 50 éves korig minden férfi háromnapi 
élelemmel jelentkezni köteles, mert a hidakat és a vasutat akarják 
helyreállítani. Emlékszem erre a dobolásra, mert mi, gyerekek, mindig 
az utcára futottunk, amikor megverték a dobot. Kíváncsiak voltunk, 
milyen újságot fognak kihirdetni. A szavakra már nem emlékszem, 
csak a dobolásra. A két idősebb fiú, Jóska és Gyula nagyanyámnál 
lakott. Egy vasárnap beállított hozzájuk két megbízott jóská t keresték, 
akinek mennie kell háromnapi kényszermunkára. Szegény nagyanyám 
összeszedte a meleg ruhákat, már ami még volt a házban, mert akkor, 
a háború alatt nemigen lehetett ilyesmit vásárolni, no meg elszedték 
az oroszok, amikor bejöttek. Az emberek féltek a községben maradni, 
sokan kimentek a gyümölcsösbe, már akinek háza volt a lázákon. így 
aztán az oroszok nyugod tan ga rázdá lkod tak , sok ember t 
megszabadítottak mindentől. Jóskának volt néhány rend ruhája, 
csizmája, cipője és egyebek. Sok mindent elvittek: zsákokba rakták, 
és még két lovat is elkötöttek, úgy mentek el. Az erdészlakban élő 
erdészt a feleségével együtt megölték. Dunántúliak voltak, gyermekük 
nem volt, s engem nagyon szerettek, mindig el akartak vinni a 
szüleikhez, hogy bemutassanak nekik. Azt mondták, ott a Duna, lehet 
benne fürödni. Én, mint gyermek, természetesen vágytam arra a tájra. 
A meggyilkolásuk előtti napon épp náluk jártam, és nagyon fájt, hogy 
többé nem találkozhatok velük. A hangjuk ma is gyakran a fülembe 
cseng... 

Nagyanyám berakta Jóska hátizsákjába a ruhákat és egy pokrócot, 
ennivalót pedig nem három, hanem tíz napra, mert látták, hogy az 
oroszoknál nincs rend, ezek csak hazudoznak a népnek. Az volt a 
fontos számukra, hogy elvigyék az embert, azután már ők rendelkeztek 
velük. Jóska elköszönt tőlünk. A két megbízott kísérte el a kultúrházba, 
ahová a többieket is. Oda csak befelé lehetett menni, kifelé nem 
engedtek senkit. 

Hazajött édesapám és rögtön azt kérdezte, hol van Jóska. „Elvitték 
kényszermunkára - mondta nagyanyám. - Ki is volt dobolva, te nem 
hallottad?" Mire édesapám: „Hallottam én, de azt is tudom, hogy onnan 
nem jön vissza senki! Miért nem szóltak nekem?!" Dühösen ment ki a 



házból, egyenest a kultúrház elé. Folyvást azon tépelődött, hogyan 
hozza ki onnan Jóskát. „Fia elviszik, ott fog elpusztulni. Azt hiszik, 
idős, pedig csak jó az étvágya, azért nőtt magasra a korához képest -
gondolta. - Ki kell szabadítani! De hogyan, mikor senkivel se állnak 
szóba? Két puskás őr áll az ajtónál..." Ekkor észrevette, hogy megint 
idefelé kísérnek néhány férfit. Odaszólt az egyiknek, hogy küldje 
Jóskát az ajtóhoz, mert beszélni akar vele. Kinyílt az ajtó, de odabent 
nagy zaj volt. Édesapám bekiáltott: „Mándrik Jóska, gyere az ajtóhoz!" 
Jóska nem lehetett messze, nyomban ott termett, és mondta: „Itt 
vagyok." Édesapám megragadta a kezét, félrelökte az őrt és kirántotta 
Jóskát. Nem volt idő gondolkodni, rohanniuk kellett. „A hátizsák ott 
maradt!" - lihegte Jóska. „Fuss, ne törődj a hátizsákkal!" - biztatta 
édesapám. Két karszalagos loholt a nyomukban. Édesapám megállt, 
és azt mondta: „Feltartom őket, te csak fuss, ugorj be valamelyik 
udvarba és rejtőzz el az istállóban!" Amikor a karszalagosok odaértek, 
édesapám ruszinul megkérdezte tőlük, hová futnak. „Az után a legény 
után!" „Mit akarnak vele?" „Megszökött a kultúrházból!" „Hogyan tudott 
megszökni, mikor ott őrök vannak?" „Ki az a legény, maga nem ismeri?" 
„Dehogy nem, az én fiam, és még csak most töltötte be a tizenhét 
évet." „Az nem létezik!" „Miért ne létezne? Azért, mert nagynövésű? 
Én is az vagyok, de az apja, hát csak tudom, mikor született!" „Akkor 
miért futottak el?" „Ha tudni szeretnék: azért, mert a fiam önkéntesként 
akarta a rabokat kísérni.""És maga miért nem engedte?" „Mert engem 
meg sem kérdezett, hogy mehet-e vagy nem, és ezért meg akarom 
verni. Megyek is utána, mert elbújik vagy elszökik, és a végén még 
gazember lesz belőle." 

Ennyi volt a beszélgetés, a karszalagosok nem üldözték tovább 
Jóskát. Másnap viszont már hajnalban felkeltették édesapámat, hogy 
fogjon be, mert az ő szekere fogja szállítani a szegény emberek 
hátizsákjait, akiket Szolyvára kísérnek lovas katonák. Köztük volt a 
község színe-java. Gyalogosan mentek, a lábbeli feltörte a sarkukat, 
csak vánszorogni tudtak. Édesapám megállt a szekérrel, hogy legalább 
tízen felüljenek hozzá, de a kísérők nem engedték. Aki lemaradt 
közülük, lehúzta a csizmáját és mezítláb próbálta utolérni a többit. 
Édesapám szerette volna odakiáltani, hogy szökjön el, de nem mert 
szólni, hiszen tudta, a katonák úgy lepuffantották volna, mint egy 



kutyát. Volt olyan, aki csak a dolgát elvégezni húzódott félre, és ott 
helyben lelőtték. Visktől Szolyváig tízpercnyi pihenőt sem adtak a 
szegény embereknek. Csak a mi utcánkból oda maradtak vagy tízen, 
főleg a fiatalabbak közül, akik 1926-ban születtek, vagyis Jóskával 
egyidősek voltak. „Istenem, miért kellett ennek így történnie? -
töprengett édesapám. - Ha nem szabadítom ki a fiamat, ő sem látta 
volna meg Visket soha többé." 

Édesapám szigorú ember volt, de igazságos. Ha valaki nem köszönt 
neki, megkérdezte tőle: netán haragszik, neheztel rá valamiért? A 
szegényeket mindig támogatta. Volt Visken egy cigányfiú, aki 
nyomoréknak született. Ezt a fiút mindenki úgy segítette, ahogy tudta, 
de édesapám különösen sajnálta. Csináltatott neki egy kis szekeret, s 
attól kezdve abban ülve húzgálták az utcákon, hogy alamizsnát 
gyűjthessen magának. Az anyja szintén nyomorék volt. Amikor a mi 
házunk elé érkezett a kis szekerével, mindig elkiáltotta magát: Jóska 
bácsi!" Ha édesapám otthon volt, rögtön vágott egy jókora darab 
szalonnát és kiküldte velünk, mondván: „Vigyétek Lacinak, mert éhes!" 

Később, amikor hazakerült, elmesélte a találkozását Lacival: 
„Láttam, hogy húzzák a szekerét valami gyerekek. Megöregedett 
szegény, a haja fehér volt, mint a hó. Mentem mellette, de nem 
szóltam hozzá. Azt gondoltam, úgyse ismerne meg. Amúgy is hibás 
volt a beszédje, nehezen lehetett megérteni. De mit is mondtam 
volna neki? Tán azt, hogy én is szegény vagyok, még kunyhóm sincs, 
ahol a fejemet letehetném? Azt gondoltam, ő legalább eszik ezt-azt, 
amit kap. Tőlem azonban senki sem kérdezi, éhes vagyok-e... És én 
restellek kérni, ha maguktól nem veszik észre. Aztán megálltam Laci 
mellett, végignéztem rajta, és szomorúan láttam, hogy még 
nyomorékabb, mint volt. Istenem, mikor meglátott, kiáltani akart. Alig 
lehetett érteni, mit akar mondani, de a nagyobbik fiúcska elmagyarázta, 
hogy a nevemet akarja kimondani. És akkor szegény Laci elkezdett 
sírni. A gyerekek nem értették, miért óbégat. Nekem jólesett, hogy 
felismert, csak a nevemre nem emlékezett. Akkor láttam utoljára..." 

Elszorul a szívem, ha eszembe jut sok minden a múltból, hogy 
édesapám mennyire együtt tudott érezni a nincstelen emberekkel. 
Ezt a Lacit hányszor jóltartotta főtt étellel is! 



Volt egy világtalan unokatestvérem, aki 1928-ban született, vagyis 
három évvel volt idősebb nálam. Gyakran eljött hozzánk játszani, és 
nagyon szeretett mesét hallgatni. Amíg édesanyám élt, rengeteg mesét 
mondott nekünk, olyanokat is, amiket ő talált ki. Sanyit, a vakon 
született unokatestvéremet nagyon sajnáltam, de ő is sokszor 
emlegetett, amikor engem elvittek. Aztán lassan feledésbe merültem. 
Levelet írni nem engedtek, így otthon semmit sem tudtak rólam. így 
teltek-múltak a hosszú évek, sokan azt hitték, hogy már nem is élek. 
Amikor hazakerültem, Sanyi hamar megtudta, és eljött oda, ahol 
meghúztam magam. Elváltoztatott hangon szóltam hozzá: „Szervusz, 
Sanyi!" És ő, aki soha nem látott, máris kitárta a karját, boldogan 
üdvözölt engem: „Hazajöttél, hála a jó Istennek!" Megismert, pedig 
sok éven át a hangomat sem hallotta! Mindezt azért említem, mert az 
a tehetetlen nyomorék is megismert, akit édesapám annyiszor 
kisegített. Ő és édesanyám egyformán szerették gyámolítani a 
szegényeket, és ezt én is örököltem tőlük. Akkor vagyok boldog, ha 
valakin segí the tek , és ez szer intem így van rendjén . Már 
gyermekkoromban is ilyen voltam. Amikor pedig lágerbe kerültem, 
ahol csak tudtam, ott is segítettem rabtársaimnak. 

Azon a télen, amikor az ártatlan férfiakat elvitték, egy éjszaka 
nagy csörömpölést lehetett hallani. Nem tudtuk, melyik házból jött a 
zaj. Édesapám kiment, megállt a kisajtó mögött és hallgatózott. 
Meghallotta, hogy a zajongók többen vannak, és oroszul beszélnek. 
Házról házra jártak és raboltak. Azt gondolta magában: „Na, ide jöjjetek, 
itt póml fogtok jámi, az biztos!" Szerencsére a mi házunkig nem jutottak 
el. Lövés dördült, utána visítás hallatszott, és végül elcsendesedett a 
környék. Édesapám nem tudta eldönteni, kimenjen-e az utcára, 
megtudni, hotgy mi történt, vagy maradjon itthon. Attól félt, hogy őt is 
agyonlövik, de arra is gondolt, hogy ijesztgetik a népet, hiszen elvittek 
sok férfit, és nincs, aki megvédje a nőket. Lefeküdt, de nem tudott 
aludni. Akkor fölkelt és kiment az utcára, hátha megtud valamit. Már 
kezdett virradni, de sehol egy lelket sem látott, minden porta csendbe 
burkolózott. Elindult a központ felé. Havas eső esett. A szembe-
szomszédunktól számítva a harmadik ház előtt fegyveres rendőr állt. 
Megismerte és kérdezte tőle, mit keres itt. „Ide állítottak, hogy őrizzem 
ezt a betörőt" - mondta a rendőr. „Miféle betörőt?" „Itt fekszik holtan, 



lelőtte egy rendőr. Ne tessék közel menni hozzá, mert várjuk Husztról 
az ellenőröket." „Mégis, ki lehet, mondja meg a nevét!" A rendőr 
megmondta. „Hát ez egy rendes fiú volt, nem betörő! - fakadt ki 
édesapám. - És nem tudott oroszul, csak magyarul és ruszinul, márpedig 
én tisztán hallottam, hogy itt oroszul beszéltek az éjszaka, méghozzá 
többen! Nem értem, miért lőtték le ezt a legényt, mint egy kutyát. 
Ebben a házban lányok laknak, lehet, hogy a fiú udvarolni jött. A 
lányok apját elvitték három napra, de már több mint két hónapja 
odavan a többiekkel együtt. Engem is vittek volna, de a zsidók 
megvédtek, mivel én is védtem az ő gyerekeiket és asszonyaikat, s 
bosszúból hatodmagammal elhurcoltak a nyilasok, az öcsém ott halt 
meg Pesten. Már nem tudok lefeküdni, amíg meg nem tudom, mi 
történt itt." 

Reggel aztán kiderült minden. A szomszéd ház ablakát és ajtaját 
orosz katonák törték be. Tudták, hogy a portán nincs férfi, csak egy 
asszony a három gyermekével. Az egyik katona az asszony mellé 
akart feküdni, s amíg a csizmáját lehúzta, az asszony mezítláb, 
hálóingben kiugrott a latyakos hóba, futott az apósához segítségért, 
de a nagy ijedtségtől megzavarodott az elméje. A két kisfia meg a 
legkisebb leánygyermeke ott maradt, s nem tudhatta, mi lesz velük. 
Azt sem, ki mutatta meg az utat az ő házához. 

Amikor a katonák betörték az ablakot, az üvegszilánkok 
megsebezték a kezüket, és ezekkel a véres kezekkel mindent 
összemocskoltak, amíg pénzt, aranyat és egyéb értéket kerestek a 
házban. A szekrényekben turkáltak, bevérezték az egész házat. Ott 
voltak a nyomok, nem lehetett letagadni. Az após megtette a 
feljelentést, de annak nem lett semmi eredménye. Boris nénémet 
soha többé nem tudták kigyógyítani a búskomorságból. Az orvosok 
azt ajánlották, szüljön még gyermeket, hátha akkor magához jön, de 
ez sem segített, az idő múlásával egyre rosszabbodott az állapota. 
Mikor én hazakerültem, már vagy tíz gyermeke volt, de ő beteg 
maradt és meghalt. Sose derült ki, hogy ki okozta a tragédiáját. Az 
orosz katona biztosan nem egyedül ment oda, a helybeliek vezethették 
- de milyen lelkiismerete lehetett annak, aki ezt tette? Az ártatlan 
fiút, aki udvarolni ment, lelőtték. A Husztról kiérkező bizottság 
vértócsában találta, mégse vontak felelősségre senkit soha a gyilkosság 



miatt. Bezzeg az én apámat biztosan kivégezték volna, mert sietett 
megvédeni a becsületem, de már elkésett... Kérdezem: hol az igazság? 
És én mit vétettem? Ki sejthette volna akkor, hogy néhány hét múlva 
a mi házunkban is tragédia következik be? Istenem, miért adtad ezt a 
csapást ránk, gyarló emberekre!? Édesapám földönfutó lett, itt kellett 
hagynia mindent. Sokan kérdezték tőlem, miért menekült el. Azt 
feleltem, az életét mentette. A nép sajnált minket, gyermekeket. 
Nem helyeselték, hogy édesapám elmenekült, de ők is tudták, hogy 
ha itthon marad, felakasztották volna, mert statárium volt. Persze, 
édesapám nem gondolta, hogy minket, gyermekeket lecsuknak olyan 
bűnért, amit soha nem követtünk el. Azt hitte szegény, hogy a 
muszkák nem sokáig lesznek itt, és amikor kivonulnak, ő nyugodtan 
hazajöhet. Hogyan is sejthette volna, hogy minket elítélnek, lecsuknak, 
és olyan körülmények közt kell raboskodnunk, amelyekből felnőttnek 
is elég lenne tíz-tizenöt nap, nem tizenegy év, méghozzá ártatlanul. 
Nem lehetett könnyű édesapámnak átélni a tehetetlenséget, hogy 
nem tud rajtunk segíteni. Tulajdonképpen nem volt messze az a 
hely, ahol bujkált, és mégis elérhetetlenül messze... Lánygyermek 
létemre én voltam édesapám kedvence. Képes volt átküldeni egy 
román férfit, hogy minket átvigyen a határon. Ez a szegény férfi is 
oda került hozzánk, már írtam róla. Aztán többé nem hallottam róla, 
így azt sem tudom, hazakerült-e valaha. Jó Istenem, ezt csak te tudod. 

Tönkrement a családunk, nekünk csak a nagy-nagy szomoníság, 
keserűség jutott. Édesapám nem ment messze a határtól, folyton azt 
várta, hogy ezek (az oroszok) kivonuljanak, és ő azonnal hazajöhessen. 
Szeretett volna átmenni Magyarországra, de letett róla, mert attól tartott, 
hogy ott felismerik. Korábban ugyanis sokszor forgolódott olyan 
környezetben, amely most veszélyes lehetett volna számára. Például 
fajbikákat tenyésztett, amelyek rendszerint első díjat nyertek. Mint 
özvegy férfinak, ajánlottak neki özvegyasszonyokat és vénlányokat, 
még Pestről is. Többször voltak nálunk vizitelni, hívták édesapámat, 
de nem volt hajlandó elhagyni Kárpátalját, a saját fészkét. Most is 
csak a kényszer hatása alatt hagyta el otthonát és bujdosott hontalanul. 
Bujdosásának történetét Sike Lajos mondta el a rádióban, aki akkoriban 
még gyermek volt, ma már szerkesztő egy romániai magyar lapnál. 
Elmondta, hogy édesapám ál landóan bujkált, mikor melyik 



borospincében húzta meg magát. Mindenki sajnálta, mert nem ártott 
senkinek, egy-egy tányér ételért naphosszat dolgozott. Emlékszem, 
azon a napon, amikor nálunk a tragédia megtörtént, ő a szőlőben 
kapált, s bizonyára melege volt, mert a lábbeliét levetette, amit az 
oroszok megtaláltak és visszahoztak. Hála Istennek, neki' sikerült 
elszöknie. Segítette az Úr, hogy ne kínozzák. Volt úgy is, hogy a 
román katonák elfogták, és át akarták adni az oroszoknak, de akadtak 
jó emberek, akik dollárokat szedtek össze és kiváltották édesapámat 
a románoktól, hogy ne adják át az oroszoknak. Megmentették, mert 
sajnálták, hogy sokat éhezik. Ő ugyanis csak akkor fogadott el ételt 
bármikor, ha megdolgozott érte. Télen a sertésvágásban segédkezett, 
tavasszal kapált, és nyáron is tette, amit kellett, ősszel pedig szüretelt. 
A legborzalmasabb az lehetett számára, hogy mindeközben állandóan 
résen kellett lennie, nehogy leleplezzék, elfogják. így élt, mindig 
remélte a viszontlátást, de az sajnos, elmaradt. Most azzal vigasztalom 
magamat, hogy majd a másik világon találkozunk, ha megérdemeljük 
a viszontlátást. Egy biztos: nem lehetett könnyű az édesapám élete, 
talán még rosszabb sors adatott neki, mint az enyém. Nekem legalább 
nem kellett megalázkodni azért a sovány, rossz ételért, amit a lágerben 
adtak. Olyan volt, amilyen volt, de megkaptam. Édesapámat még 
betegen sem kérdezték meg, nem éhes-e, és hogy mi baja, 
bármennyire tisztelték, ő pedig nem panaszkodott - nem az a típusú 
férfi volt. Nem szeretett a terhére lenni senkinek, nem akarta, hogy 
ráunjanak. Ilyen körülmények közt bujkált kilenc és fél évig, amit 
kimondani is sok. Gyula, a testvérem 10 évet, én szintén tízet ültem, 
és 11 hónapig voltam száműzve. Még kell egyéb? Ezt is nehéz leírni, 
testvéreim. És még most is nyomorog az ember. Mikor hazakerültem, 
akkor tudtam meg sok mindent, ami a családdal történt. Ki volt téve 
a kínok padjára. Édesapám keresett engem, mert levelet írt, hogy 
vigyázzanak rám. Amint a bezpeka megtudta, hogy levél jött 
Romániából, rögtön elővette nagyanyámat, az édesapám anyját, hogy 
hol a levél, de azt szerencsére nagyanyám már elégette. A posta 
főnökét leváltották, mert kikézbesítették a levelet. A portát ellepték 
a katonák, felkutatták az egész házat. Faggatták nagyanyámat, kitől 
jött a levél és mi állt benne. Ő azt mondta, el sem tudta olvasni, mert 
macskakaparás volt, épp ezért égette el. „Nem a fiam írta, mert az ő 



írását felismertem volna, az biztos" - mondta. Nagy nehezen, mérgesen 
eltávoztak, mindent szanaszét hagyva maguk után. 

Még egy eset Romániából, rögtön a tragédiát követő napokból. 
Édesapám egy régóta ismert családnál húzódott meg. Korábban 
ugyanis gyakran átment Remetére borért az úrvacsorához. Mindig 
ugyanahhoz a családhoz járt. Ezt tudta az öccse, Pali is, mivel sokszor 
vele ment. Édesapám befogta a lovakat a szánba, és a hegyeken át 
elmentek a borért. Nem volt olyan karácsony vagy húsvét, amikor ne 
hozott volna az egyháznak bort. Pali ismerte az utat és a mozgást, 
amikor nálunk megtörtént a nagy csapás, ő ugyanis már a csehek 
alatt is a községházán dolgozott, mint ahogy a magyarok alatt is, és 
most, az oroszok alatt is. Ott tudta meg, hogy az oroszok megtizedelik 
a falu lakosságát, ha nem kerül elő a kapitány. Azt is tudta, hogy a 
kapitány nálunk volt elszállásolva és ott is maradt. Biztosra vette, 
hogy a testvére, vagyis édesapám már olyan messze jár, hogy nem 
tudják elfogni, ezért feljelentést tett, miszerint édesapám a tettes. így 
a falu megmenekült a tizedeléstől, de a hatóság emberei rögtön 
hozzánk jöttek, és akkor letartóztattak. Nem tudtuk, honnan fúj a 
szél. Pali vállalta, hogy átmegy Romániába és megkeresi a bátyját. El 
is indult négy tiszttel és tíz katonával, de hiába. Persze, Pali sohasem 
dicsekedett azzal, hogy önként vállalkozott a feladatra, átadni a 
muszkáknak az édes testvérét. Azt gondolta, hogy ez a titok soha 
nem fog kiderülni. De hát nincs olyan titok, amelyik előbb-utóbb 
napvilágra nem kerülne. 

Múlt az idő, teltek az évek. Igaz, a halottak nem beszélnek, de 
édesapám beszélt, amíg élt. A következőket mondta egyik 
másodunoka-testvérének, akivel Romániában találkozott: „Tudod, 
Gyula testvér, én már nem kerülök haza soha. Úgy érzem, beteg 
vagyok, de nagyon. Ha fordul a helyzet, te fiatal vagy és elmondod a 
családomnak, hogy Pali testvérem képes volt rám hozni az oroszokat, 
méghozzá éjjel. Jól tudta, hol vagyok. Talán már mondtam neked, 
hogy nem is egyszer jött velem oda borért. Még ha nem lettem volna 
ott, azt a helyet akkor is kerülni kellett volna! De Pali dicsőséget akart 
szerezni magának az oroszok előtt. Arra nem gondolt, hogy másoknak 
bajt, bosszúságot okoz. Az engem bújtató házaspár az ijedelemtől 
reggelre teljesen megőszült. Képzeld el, én meg ingben és 



alsónadrágban felugrottam a padlásra, de még tél volt és erősen fagyott. 
A tiszteket elszállásolták a házban, amit körös-körül a katonák őriztek. 
A jó Isten segítségével lecsúsztam a padlásról, majdnem az egyik 
katona fejére ugrottam. Az volt a szerencsém, hogy a kutyák szünet 
nélkül ugatták az oroszokat, így azok engem nem vettek észre. De 
ez már hajnalban volt, addig a padláson dideregtem, vacogott a fogam, 
és nem leltem a helyem. Tudod, Gyula, ezt nem lehet elfelejteni, és 
hadd tudja meg a világ ezt a történetet. Ott, a padláson mindent jól 
hallottam. A katonák arról beszéltek, hogy ha elfognak engem, most 
nyomban nem lőnek agyon, hanem összekötöznek és a lovak után 
kötve egészen Viskig fognak vonszolni, mint a szánt - ha kibírom - , 
s hogy Visken majd hadbíróság dönt a sorsomról. Pillanatok alatt 
döntenem kellett, ugorjak le és meneküljek el, vagy maradjak. 
Leugrottam, mert biztosra vettem, hogy a katonák tudják, én a padláson 
vagyok. így mentettem meg a ronda életemet. Tudtam, ezzel 
meggyorsítottam az eseményeket, hogy tovább kínlódjam, ami még 
hátra maradt. Mindezek után éreztem azt is, hogy nagyon 
legyengültem, tehát meggyorsítottam a halálomat is. De hát az életnek 
nincs is értelme, ha még a testvérem is el lenem szegül, a 
gyermekeimről pedig semmit sem tudok - miért éljek? Mi lehet a 
lányommal? Ennek a gondolatába is bele lehet pusztulni. Ha tudnék 
repülni, megmenteném szerencsétlen lányomat, akit az a gazember 
tönkretett. A testvéremet még a föld se fogadja magába, ha ezt a 
gazságot meg merte tenni ellenem! Képes lettem volna lelőni, mint 
egy kutyát, csak a háziakat sajnáltam, mert őket kivégezték volna. 
Tudod, Gyula, nagyon bír fájni minden. Mondd el hát, hadd tudja meg 
Pali, hogy én láttam őt és hallottam, mit beszélt a tisztekkel. Vajon mit 
fognak adni neki a 'hőstettéért' az oroszok?" 

A Jóska vagyonát adták Palinak: a besózott húst és sok egyebet 
valóban átadták neki a tisztek. Az emberek nem értették, miért van ő 
olyan jóban az orosz tisztekkel, csak bámulták a nagy barátságot. Hát 
azért, mert Pali árulóvá lett, a saját vérét árulta el. 

Édesapám élete végképp megkeseredett. Folyton át akart menni 
a határon, de az ismerősei lebeszélték erről. Nem volt nyugta, nagyon 
vágyott haza. Már nem is bánta volna, ha elfogják, csakhogy vége 
legyen mindennek, amit tehetetlenül kellett elviselnie. Akadtak jó 



emberek, akik megfékezték, nem engedték, hogy feladja magát. Gyula 
bátyám hallgatott. Ő még hamarabb elmenekült, mint ahogy az 
embereket elvitték három napra, mert nem akart a kommunista rezsim 
alatt élni. Jól tudta, mi vár ezeknél egy jómódú családra, ráadásul a 
három napból három év lett, már aki túlélte, de bizony sokan 
odavesztek örökre. A falu emberei egymásra boailtak és úgy sírtak, 
mint akinek halottja van. Gyula bátyám mesélt erről: „Ez egy vasárnap 
volt, amikor Jóska bátya panaszkodott. Én nyugtattam, hogy megfordul 
a kocka, minden jó lesz. Nagyon ment volna a határnak, alig tudtam 
visszatartani. Azt mondta, nem ér ez az élet egy garast sem. Ekkor 
jöttek a barátok, és lakodalomba hívtak bennünket. Jóska bátya 
tiltakozott, de én rábeszél tem, hogy menjünk el, legalább 
kikapcsolódunk egy kicsit, s amúgy is inkább felejtsük el a múltat, 
nézzünk a jövőbe. El is mentünk a lakodalomba, de nem volt benne 
örömünk. Alig kezdődött el a mulatság, az egész területet körülvették 
az oroszok. Jóska bátya rögtön észrevette őket, de nem szólt semmit, 
csak eltűnt, mint Petőfi a ködben. Amikor én is észrevettem az 
oroszokat, kerestem őt, szólni akartam neki, hogy meneküljön, de 
akkor már nem találtam sehol. A kapunál mindenkit igazoltattak, az 
egész környéket tűvé tették, állítólag látták is őt, és mégis úgy eltűnt, 
mintha a föld nyelte volna el. Már engem is nyugtalanított, hol lehet. 
Abban biztos voltam, hogy nem fogták el, mert akkor abbahagyták 
volna a keresést. Napok múlva találkoztunk. Megöleltük egymást, és 
mondtam: nem hittem, hogy újra látom őt - hogyan sikerült 
megmenekülnie a sátánoktól? Azt mondta, abban az évben már 
háromszor megtámadták, de mindig vele volt az Isten, kisegítette a 
bajból. A lakodalomból női ruhába öltözve menekült meg, hiszen a 
nőket nem igazoltatták. Azt mondta: Tudod, nagyon szeretnék 
hazamenni, de egyedül, nem a sátánok kíséretében megbilincselve 
és félig agyonverve. Ennyi a különbség. És haza is fogok menni, ha 
belepusztulok, akkor is. Hagyok majd magam után nyomot, hadd 
tudják meg az átkozottak, hogy szétnéztem otthon, hogy van a 
családom.' Ekkor azt mondtam neki, ne hősködjön, csak ki kell hogy 
menjenek innen az oroszok, örökre nem maradhatnak. Ő másképp 
gondolta: 'Addig mi tönkremegyünk idegileg és meg is halunk. Ők 
nyerték meg a háborút, azt csinálnak, amit akarnak. Le akarják tiporni 



az egész világot, mert másképp nem lehet kommunizmus. Te tán 
nem hallgatod a rádiót, vagy nem olvasol újságot? Nagy hatalom a 
sátán birodalma, a katonái vakmerőek, részegen is tudnak háborúzni, 
de ami a legrosszabb: nagyon embertelenek. Az a tiszt a házamban 
evett-ivott, és mégis képes volt tönkretenni a gyermekemet! Mi 
várható ezektől, ha ezek után még le is csukták a lányomat?! Tudd 
meg, bosszút akarok állni. Olyan ideges vagyok, hogy reszketek, de 
ők engem akarnak, hát elmegyek, csak azért is hazamegyek!' Éppen 
ezt nem ajánlottam neki, nyugalomra intettem. Arra biztattam, ne 
gondolkodjon így, mert Böskét elengedik. 'Dehogy engedik! -
mondta. - Ha önként jelentkezik, akkor sem! Beütött házamba a 
nagy csapás, vagy minek is lehet nevezni. Akárminek, de hogy 
kegyetlenség, az biztos. Te Gyula, nem nézhetem tétlenül, hogy a 
lányomat tönkretették, mennem kell. Elválnak az útjaink, talán soha 
többé nem találkozunk, de ebbe bele kell nyugodni... ' Ekkor el 
kezdett sírni, és én valóban éreztem, hogy többé nem fogom őt látni. 
Aztán én átmentem Magyarországra, s hogy ő hová, azt nem tudtam. 
Soha többé nem láttam. Amikor már lehetett levelet írni haza, nem 
emlegettem őt, mert attól féltem, engem is elővesznek, hogy valljam 
be, mikor és hol voltam együtt vele. Pesten telepedtem le, meg is 
nősültem. Jóska bátyámról semmi hír nem jött, azt sem tudtam, él-e 
még. Nagyon sajnáltam, hiszen gyermekkortól kezdve jól ismertem. 
Mindig ideges volt. A gyermekeit nagyon szerette, élt-halt értük, csak 
az volt a baj, hogy fiatalon megözvegyült, és nem tudott újra 
megnősülni. Emlékszem, jöttek tűzhelynézőbe többen is a környező 
helyekről, de ő nem ment sehová, szerette a saját portáját. Mintagazda 
volt a községben. Nagyon értett a jószágokhoz és a földműveléshez, 
igen szép lakása volt, különleges bútorzattal. Hogy mindezt honnan 
tudom? Közel laktunk egymáshoz, tőszomszédok voltunk. Jóska 
bátyám felesége az én unokatestvérem volt, Eszti anyja a nagynéném, 
anyám édestestvére. A két porta valamikor egy volt... Nem tudtam 
belenyugodni, hogy Jóska bátyámról semmi hír, de a kezem-lábam 
kötve volt, nem mehettem át Romániába, mert a határon nagyon 
szigorú ellenőrzés volt. Semmit sem tehettem, csak a jó sorsban 
bízhattam. A Jóska bátyámmal történteket nem emlegették a viski 
rokonok sem, mert tudták, hogy a leveleket a hatóságok elolvassák, 



cenzúrázzák. Akkor már egyeseket hazaengedtek látogatóba, de én 
nem mertem útlevelet igényelni, mert még mindig féltem, nem is 
tudva, mitől. Azt azonban tudtam, hogy a Jóska bátyám lányát lecsukták, 
s hogy róla sem tudnak semmit. Ez borzasztó volt. Telt-múlt az idő, és 
amikor már hazamehettem, akkor tudtam meg sok mindent: hogy 
mitől zavarodott meg Boris, a bátyám felesége, vagyishogy egy orosz 
katona meg akarta erőszakolni. Mikor Imre, a bátyám hazajött a 
fogságból, azt mondta: ő is ugyanazt követte volna el, amit Jóska 
bátyám tett, mert ellenük, mármint az oroszok ellen nincs törvény; 
saját magunknak kell ítélkezni, így a helyes. Megtudtam azt is, kivel 
találkozott Jóska bátyám, amikor titokban hazament. Csak széjjelnézett, 
és megtudta, hogy nem érdemes feladnia magát, mert az is lehet, 
hogy Böske, a lánya már nincs életben, ha egyszer nincs róla semmi 
hír. Azt tanácsolták neki, inkább vonuljon vissza, és rejtőzködjön tovább, 
hátha ezeket idő előtt kitöri a kórság, és itt kell hagyniuk Kárpátalját. 
Akkor majd hazajöhet. Jóska bátyám így köszönt el a jóakaróitól: a 
mielőbbi viszontlátásig!" 

Amikor Gyula bátyám idáig ért a beszéddel, úgy sírt, mint egy 
csecsemő. Aztán folytatta: „Persze, hiszen nem úgy mutatkozott a 
helyzet, hogy ezek innen hamar elpucolnak. Nekik itt Amerika volt, 
nekünk meg pokol. Másfél éve voltak itt, de úgy tűnt, mintha évtizedek 
óta tartották volna rettegésben a falut. Az emberek még a saját 
házukban is félve, suttogva beszélgettek. Mindentől, mindenkitől féltek 
addig is, amíg a nagy csapás meg nem történt, de utána még jobban. 
Este vagy éjszaka nem mertek kilépni, se kinézni a saját udvamkra, 
bármit elvihettek az idegenek a portáról, az istállóból. El is vittek sok 
jószágot: disznókat, teheneket, lovakat, hiszen a férfiak távol voltak, 
a megfélemlített gyerekek és öregemberek pedig nem tudták 
megvédeni a vagyont. Hiába hallották, hogy visít a sertés vagy 
nyerítve felhorkan a ló, mert fél az idegentől, nem mertek a rablók 
elé állni. Ez volt a helyzet azokon a portákon, ahol a rabláson kívül 
más nagy baj nem történt. De mi volt ott, ahol a nagy tragédia 
megtörtént? Ami csak mozdítható volt, mindent elvittek! Az egész 
környéken nem volt más téma, csak az, hogy hol van az a szegény 
lány és a kisfiú. Sajnáltak minket, de segíteni senki nem tudott. Sokan 
szemrehányóan mondogatták: minek menekült el az apjuk, miért 



hagyta magukra a bajban az árva, anyátlan gyermekeket? Voltak 
emberek, akik tudták, merre van Jóska bátyám, csak nem merték 
mondani. Bizony, amikor visszajött Viskre, többekkel beszélt. Elment 
a saját portájára is, fellépett a gangra és benézett az ablakon, 
megfenyegette az ott lakó orosz tisztet, aki nem ismerte őt, de rosszat 
sejtett, ezért nem mert kilépni a házból. Jóska bátyám megismételte 
a fenyegető kopogtatást, aztán eltűnt. A tiszt másnap elmondta, mi 
történt este, és kérte, hogy adjanak neki más lakást, mert nyugodtan 
akar élni. Beismerte, hogy fél, mert fényképről felismerte, hogy az 
esti kopogtató Jóska bátyám volt, aki ráadásul már másodszor 
fenyegette meg. Hogy ne hagyjon nyomot maga után, és észrevétlenül 
átjusson, Jóska bátyám tüzet gyújtott a határ mellett, és amíg a 
határőrök azt eloltották, sikerült is átlépnie a határon. Háromszor is 
járt így Visken, és mindig más helyen csinált magának utat." 

Ami nem volt nehéz, mert nagyapánk erdész volt, a gyermekei 
jól ismerték az erdőt, akár a házuk belsejét. Kivált édesapám, aki 
gyerekkorában megbarátkozott a medvével is. Visken járva felkereste 
Palit, az öccsét. Nem bántotta, de megmondta neki mindazt, ami a 
szívét nyomta. Azt kívánta neki, hogy soha ne legyen nyugodt, mindig 
reszkessen, mint a nyárfalevél, s hogy a földben se legyen egyben a 
teste. Mindez bizony beteljesült. Pali bátyám attól kezdve nagyon 
ivott és állandóan sírt. Hiába kérdezték, mi bántja a lelkét, nem mondta 
el senkinek. Később amputálták az egyik lábát, másfél év múlva pedig 
a másikat is. Rokkantkocsiban tologatták, de az ivászattal akkor sem 
hagyott félbe. Mikor hazakerültem és meglátott engem, annyira sírt, 
hogy belebetegedett. A testvéreim, kivált Sanyi öcsém, aki velem 
együtt ítéltek el, Gyula bátyánktól akkor már tudott mindent arról, 
hogy Pali bátyám rávezette az oroszokat édesapánkra. Nekem nem 
mondták el rögtön, mert látták, hogy idegroncs vagyok, és attól féltek, 
hogy ott nyomban nekimegyek Pali bátyámnak, és persze, annak 
nem lett volna jó vége. Csak akkor mesélték el, amikor Pali bátyám 
meghalt. Nagyon bántotta a lelkemet, s csak azon töprengtem, hogy 
merte elárulni testvérét az ellenségnek, mikor én fiatalon raboskodva 
is csak jót igyekeztem cselekedni a magyar sorstársakkal. Senki ne 
higgye, hogy ezt csak úgy kitaláltam. Engem rádión keresztül kerestek 
volt hadifoglyok, akiknek megmentettem az életét a lágerben. És 



végül én lettem áldozat, mert megszültem egy fiúgyermeket olyan 
körülmények közt, ahol éhen haltak az emberek. Na de ilyet, hogy a 
vérszerinti testvérét elámlja valaki! Nem csoda, ha Pali bátyánk nagyon 
nehezen halt meg, méghozzá csonkán, láb nélkül. Ahogy édesapám 
megjósolta, úgy kellett elmennie a másvilágra! Talán azt hitte, magával 
vitte a szörnyű titkot, csakhogy nem így volt. Valószínűleg azért sírt 
mindig, mert bántotta a lelkiismerete. Megbánta a tettét, de már későn. 

Azóta nagyon sok víz folyt le a Tiszán, az életünkből is lepergett 
sok-sok esztendő, A testvérek rég elporladtak, és ha van másvilág, 
akkor ott majd találkoznak. Édesapám szenvedett eleget, talán a 
legtöbbet közülünk. Igaz, nem rácsok között, de mégis rab volt, nem 
járhatott szabadon. Bujkálnia kellett egyik pincéből a másikba, mert 
rábízták a borospincéket. Teljesen megbíztak benne, hiszen becsületes 
embernek ismerték meg. így élt, amíg meg nem betegedett. 
Valószínűleg a sok idegeskedés, megfázás, rendetlen étkezés és a 
rettegés miatt betegedett meg gyomorrákban. Gyógyszert nem 
lehetett kapni, de orvost sem hívhattak hozzá - ő nem engedte. Azt 
mondta: „Nekem szenvednem kell, mert nagy bűnt követtem el, 
embert öltem a lányom becsületéért. Mégse tudtam megvédeni a 
gyermekemet, és most szenvednem kell. Ki tudja, merre van, él-e 
vagy régen meghalt az én gyermekem? Ezért kell elszenvednem a 
kínok kínját. Nem kell fájdalomcsillapító nekem, hadd szenvedjek." 

Amikor már félrebeszélt a nagy láztól, akkor is engem emlegetett. 
A nevemen szólított és bocsánatot kért, mert ő nem így akarta. Ő azt 
akarta, hogy világra szóló énekesnő legyek. Milyen boldog volt régen, 
amikor hallotta, hogy dalolok, és zeng a hangom! Egyszer azt mondta, 
olyan a hangom, mint a pacsirtáé. Igaz, én restelltem énekelni, kivált 
mikor ő is hallotta. Mindig biztatott, hogy csak így tovább, kis 
énekesem... Az ő hangja is szép volt. Ha az öcsémmel jöttek hazafelé 
valahonnan, két hangon daloltak. De sok ablak kinyílott akkor! 
Édesapám szép szál ember volt. Nagyon szomorii, hogy fiatalon özvegy 
lett. Nem nősült újra, mert nem akarta, hogy a mostohaanyánk esetleg 
megbántson minket, gyermekeket. Pedig jöttek a nők, csábították, 
de ő nemet mondott, negyven éves korától kitartott az özvegység 
mellett. Én mondtam, milyen jó volna, ha lenne mostohánk. Akkor 
talán másképp alakult volna az életünk. A halálos ágyán ő is emlegette, 



de kérdő módon: jobb lett volna, ha újra nősül? Aztán többször 
elköszönt mindenkitől, és bocsánatot kért azokért a hosszú évekért, 
amiket a bujdosásban, rettegésben és tétlenül itt töltött. Nem tehetett 
semmit, mert ezek még itt voltak. Elfelejtettek elmenni. Vagy itt 
akarnak maradni örökre? Hiába ígérte meg édesapám, hogy ha 
megváltozik a helyzet, mindenkinek meghálálja a jótettét, mert lett 
volna miből. Végül rábízta a jó Istenre, hogy segítse minden lépésüket, 
és azt kérte, éjszaka temessék el, hogy ne legyen belőle baja senkinek. 
Azt mondta, nem kell koporsó, a nélkül tegyék a sírba, mert ő teljesen 
nincstelen, ne költsenek rá. így is sok időt pazaroltak rá, amit ő nem 
érdemelt meg. Utolsó percéig észnél volt, csak a legnagyobb fájdalmak 
perceiben beszélt félre. Teljesítették a kívánságát, éjjel temették el, 
mint egy ismeretlent. Nem a temetőben ásták meg a sírját, hanem 
máshová, ahogy kérte. „Akárhová, mert a föld mindenütt szent. Hadd 
pihenjen megfáradt testem odalent, mert a föld színén nem volt 
helyem, csak bajt okoztam másoknak és magamnak is" - mondta. 

Belegondolni is rossz, mi lett volna, ha bárki meglátja és feljelenti 
a hajnalban hazatérő embereket, akik édesapámat eltemették. Biztosan 
elítélték volna őket a bújtatásért, és egyébért. Nagyon fáradtak voltak 
a sírásók, de otthon sem tudtak megnyugodni. Bántotta őket a tudat, 
hogy épp úgy ástak gödröt édesapámnak, mint egy kutyának, s hogy 
koporsó nélkül tették a sírba. Pedig édesapám a halálos ágyán 
érthetően megmondta nekik: „Ha meghalok, ne kérjetek kölcsön 
senkitől se pénzt koporsóra. Mire való az? Fölösleges. A fronton elesett 
katonák közösen nyugszanak egy gödörben, és a hozzátartozóik nem 
tudják, hol. És ahogy mondtam: a föld mindenütt szent, eltakar 
mindenkit, jót és rosszat. Engem sem fognak meglátogatni haló 
poraimban, ha így marad minden. Ha mégis eljönnek, ne szégyelljék, 
ha megtudják, hogy még egy deszkadarab sem jutott részemre, és 
még a temetőben sem volt helyem. Mindegy, hol pihen az ember, a 
földben csak nem fogják zavarni." 

Nagyon lehetett sajnálni őt, amikor így beszélt. Hiába voltak körülötte 
egyíittérző emberek, éhen kellett meghalnia, nagy kínok között. Nem 
volt hajlandó enni, ezzel is gyorsítani kívánta a halált, hogy ne legyen 
sokáig a terhére senkinek. Úgy legyengült a derék, nagy férfi, hogy 
nem lehetett ráismerni: csont és bőr volt, beesett szemekkel. 



Mire kellett a háború, kérdezheti a normális ember. Hiszen sok 
családban történtek bajok. Nagyon sokan maradtak a fronton meg a 
lágerekben. A „málenykij roboton" ott maradt örökre a magyar férfiak 
színe-java. Édesapánk, ha nyomorgott is, de meghalt, és nem félholtan 
temették el, mint oly sok fiatalt a lágerekben: még mozogtak, de 
bedobták a gödörbe, nem hagyták a testüket kihűlni. Hány meg hány 
édesanya siratta a gyermekét, és gyermek az édesapját! Volt olyan 
anya, aki a férje elhurcolása után szülte meg gyermekét, aki aztán 
csak fényképen láthatta az apját, ha egyáltalán volt fénykép róla. 

Mindezekért a dolgokért kit vontak felelősségre? Senkit! 
Hát ilyen volt a háború, semmi jót nem hozott, csak a munkaszerető 

szegény parasztembereket tette tönkre. Mindenüket elvették, csak a 
keserűséget hagyták meg nekik, s ebbe bele lehetett zavarodni. A 
jövőjük teljesen kilátástalan volt a legfőbb gond miatt: miből fognak 
megélni? Ha megpróbáltak elrejteni, megőrizni némi élelmet, rögtön 
elítélték, tömlöcbe vetették őket. Az én nagyszüleim is ott töltötték 
öreg napjaikat. Ezért kellett a háború? 

Édesapámat a földben sem hagyták nyugton. Egy idő múlva 
észrevették, hogy a temető melletti bokros helyen valakit eltemettek. 
Kiásatták a sírt, hogy meggyőződjenek róla, kit temettek oda. Alig 
ismerték fel a halottban édesapámat, akinek a teste úgy összeesett, 
mint egy csecsemő. Abból is gondolták, hogy a „viski Jóska bácsi" 
lehet, mert egy ideje eltűnt, senki sem látta őt a pincékben. Akik 
eltemették, éppúgy hallgattak, mint a sír, még a kiásott halottat sem 
mentek el megnézni . Mások, a község lakói e lmentek, és 
megdöbbenve látták, mennyire nem lehetett ráismerni. Ezen még 
azok is csodálkoztak, akik életében naponta látták őt. Senki sem értette, 
hogyan mehetett ennyire tönkre pár nap alatt. Igaz, enni nem akart, 
így lehet mondani, hogy saját magát tette a sírba. Mindig azt mondta, 
miért szívja a jó levegőt, ő még azt sem érdemli meg, hiszen a 
leánygyermeke szenved miatta, az ellenség kezében hervad. „El lehet 
képzelni, hogy nyomorgatják - motyogta. - Vajon merre van, ha él?" 
Mindennap emlegette Böskét, a lányát, csak a halál némította el. A 
sírban már nem fájt semmije. Mindegy volt neki, hogy kiásták, s hogy 
mi lesz vele. 



A felsőbb hatóságoknak jelentették, hogy találtak egy roncs testet, 
de nem lehet sokáig fenn tartani, mert bár hús nincs rajta, máris 
oszlásnak indult, s mivel nyári meleg van, gyorsan intézkedni kell. A 
máramarosszigeti elöljáróságtól jött az utasítás, hogy temessék el a 
református temetőben pap által. Ekkor a községben összeszedtek 
kevés pénzt a koporsóra, és szerényen eltemették édesapámat. 
Mindenki megsiratta, még a gyermekek is. Vittek a sírjára virágot, 
koszorút, vagyis megadták a végtiszteletet, ahogy az a kereszty-
éneknél szokás. Tudták, hogy édesapám ezt nem így akarta, de fordult 
a kocka, és minden úgy történt, ahogy a jó Isten akarta. A környező 
falvakban is sokáig édesapám és a családja esete volt a beszédtéma. 
Az emberek arról beszélgettek, hogy Isten óvjon mindenkit a rossz 
cselekedettől, de édesapám azt tette, amit minden szülő megtett 
volna a gyermekéért. 

Ha nincs háború, ilyen esetek nem történnek, mindenki éli a saját 
életét, nem ismerik a sátán ivadékait, a nyomort, amit ők hoztak 
Európába. Dolgozni nem szerettek, a munkát kerülték, mind csak 
parancsolni akart. A sok bebörtönzött embert ingyen és éhen 
dolgoztatták, amíg össze nem estek. Élvezték, ha a rabok már nem 
bírtak menni, és ők sürgethették őket: „davaj, davaj!" 

Édesapám ezektől a szörnyűségektől meg volt mentve, de nem 
volt könnyű fenntartani magát az állandó rettegés közepette. Azt a 
tányér ételt, amiért becsületesen megdolgozott, sokszor nem ehette 
meg, mert menekülnie kellett. Folyton lestek utána. Voltak napok, 
amikor nem mert előjönni, éhen-szomjan kuporgott a rejtekhelyén. 
Nem csoda, hogy annyira lefogyott, az utolsó éveiben szinte élőhalottá 
vált. Mit élhetett át télen kint a dermesztő hidegben, folyton attól 
rettegve, mikor csap le rá a sas, vagyis az ellenség. Néha, amikor 
elment az ismerősökhöz megmelegedni, bizony sírt. Úgy nézett ki, 
mint egy koldus: rongyos nihában járt, a lába kilátszott elvásott 
bakancsából. Sajnos, a jó emberek nem tudtak újat, jobbat adni neki, 
mert az ő sorsuk sem volt sokkal különb. Édesapám szerényen 
meghúzta magát, és boldog volt, hogy egyáltalán bent lehetett a 
meleg hajlékban. 

Jóska, a fia akkor a határ túloldalán bujkált, én meg Szibériában 
raboskodtam, ahol nagy hóviharok tomboltak, és sokszor 40-45 fokos 



hidegben dolgoztam. Az öltözékünket csak akkor cserélték le, amikor 
az már teljesen elrongyolódott. Akkor leírták, mint ahogy az elpusztult 
rabokat is. Az én életemet megmentette a jó Isten, hogy tovább éljek 
és szenvedjek, mert nem élet az, amikor az ember jövője, de még a 
másnapja is bizonytalan, kilátástalan. 

Ahhoz hasonló tragédia, mint a mi családunkban, sem azelőtt, sem 
azóta nem történt Kárpátalján. Melyik apa nézné tétlenül, hogy 
beletapossanak a lánya becsületébe? Önök szerint apám gyilkos, mert 
megölte azt a gazembert, aki a saját házunkban meggyalázott engem? 
Voltak, akik megítélték amiatt, hogy elmenekült. Én képtelen vagyok 
elítélni, mert öcsémmel együtt magunkra hagyott a nagy bajban. Joga 
volt az életét menteni, és ha nem ezt teszi, menthetetlenül felakasztják 
vagy agyonlövik. Nem vihetett magával, és ideje sem volt gondolkodni, 
hogy is lenne jobb, neki azonnal és minél messzebbre el kellett 
menekülnie. Ott volt előtte a román határ - ugyan hová vitt volna 
bennünket? Én tudom: könnyű őt elítélni a tettéért, de neki nagyon 
nehéz volt itt hagyni bennünket. Mintha előre tudta volna, hogy emiatt 
önvád fogja gyötörni, amíg csak él. Hiszen én voltam a szemefénye, 
mindig tervezgette, hogy kitaníttat engem énekesnőnek. Milyen boldog 
volt, amikor hozzáértő emberek felfedezték bennem a tehetséget! 

Csak a háború ne lett volna, amely miatt nem teljesülhetett sem 
az én, sem az apám kívánsága. Szertefoszlott minden tervem, 
tönkrement az életem. Különösen fájlalom a fiatal éveimet, amikor a 
legtöbbet szenvedtem, s amelyeket már nem lehet pótolni. Édesapám 
tudta, hogy a lánybecsületemnek vége, ezért nem lehetett nyugodt. 
A régi világban nagyon megnézték a családot is, nemcsak a lányt. Ki 
az a lány, milyen családban nőtt fel, hogy viselkedett és hogy 
viselkedik? Nagyon fájt édesapámnak, hogy bemocskolták a lánya 
becsületét, s amiatt az átkozott muszka miatt senki sem fog ránézni. 
Ahová bejárt melegedni a hideg teleken, úgy nézett ki, mint egy 
ágrólszakadt: haja a válláig, szakálla a melléig ért. Nem volt lehetősége 
rendszeresen tisztálkodni. Ráadásul abban a községben fizetett besúgók 
lestek rá folyton, hogy elfogják és átadják az oroszoknak. Ha bárki 
idegen jelent meg a faluban, ezek a besúgók rögtön a nyomába 
eredtek, kifigyelték, hogy hová megy, kivel és mit beszél. Volt úgy 
is, hogy a gyerekeket faggatták: láttak-e a faluban idegent hosszú 



hajjal és szakállal? Azt mondták a gyerekeknek: „Megjutalmazunk 
titeket pénzzel, most pedig csokoládéval, csak figyeljétek meg, hol 
és kinél tartózkodik az idegen. Már nem vagytok buta gyerekek, de 
lakat legyen a szátokon, hallgassatok, mint a hal. Rövidesen találkozunk 
a játszótéren, ott elmondjátok, amit tudtok." A gyerekek erről otthon 
sem szóltak egy szót sem. Két testvér volt, és szomszéd fiú. Leültek 
a játszótéren és megbeszélték, mit kellene tenni, hogy azt az embert 
el kellene rejteni, nehogy meglássák. Azt hitték, az az ember spion, 
de nem tudták, hol lehet, mert ők még senkit sem láttak a faluban 
nagy hajjal és hosszú szakállal. Az idősebbik így szólt: „Csak találkoznék 
vele! Megmondanám neki, hogy vágassa le a haját meg a szakállát, 
hogy ne ismerjenek rá. Semmi pénzért nem árulnám el azt az embert! 
És ti hogy gondoljátok?" A fiatalabb testvér így válaszolt: „Én is úgy 
cselekednék, mint te. Igaz, jó a csoki, de régen nem ettem már, 
csakhogy én nem akarok júdáskodni, sajnálom azt a spiont." A gyerekek 
becsületszóra megfogadták, hogy hallgatni fognak. Ha meg is látják 
azt az ősembert, nem fogják eláailni azoknak az úriembereknek, 
akiktől a csokoládét kapták. De erre nem is került sor, mert azt 
beszélték a községben, hogy aki kiadja azt a férfit, aki átszökött a 
határon, mert megölt egy nagy tisztet, nagy jutalmat kap, de aki segít 
a bűnösnek, azt szigorúan megbüntetik. Még az újságban is írtak erről, 
a községben pedig kidobolták. Az emberek suttogva beszéltek a 
„spionról", de nem látták őt se élve, se halva. Egy este az idősebb 
gyerek elmondta a szüleinek, mit doboltak ki, és megkérdezte, hol is 
lehet az az ember. A szülők azt válaszolták, hogy ne érdekelje őt ez a 
dolog, jobb, ha kevesebbet tud. A fiú megsejtette, hogy ők tudnak 
valamit, de neki nem akarják elmondani. Ő beszélni szeretett volna 
azokról az urakról, akik a csokoládét adták, de jobbnak látta inkább 
hallgatni. Azt gondolta, majd később felhozza ezt a témát. Magába 
fojtotta a titkot, pedig nagyon kíváncsi lett volna arra, mit szólnak a 
szülei ehhez a dologhoz. Az öccse már el is felejtette az egészet, 
mert soha nem emlegette, a szomszédban lakó barátja pedig a szüleivel 
együtt elköltözött a községből, s nem tudták, hová. így gondolkodott 
az idősebb fiú: „Soha senkinek nem mondom el a titkomat. Nem 
akarok ártani annak az embernek, akinek vérdíjat tűztek a fejére, és a 
román hatóságok átadnák Kárpátaljára. Leselkedtünk utána, bár nem 



tudtuk, milyen bűnt követett el. Gyerekek módjára spionnak neveztük 
azt az ártatlan embert, aki olyan sokat bűnhődött annyi éven keresztül." 
Igen, a gyerek rokonszenvet érzett édesapám iránt, de hogy miért, 
azt csak akkor tudta meg, amikor már szabadon lehetett beszélni. 
Akkor ő is elmondta az esetüket az urakkal meg a csokoládéval. Aztán 
így folytatta: „Nálunk voltak esték, amikor vacsora után édesanyám 
ételt rakott egy lábosba, és azt édesapám kivitte a házból. Azt hittem, 
a kutyának, de különösebben nem is érdekelt. Aztán megfigyeltem, 
hogy amit kivisz a lábosban, az nem kutyának való hulladék, hanem 
rendes étel. Szöget ütött a fejembe, hogy nem vagyunk gazdagok, 
édesapám mégis az étel színe-javát adja a kutyának. Gyanakodni 
kezdtem, és egyszer vacsora után rögtön kimentem az udvarra, 
meghúzódtam a sötétben, hogy lássam, valóban a kutyának adja-e 
édesapám az ételt. Ő azonban nem jött kifelé, ehelyett engem hívtak 
be a házba, mondván: rögtön menjek be. És kérdőre vontak, hogy 
miért csavargok odakint a sötétben. Azt füllentettem, hogy fáj a hasam, 
az illemhelyre akartam menni. Édesapám ez alatt felállt és távozott. 
Én lefeküdtem, de nem jött álom a szememre. Visszaemlékeztem a 
játszótérre, a csokoládés urakra, és persze a spionra gondoltam. 
Eszembe jutott, hogy édesapám bizonyára neki hordja az ételt, aki 
egész nap éhezik, és alig győzi kivárni az estét, hogy ehessen. De 
hol lehet az az ember , tör tem a fejemet . Csak nem a mi 
borospincénkben bujkál? Elhatároztam, hogy másnap körülnézek a 
pincében. Ezután nemsokára elaludtam, még azt sem vettem észre, 
mikor jött vissza édesapám. Reggel, amikor felkeltem, első dolgom 
volt m e g n é z n i , h e l y é n van-e p ince kulcsa . Legnagyobb 
meglepetésemre nem volt a szokott helyén, egy falba vert szögre 
akasztva. Persze, nem kérdezősködtem, hogy hol van, mert akkor 
visszakérdezhettek volna, hogy mit akarok ott. Inkább azon 
gondolkoztam, hogyan lehetne bejutni oda kulcs nélkül. Mivel a kulcsot 
eltették a szemünk elől, a kertünk végén levő pincét nem is mertem 
megközelíteni. Akkor is nagy félelem vett körül, ha messziről láttam, 
rajta a lakat és arra gondoltam, hogy az ajtó mögött ott van az az 
ember, akit annyira keresnek. Szegény, ha egyáltalán ott van, meddig 
bírja a sötét, rossz levegőjű pincében? Szüretkor mi, gyerekek is 
bejutottunk oda, bújócskát játszottunk, de bizony nem bírtam sokáig 



bent maradni. Ha nem találtak meg könnyen és hamar, hát előjöttem 
magamtól, mert fájni kezdett a fejem és szédültem, olyan gázos volt 
ott a levegő, pedig az ajtó nyitva volt egész nap és éjjel is. Aztán arra 
gondoltam, hogy nincs ott az az ember, talán nem is él már... Amikor 
kidobolták, hogy találtak egy embert a temető mellett elásva, és 
kihantolták, még a szomszéd falvakból is özönlöttek oda az emberek, 
még gyerekek is. Rájöttek, hogy az az ember volt Jóska bácsi, akit 
annyira kerestek. Én nagyon tudtam sajnálni, mert nem ártott senkinek. 
Nekünk is sokat kapált, metszett, szüretelt, de akkor még nem volt 
hosszú haja és szakálla. Én azt hittem, hogy olyan napszámos, mint a 
többi, mert ő más családokhoz is eljárt dolgozni. Gyermekésszel nem 
tudtam felfogni, hogy ő a „spion", akit régóta keresnek. Most már 
mindent értettem, félni sem kell már, és nyíltan beszélhetünk arról, 
hogy vajon vannak-e élő hozzátartozói. Hiszen Jóska bácsi sokszor 
elmesélte, hogy az édesapja erdész volt, messze dolgozott Visktől, és 
ő, mármint Jóska bácsi volt a legidősebb gyermek a húsz testvér 
közül. Mondta, hogy neki is van négy gyermeke, s hogy a felesége 
fiatalon meghalt. Arról is beszélt, hogy erdész édesapja sok szarvast 
lőtt, rengeteg értékes agancs-trófea gyűlt össze náluk, minden 
gyerekre jutott nyolc, Jóska bácsinak pedig tíz, mert kettő felesleges 
volt. Volt úgy, hogy a szarvas, amit az apja elejtett, tízéves volt. Kérdés, 
hogy maradt-e ezekből valahol akárcsak egy is, hiszen minden otthon 
maradt és elvették az oroszok. Jóska bácsi soha nem mondta ki, hol 
az az „otthon", de a szüleim biztosan tudták, hol lakott, amíg el nem 
kellett bujdosnia... Amikor meghallottam Jóska bácsi lányát beszélni 
a rádióban, bizony megdöbbentem, és azt gondoltam: hát mégis él, 
beszél a néphez az a lány, akit annyiszor emlegetett az édesapja! 
Istenem, szeretném látni azt az asszonyt, aki oly sokat szenvedett és 
hazakerült! A fiúgyermeket, akinek a rabságban adott életet, hazahozta 
magával. Szerettem volna választ adni neki rádión keresztül, hogy 
tudja meg mindenki, aki ismerte Jóska bácsit és azt a szörnyűséget, 
ami velük Visken történt. Érdemes bevezetni a történelembe, hadd 
menjen el mindenkinek a kedve a kommunistáktól, mert ahová 
betették a lábukat, csak szörnyűséget követtek el!" 



Ezt az emlékiratot a lánya írta, aki megszenvedte a fiatalságát a 
börtönökben és a lágerekben. Ott nőtt fel és a gyermekét is ott hozta 
világra, mert feláldozta magát a magyar hadifoglyokért, hogy ne 
haljanak éhen a lágerekben a szerencsétlen, ártatlan emberek. Nemcsak 
magyarok voltak és éheztek ott, hanem oroszok, ukránok, finnek, 
németek, cigányok, zsidók, tatárok, lengyelek, románok - talán csak 
a jó Isten tudja, hányféle nemzetiségű ember. Az éhség és a hideg 
nem volt tekintettel a foglyok nemzetiségére, mindannyian egyformán 
szenvedtünk, kivéve azokat, akik meghaltak. Nagyon sokan 
meghaltak, úgy hullottak az emberek, mint mérgezett levegőjű 
szobában a legyek, hogy ne zavarják a nyugalmát annak, aki pihenni 
akar... 

Édesapánkat nem csukták rácsok mögé, de neki még nehezebb 
volt a sorsa, mint az enyém. Ő szabad rab volt, olyan, mint akinek 
megbénult a keze-lába, és nem tud mozdulni sem, tétlenül, vagyis 
tehetetlenül kell néznie és hallgatnia mindazt, ami körülötte történik. 

Testvéreim, én nem tudok rá haragudni, nem táplálok iránta 
rosszindulatot. Ő nem okolható a történtekéit! 

Az a tragédia, hogy rosszkor születtünk, hogy korán a sátánok 
kezébe kerültünk. 

A jó Isten nyugtassa békében édesapámat, én megbocsátottam 
mindent neki és mindenkinek. 

Isten Önökkel, kedves Olvasók! Vezérelje az Úr minden lépésüket 
az életben! 

Mandrik Böske 



II. A PAPÓ ÍTÉLETE 

Nagyanyám elmondta, hogyan ítélték el nagyapámat. A terembe, 
ahol az ítéletet meghozták, sem a rokonokat, sem azokat az embereket 
nem engedték be, akik mellette akartak tanúskodni, vagyis az igazságot 
akarták elmondani. 

Milyen ember volt az én drága nagyapám? 
Nem tudok belenyugodni a sorsába! 
Először őt, azután nagyanyámat ítélték el. 
A zárt tárgyaláson a bíró megkérdezte a kolhozelnöktől: „Kije 

magának ez az ember, hiszen a nevük azonos? Nem rokona?" Az 
elnök letagadta a rokonságot. Azt mondta, nem is ismeri nagyapámat, 
pedig az ő testvérének a gyermeke volt. Nagyapám erre csak ennyit 
mondott: „Te Lajos, te Lajos!...", és elkezdett sírni. Mi mást tehetett 
volna? 

Ezernyi idegent tiltottak ki a tárgyalásról, akik mind védeni akarták 
őt. Hálából, emberségből. Hiszen mennyi sokat segített papó (így 
hívtuk nagyapámat), mikor a várhegy mögött sok ruszin építette a 
lágert saját magának, méghozzá étlen-szomjan! Papó a testvéreimmel 
együtt zsákszámra vitte a burgonyát, babot, lisztet, kenyeret és olajat 
a raboknak. Nem viskiek voltak a rabok, de később egyikük Visken 
telepedett le. Ő is be akart menni a terembe, az a ruszin férfi, hogy 
megvédje nagyapámat, de nem engedték be. Az elnök, a saját vére 
pedig letagadta, mert féltette az állását. Nagy kommunista volt. A jó 
Isten azonban nem hagyta büntetlenül a tettéért: a feleségével együtt 
nem öregedhettek meg nyugalomban - megbolondultak, földönfu-
tókká lettek mindketten. Amikor találkoztam velük, csak sírtak. Én 
ezt mondtam nekik: „Bocsássa meg az Úr a bűneiteket, mert földi 
ember arra nem képes! Bűnösök vagyunk mindannyian, és szenvedünk 
emiatt még a másvilágon is. A jó Isten legyen mellettünk!" 

Nagyapám elítélése után rögtön elvették az összes vagyonát is: a 
házat, a berendezést, és a portán is mindent. Nagyanyámnak alig 
maradt lépésnyi ereje a nagy bánattól. Nem tudta, mit tegyen: menjen 
a Tiszának vagy ugorjon a kútba? Mindkettőtől visszatartotta egy 



gondolat: nem tudta, merre van Böske, az unokája - ha egyszer majd 
hazakerül, hol húzza meg magát? így gondolkodott: „Nem adhatom 
meg magam, hogy az ördög uralkodjék rajtam. Csak imádkozni kell 
és bízni tovább a jó Istenben. Gyulának is ki adna egy szelet kenyeret 
helyettem? Éhen pusztulna el. így is csak sír és sír, sajnálja ő is papót, 
azt a jó embert, akitől el sem köszönhetett és soha nem találkozott 
vele, még holtan se láthatta. Ó, jóságos Istenem, mennyi mindent ki 
kell bírnia az embernek." 

Egy kora reggelen, amikor nagyanyám még reménykedett abban, 
hogy talán mégse zavarják ki a házból, szokás szerint tette a dolgát. 
Nem sok tennivalója akadt, mert a jószágokat már elvitték, csak a 
kutya maradt láncra kötve, annak akart adni valami hulladékot, hiszen 
a házban már nem volt semmi, amiből főzhetett volna. Arra lett 
figyelmes, hogy a kutya nagyon ugat, és valaki azt mondja a másiknak: 
„Üssétek agyon ezt a dögöt!" Nagyanyám kilépett a házból, hogy 
lássa, kifélék járkálnak odakint. Sokan voltak az udvaron. Megkérdezte: 
„Mit akarnak, uraim?" Az egyikük azonnal ráripakodott: „Még maga 
kérdezi, hogy mi mit akarunk? Mi kérdezzük, hogy maga mit keres 
még itt! Még nem vette tudomásul, hogy tűnjön el, amíg ki nem 
lökjük?! Itt semmi keresnivalója nincs! Még nem ment el az agyáig, 
hogy el kell tűnnie? Többé itt nincs helye! Ami itt maradt, semmihez 
ne nyúljon, mert pórul jár!" 

Nagyanyám látta, hogy ezek nem viccelnek, és nem tudta, mitévő 
legyen. Azt megértette, hogy nem maradhat. Be akart menni a házba, 
hogy felvegyeh még valami melegebb ruhát, mert fázott, de bizony 
nem engedték be a saját házába. A folyosón ott volt egy lavór, azt 
felkapta, de nem tudta, sírjon vagy kiabáljon. Aztán erőt vett magán 
és levánszorgott a gangról. 

„A kutyát vigye magával, mert ha itt hagyja, annak vége!" -
mondták neki. 

Szegény nagyanyám eloldozta a kutyát és a lánccal együtt akarta 
magával vinni, de azt sem engedték. „A lánc itt is kell, az már nem a 
magáé!" - mondták. „Hová menjek? - szólott nagyanyám. „Akassza 
fel magát!" - kiáltották rá. 

El lehet képzelni, milyen szívvel indult lefelé az udvarról. Ott 
kellett hagynia mindent, ahol annyi évet élt, s ahol már nincs joga 



semmihez. „Voltunk már román, cseh és magyar fennhatóság alatt, de 
ilyen sátáni hatalom alatt még nem, amikor az ember nem rendel-
kezhet a sajátjával. Még azt sem hagyták, hogy felöltözzek" - gondolta 
nagyanyám. Felemelt kézzel imádkozott, arra kérte a jó Istent, mutassa 
meg a hatalmát, sújtson le büntetése az istentelenekre és ember-
telenekre. Az „urak" ráförmedtek, hogy ne beszéljen sokat, mert baja 
lesz belőle, és kilökdösték a portáról. 

Ahogy vezette könnyes szemmel a kutyát, a szomszédok sírva, 
sopánkodva csóválták a fejüket, de szólni senki sem mert, mindenki 
félt. Nagyanyám nem tudta, hová menjen. Mikor elérkezett a főutcára, 
azt gondolta, elmegy az apjához. Akkor még élt szépnagyapám, a 
régi portán lakott az egyik unokájával. Az unoka naponta egy-egy 
tányér ételt adott neki a házért - ezzel letudta a gondozást. 

Korán volt még, a kisajtó becsukva, nagyanyámnak meg kellett 
várnia, míg fölébrednek. Nagy sokára kijött a háztól Bálint, az unoka és 
megkérdezte: „Maga mit akar itt?" Nagyanyám azt mondta, az apjához 
jött. Bálint nem tudta, hogy végleg. Látta hóna alatt a lavórt és mellette 
a kutyát. „Ez mi?" - csodálkozott. Nem örült a nagyanyám jöttének, 
útját akarta állni, de ő nem tágított: „Én itt születtem, itt lakik apám, 
jogom van bemenni!" - mondta. Mivel Bálint nem mozdult előle, az 
erejét kellett használnia, hogy a férfit félretolva beléphessen az udvarra. 
Isten tudja, honnan volt annyi ereje... Bálint nem hagyta annyiban, ezt 
mondta: „Maga bajt hoz ránk, minket is elvisznek!" Nagyanyám nem 
törődött vele, vissza sem nézett, ment befelé az apjához. Arra gondolt, 
ugyan mit várhat idegenektől az ember, ha a saját vére sem akarja 
beengedni az ősi portára, ahol született és felnőtt. 

A kutyát odakötötte egy fához, és végre belépett az apjához, de 
annyira összetörten, hogy már alig bírt állni. Az apja még aludt. 
Nagyanyám csendesen leült, és akkor kitört belőle a sírás. „Onnan 
jöttem el, ahol a lányának építették a házat, de azt mostantól mások 
bitorolják. Nekem nincs közöm többé semmihez ott, a vagyonból 
annyi sem maradt, ahová a fejemet letehetném. Jobb lenne meghalni, 
de akkor mi lenne az unokákkal? Gyulának este enni kell vinni, de 
mit? Jó Istenem, segíts, mert nem élem túl ezt a sok megpróbáltatást. 
Még azt sem tudom, hová vitték papót az ítélet után. Őt is éhen-
szomjan. Kihez menjek, kinek panaszkodjak? Segíts, Uram!" 



Szépnagyapám ébredezni kezdett. Nagyanyám odalépett hozzá 
és jó reggelt kívánt neki. 

„Téged mi vezetett ide ilyen korán, lányom?" - kérdezte papó. 
„Ó, apám - felelte rosszulléttel küszködve nagyanyám - , kitettek a 
házunkból!" „Ki tett ki téged a sajátodból, gyermekem?" „Édesapám 
nem tud semmiről?" 

Honnan tudhatta volna papó, mi történt? De talán jobb is volt így, 
mert abba bele lehetett zavarodni. Igaz, papó rég elmúlt kilencven 
éves, az esze már nem fogta fel, hová lett a nagy vagyon. Hogy 
semmi sem maradt belőle, nem hitte el. „Miért vették volna el?" -
hajtogatta. Régebben annyi pénze volt, hogy Budapesten helyezte 
bankba. Most meg egy tányér levest is úgy adtak neki, mint egy 
koldusnak. 

„Palit is elvitték, engem még nem" - mondta nagyanyám (a férjét 
értette alatta, akit szintén Palinak hívtak). 

„Miért vitték el?" - kérdezte csodálkozva szépnagyapám. Közben 
behozták a reggelijét. Még csak nem is köszöntek, letették a csésze 
tejet és egy szelet kenyeret. Nagyanyám adta az apja kezébe, mert ő 
már nem tudott felkelni, vagy ötven éve fájtak a lábai. Ő is korán 
megözvegyült, és azóta egyedül élt. Hagyott magának földet, kiadta 
felesbe, hiszen nem tudta megművelni. így élt, nem szoailt rá egyik 
gyermekére sem. Az emberek, akik felesben művelték a földjét, 
hoztak neki mézet, húst, gyümölcsöt, sütöttek neki kenyeret is, nem 
volt hiánya semmiben. Mikor az oroszok elvették a földeket, mindig 
mondogatta szegény: „Miért nem jönnek a felesek, miért nem hoznak 
semmit?" Nem fogta fel, hogy akkor már a raktárakat is kiürítették a 
„drága" oroszok, arra hivatkozva, hogy az ott talált élelemért a felesek, 
tehát szegény emberek dolgoztak meg. Ami úgy is volt, csakhogy 
szépnagyapámnak felesben dolgoztak, nekik pedig a kolhozban csak 
tizedébe, vagy annyiéit sem - de az „helyes" volt, mert azt ők adták... 

Amikor s zépnagyapám megmosakodot t és elvégezte az 
imádkozást, megkérdezte: „És te mit ettél ma reggel?" Nagyanyám 
válasza: „Ettem már ma elég sok bosszúságot, csak tessék reggelizni!" 
Aztán elnyomta az álom, elszenderedett nagy bánatában. De 
nemsokára felébredt, mert érezte, valami mászkál az arcán. Akkor 
vette észre azt is, hogy az apja nagyon vakarózik. „Csak nem rühes?" 



- gondolta. Odament hozzá, és látta, hogy nem bőrbetegségről van 
szó, valami más lehet. Megkérte az öregembert, hogy vesse le az 
ingét. Feltette a szemüvegét (az szerencsére a zsebében volt reggel, 
így elhozhatta magával) és akkor megállapította, hogy az apja niházata 
tele van tetvekkel. Azonnal hozzákezdett azokat irtani. Megfürösztötte 
papót, ágyneműt vasalt és cserélt. A használt ágyneműt kifőzte lúgos 
vízben. 

Az idő már dél felé járt, de nagyanyám ki sem lépett az apja 
házából, pedig Gyulának ebédet kellett volna vinni. De hát mit és 
honnan vitt volna? Közben bejött a menyecske, Bálint felesége egy 
tányér levessel és szelet kenyérrel. Látta, mivel foglalkozik nagyanyám, 
de meg sem kérdezte, mit csinál. Nagyanyám mondta neki: „Te Jolán, 
így elhanyagoltátok apámat, hogy tele van tetűvel. Pedig vállaltátok 
a gondozását, csak tiétek legyen a porta meg a ház. Hát tényleg 
elgondoztátok - csak úgy nyüzsögnek benne a tetvek." A menyecske 
durván vetette oda a választ: „Magának nem pászol? Tegye rendbe!" 
- és becsapta maga mögött az ajtót. 

Nagyanyám lelkét elöntötte a keserűség újabb hulláma: „Nem 
elég nekem a saját bajom, most még tetves is legyek, mert felszedem 
apámtól... A büszke menyecske rá se hederít, csak a vagyon kell 
neki, az öreg, akitől kapta, az nem." 

Estefelé elindult, hogy valakitől egy kevés burgonyát meg 
zsiradékot kérjen, és abból főzzön ételt Gyulának. „Még az a jó, hogy 
nem válogat, csak az a fontos neki, hogy meleg legyen az étel" -
gondolta. A testvéréhez ment, ahol kapott mindent, amit kért, és ott 
meg is főzte az ételt. Főzés közben beszélt az apja helyzetéről, erre 
leültek és sírtak mind a ketten. Nem engedte a menyecske, hogy ott 
rendezkedjenek, kitiltotta őket. „Mit értünk el a nagy vagyonnal, mire 
jutott apánk, aki mintaemberként szerepelt, ahol csak megjelent" -
keseregtek. 

Kezdett sötétedni. Nagyanyám testvére szólt, hogy ha már elvitte 
Gyulának az ételt, utána menjen vissza hozzájuk, aludjon náluk. 
Nagyanyám elment Gyula rejtekhelyére. Már nagyon várta őt, mert 
hallotta a beszédet, hogy papót elítélték és elvitték. Gyula sírt, nagyon 
sajnálta papót. Fájt neki, hogy segíteni nem tudott, még saját magán 
sem. Amíg evett, nagyanyám hallgatott arról, hogy őt is kilökték a 



házukból, csak utána mondta el. „És most hol van?" - kérdezte Gyula. 
„Apámnál, de ki tudja, hová fogok kerülni, mert engem is el akarnak 
ítélni - mondta nagyanyám. - Gyula, neked máshová kellene rejtőznöd, 
mert lehet, hogy engem figyelnek, hová járok minden este. Nézz ki 
egy jó helyet, és holnap megbeszéljük, jó?" 

Arra is gondolt, mi lesz Gyulával, ha őt elviszik, de erről hallgatott. 
Attól félt, hogy a fiú kétségbeesésében kárt tesz saját magában. 

Aki a faluban elrejtette az oroszok elől a rádióját, akkoriban a 
Szabad Európát hallgatta, amelynek adásaiban folyton biztatták a népet, 
hogy a sátánok nem maradnak itt végleg, ki fognak menni. Csakhogy 
az emberek joggal kérdezték magukban: „De mikor? Hiszen minden 
nap hosszabb és hosszabb!" 

Nagyanyám elbúcsúzott Gyulától, mint mindig, de ezúttal a szíve 
azt súgta, egyhamar nem találkoznak. Visszament a testvéréhez, mert 
az apjához nem mehetett, ott már becsukták a kisajtót. Jóska, a 
legidősebb testvérem ott várta. Ő a nősülésétől kezdve külön lakott, 
és Kőrösmezőn dolgozott, ezért nem volt Visken a tárgyalás napján. 
(Már nem él, hatvannyolc éves korában halt meg.) Akkor Jóska azt 
mondta nagyanyámnak: „Kerestem magát, mert mondta a feleségem, 
hogy magát is kiüldözték a portáról. Elmentem szétnézni, mi benne 
az igaz. Az udvarra nem mentem fel, csak körüljártam. Egyelőre egy 
lelket sem láttam ott, kihalt volt minden, mint egy siralomház. 
Hazamentem és szóltam a feleségemnek, készítsen élelmet holnapra, 
viszek enni papónak, amíg messzebb nem hurcolják." Aztán hívta 
nagyanyámat, hogy aludjon náluk, bár ők is a másnál, a felesége 
nagyanyjánál laktak. Szeglény nagyanyám erre így válaszolt: „De hát 
a kutya is apámnál van, nem hagyhatom ott, mert nincs mivel etetni. 
Jó, hamis kutya, ha kell nektek, vidd el." 

Másnap az „urak" hívatták nagyanyámat és arról kezdték faggatni, 
hol vannak az ékszerek, egyéb értékes dolgok, és egy disznó, mert 
tudták, hogy több volt, mint amennyit elvittek. Nagyanyámék valóban 
áthajtottak a szomszédba egy disznót, arra gondolva, hogy ha azt is 
elvinnék az oroszok, akkor nem lenne mit vágni, vagyis nem lenne 
mit enniük. Néhány zsák terményt is átadtak a szomszédnak, aki 
vállalta a disznó etetését, mert sajnálta nagyanyámékat, pedig nemrég 
került oda, ráadásul ruszin volt, de becsületes ember. Nagyanyámnak 



nehezére esett letagadni mindezt a jó Isten előtt, bánkódott is gondo-
latban eleget: „A sajátomat kell letagadnom, azt hazudnom, hogy nincs 
több. Milyen nagy csapás ez nekünk! Mert a vejem nem öli meg a 
tisztet, ha az nem hibás, és akkor mi is elkerültük volna a bajt. Ó, 
Uram, segíts! Felkészültem mindenre, tudom, hogy engem is el akarnak 
vinni, mert megmondták: átadják az ügyet a bíróságnak, mivel 
elsajátítottam mindazt, amit ők már lefoglaltak és leltárba vettek. 
Istenem, élve akarnak eltemetni! A férjemnek azt rótták fel bűnül, 
hogy nem teljesítette idejében a beadást. De hát esős ősz volt, nem 
lehetett a burgonyát idejében kiszedni. A lovakat elvitték az oroszok, 
nem volt mit befogni. A férjem 85 százalékos hadirokkant volt, nem 
bírta a munkát, mégse engedték meg, hogy napszámost fogadjunk. 
Nem elég, hogy meglepték az embert, mint a sáskák, és mindenéből 
kifosztották, nem törődve azzal, hogyan él meg - végül még el is 
ítélnek! Miért, mit vétettünk? Az a bűnünk, hogy egész életünkben 
dolgoztunk?! Nem semmiből lett a nagy vagyon, hanem a kezünk 
munkájából, mert mi nem a tükör előtt ültünk!" 

Nagyanyámat elengedték a községházáról, de csak addig, amíg 
meg nem hozzák az ítéletet. Kiment szegény az utcára, és ügy 
szédelgett, mint aki jót ivott. Alig bírt hazamenni, vagyis az apjához. 
Oda kellett mennie, hiszen már második napja volt ott, és nem tudott 
semmit. Kíváncsi volt arra is, elvitte-e a kutyát Jóska. „Ha nem vitte 
el, akkor az is éhes, mert Bálinték annak nem adnak enni. Apámnak 
csak beadnak valami alamizsnát, de velem és Gyulával mi lesz? -
töprengett. - A saját házamhoz el sem merek menni. Mi van a disznóval 
a szomszédban? Igaz, a szomszéd nyugtatott, hogy ők etetik 
becsületesen, de hogy lehetnék nyugodt? Na, minket jól elrendezett 
a vejünk... Istenem, Istenem, mi lesz Gyulával, ha engem is lecsuknak? 
így is egyszer eszik naponta meleg ételt, de van úgy, hogy meg sem 
eszi, annyira szomorú. Hová menjek elmondani a nagy bánatomat? A 
lányom fiatalon meghalt, de neki jó, mert nem tudja, milyen nagy 
csapás érte az egész családot. Igaz, apám se képes felfogni. Egész 
életében sokat olvasott, de ilyen rendszerről se nem hallott, se nem 
olvasott. Ebben a rendszerben mindenét elvehetik a munkás 
embernek, aki világéletében csak dolgozott. Nemcsak ő maga túrta a 
földet, hanem a gyermekeinek sem adta meg a semmittevés 



kényelmét. Most már hiába sajnálja, hogy sok mindent megvont a 
gyermekeitől , és hiába mondogatja: 'Itt fekszem, van időm 
gondolkozni. Most már csak a Bibliát forgatom. Néhányszor már 
átolvastam, de vannak helyek, amelyekhez vissza-visszatérek, mert 
érdekelnek.' Apámnak öt lánya és egy fia volt. A fia tizenkét, egyik 
lánya tizenhét évesen meghalt. Róluk mondta apám: 'Nagy veszteség 
ért engem, meghalt az egyetlen fiam. Mindene megvolt, mégse tudtam 
megmenteni. Úgy látom, a jó Isten jobban szerette a Gyula fiamat 
meg Boriskát. A lányomnak is mindent megvettem, ha felmentem 
Pestre. Amit csak óhajtott, elhoztam neki. Öltözködhetett, mint egy 
grófnő. Vigyáztam rá, mint a szemem világára, mégis itt hagyott. Te 
meg, lányom, a legtöbbet dolgoztál mellettem is, a férjhez menésed 
után is, mert ott nem volt, aki a gazdaságot vezesse. A férjed is 
hadirokkant volt, munkaerő pedig kevés. Te lettél ott a mindenes. 
Ezt én tudtam, de hogyan segíthettem volna rajtad? Bár most lennék 
képes segíteni! Valóban elvették tőletek még a házat is? Mit fogsz 
csinálni, gyermekem? Én itt már nem parancsolok, mert átadtam 
mindent... ' Erre mondtam neki, hogy nekem hamarosan lesz hol 
laknom, mert elvisznek a börtönbe engem is, de mi lesz Gyulával és 
Böskével. 'Hát ők hol vannak?' - kérdezte. Ennyire feledékeny? -
szóltam. Épp most beszélt szépen, okosan, és már nem tudja, hol a 
család? Gyula bujkál, mert 25 évre ítélték, Böskét pedig elvitték. 
'Böskét elítélték? - csodálkozott apám. - Hát miért, mit vétett az a 
lány?' - és njpgint elkezdett félrebeszélni. Mi lesz velünk? Ó, Uram, 
segíts! Ne hagyd az árvákat elhervadni! Mikor lesz ennek vége?" -
siránkozott nagyanyám. 

Jóska ezt mondta neki: „Még csak most kezdődik." 
Nagyanyám nem vette észre, mikor lépett be a szobába Jóska. 

Figyelmesen hallgatta, mit mond a fiú: „Most jövök a községházáról. 
Megtudakoltam, hogy hová vitték nagyapámat. Azt mondták, hogy 
papó a munkácsi várban van." 

„Mit csinál a várban?" - kérdezte szépnagyapám. Jóska türelmesen 
válaszolt: ,Azt mondják, lágert csinálnak a várból, mert már annyi az 
elítélt, hogy nem tudják hová tenni a rabokat." 

„Engem vajon merre visznek? - kesergett nagyanyám. - Hol lesz 
az a hely, ahol végre letehetem a fejemet? Akármilyen éhesen is, 



csak pihenném már ki magamat, hiszen nincs erőm járni sem." Aztán 
Jóskának mondta: „Tudjál róla, mi hol van a szomszédokban eltéve. 
Gyulát rád bízom, mivel engem elvisznek - rövidesen kimondják az 
ítéletet." Jóska elámult: „Magát elítélik? Minek?" Nagyanyám fásultan 
válaszolt: „Én kérdezem tőled, gyermekem: Böskét, papót és Gyulát 
miért ítélték el? Nagyon kérlek, vigyázzatok magatokra, és Gyulának 
mindennap legalább egyszer enni adjatok, nehogy éhen pusztuljon 
el. Amíg él, papóhoz is látogass el, mert ő azt mondta, élve már nem 
kerül haza. Csóró öreg, kinek ártott? Soha senkinek. Akkor miért adtak 
neki tíz évet? Itt csak ügy dobálják az éveket. Kíváncsi vagyok, nekem 
mennyit adnak... Böskéről semmi hír. Merre lehet szegény lány? Olyan 
gyenge, mint a harmat! Él még vagy megölték? Ezektől minden 
kitelik... Nézd, apám elaludt. Ő is gyenge már nagyon. Úgy érzem, 
engem elvisznek, és a temetésén sem lehetek majd ott..." Jóska 
ismét hívta: „Nagyanyám, jöjjön hozzánk, ott lesz helye magának!" 
Nagyanyám nemet mondott: „Amíg el nem visznek, itt leszek apám 
mellett. De a kutyát el ne felejtsd magaddal vinni, mert éhes, oktalan 
állat. Papó is szerette, mindig kedveskedett neki. Adjatok neki enni, 
őrizzétek meg szegényt, mert csak ennyit tudtam lehozni az udvarról, 
amikor elhajtottak onnan." Megmagyarázta Jóskának, hol találja Gyulát. 
„Vigyél neki meleg ételt helyettem, mert én már kimerültem, jártányi 
erőm sincs. Hoztam egy kis kukoricalisztet meg tejet a testvéremtől, 
főzök puliszkát, mert ma még nem ettem semmit. Kérlek, ne feledkezz 
meg Gyuláról - látod, már estére jár az idő!" 

Nagyanyám másnap fáradtan kelt fel. A kemény ládán aludt, alig 
volt mivel betakaróznia. Ennek ellenére nyugodt volt, már amennyire 
lehetett, mert az apja mellett tudta magát. Arra gondolt, Jóskáék 
biztosan vittek Gyulának ételt, bár kisség aggasztotta a gondolat, hogy 
Jóska felesége esetleg zúgolódott amiatt, hogy Jóska vállalta Gyula 
ellátását. Úgy tűnt neki, mintha minden rendben volna, és a 
körülményekhez képest úgy is volt. 

Nagyon hosszúnak érezte a napokat, pedig nem ült tétlenül. 
Megtisztította apját a tetvektől, azon kívül a fásszínben tollat fosztott 
testvérének a tőle kapott támogatásért. Igaz, tőlük is sok mindent 
elvittek, de legalább a házban maradhattak. Ez volt az idősebb testvére. 
Még négyen éltek: Róza, Regina (ő volt a nagyanyám), Erzsi és Zsuzsi. 



Néhány hét múlva betoppant Jóska és azt mondta, levél jött 
Böskétől, aki azt írta, látogassák meg. „Emma, a feleségem benne 
van, hogy elmenjek. Böske Lembergtől száz vagy kétszáz kilométerre 
van. Emma készít csomagot és máris megyek, amíg be nem áll a 
hideg idő. Amíg haza nem jövök, tessék gondoskodni Gyuláról." 
Megmondta, most hol van Gyula, mivel más rejtekhelyet keresett 
magának. 

Mivel egyedül nem mert nekivágni a nagy útnak, Jóska megkért 
egy régi munkást, aki szinte nálunk nőtt fel, hogy kísérje el őt. Akkor 
még bizonytalan volt a hosszabb utazás. 

Mikor megérkeztek a lágerhez, Jóskának elszoiult a szíve: „Létezik 
olyan, hogy a testvérem itt van a nagy kőfalak és szúrósdrót-kerítések 
mögött? Hiszen azokon még a madár se repülhet át, és ügy tűnik, 
nincs is itt élet." 

Ötven méterre lehettek a lágertől, amikor megállították és 
igazoltatták őket. Jóska nem tudott velük beszélni, de ruszin barátja, 
aki elkísérte, beszélt helyette is. Az iratokat, amiket a községházán 
kaptak, elvették tőlük, és azt mondták, hogy hazainduláskor visszaadják 
nekik. Aztán becsengettek a kapun, hogy fogadják őket. Jóska 
megmondta, kihez jöttek. Azt mondták, várni kell egy kicsit, de a 
Jóska barátját nem engedték be. Hosszú idő telt el, míg végre megnyílt 
a nagy vaskapu, aztán a beljebb a főkapu, majd újabb kapuk. Jóska 
messziről észrevette Böskét, azt a kislányt, aki úgy nőtt fel köztük, 
mint egy vitágszál. Alig ismert rá, mert hervadt volt, gyenge, sápadt, 
és reszketett. Öt percet adtak nekik a beszélgetésre, de mikor átölelték 
egymást, csak sírtak és sírtak. Aztán Böske megszólalt: „Eljöttél, drága 
testvér?... Mi újság otthon?" Jóska nem a valóságot mondta: „Minden 
rendben van. Én megnősültem, mert muszáj volt, nagyanyám már 
nem bír mosni, vasalni ránk. És te hogy vagy?" ,Д kórházban dolgozom. 
Van itt egy öreg bácsi Viskről, ott fekszik, és sok hadifogoly 
Magyarországról." Jóska sok mindent akart kérdezni még, de valahogy 
nem jutott eszébe. Lejárt az idő, azt mondták nekik, már nem öt, 
hanem hét perc telt el. Ismét elfogta őket a sírás. Böske kérdezte: 
„Nem hallottátok, apám merre van?" Jóska erre a kérdésre már nem 
válaszolhatott, mert Böskét elvitték, becsapódott mögötte a nagy 
vaskapu. Ilyen könyörtelenül szakították el őket egymástól. Jóska 



szomorúan gondolt arra, hogy milyen nagy utat tett meg, és csak öt 
percig láthatta a testvérét. De hát nem volt mit tenni, elindultak 
visszafelé, olyan kábultan, mint aki nem tud felébredni a mámorból. 
A barátja csak annyit mondott Jóskának, hogy a lágeri látványtól nem 
tud megnyugodni. 

Otthon már nagyon várták Jóskát, mert nagyanyám megkapta az 
idézést a tárgyalásra. Amúgy is mindannyiukat érdekelte, mi van 
Böskével, hogy néz ki, mit mondott, nem kap-e kedvezményt, mikor 
jön haza. „Arról szó se volt, mert azt nem tudja senki - mondta Jóska. 
- El sem tudják képzelni, hogyan őrzik ott a rabokat. Voltam 
Munkácson, hát nagy a különbség. Ott harminc percig lehettem egy 
szobában papóval, itt viszont csak öt percet engedélyeztek. Alig 
tudtunk szóhoz jutni, már le is telt. Igaz, két percet ráhúztak... Ez egy 
őrült csapás. Ott kell hervadnia egy fiatal lánynak. Sovány, színtelen 
és rühes, én is elkaphattam, mert hazafelé egész úton vakaróznom 
kellett... Nem is akarták hagyni, hogy találkozzak Böskével. Nagyon 
könyörögtem, hogy engedjék meg legalább látni őt, hát így adtak öt 
percet. Azt kérdezte, mi újság itthon, ki él még a családban. Apánkat 
is kérdezte, hogy nem hallottuk-e, merre van. Minden érdekelte. Aztán 
elmondta, hogy van ott egy viski ember, Takács Jóska bácsi, aki öreg 
és nagybeteg, a lágeri kórházban fekszik, ahol ő dolgozik. Én nem 
mondtam neki, hogy itthon milyen bajok vannak, hogy Gyula bujkálni 
kényszerül, papót pedig elvitték, tíz évet kapott. Nem akartam, hogy 
még jobban elkeseredjen, van neki elég baja... Most meg nagyanyámat 
is elítélik, hát mi lesz velünk? Ezeket nem érdekli, nem kegyelmeznek 
ezek senkinek. Amire ráteszik a kezüket, azt nem hagyják ott, mindent 
elbitorolnak, amit csak látnak... A tárgyalás Huszton lesz, nagyanyám 
nagyon kesereg. Engem kér, hogy gondoskodjak a családról, mert ki 
kell tartani. Azt mondja, csak nem marad ez így örökre, egyszer eltelnek 
ezek a sátánok, és itt kell hagyniuk Kárpátalját, csak bízni kell a jó 
Istenben... Mivel utazunk Husztra? Huszonöt kilométerre van tőlünk, 
a lovakat viszont elvitték a rablók. Kocsist kell fogadni. 

Úgy is tettek. Eljött az indulás napja, péntekre esett. Jézus Krisztust 
is pénteki napon feszítették meg! Soha nem szerettem ezt a gyászos 
napot, de nem volt kiút, Jóskáéknak menniük kellett, elkísérni 
nagyanyámat, ráadásul pontosan megjelenniük. Bepakoltak neki tiszta 



ruhát, egyebet, mert arra semmi kilátás nem volt, hogy megkegyel-
mezzenek nagyanyámnak. Eljött a búcsú órája. Éjszaka Gyula is eljött, 
hogy elköszönjön nagyanyámtól. Ne is kérdezzék, kedves Olvasók, 
hogyan végződött az az éjszaka! Gyulát majdnem elfogták. 
Leereszkedett a kútba, de még ott is keresték, ezért ki kellett szállnia 
a vederből, mert azt felhúzták. Addig a hideg vízben állt, valóságos 
csoda, hogy élve maradt és ma is él, pedig de sokszor fázott és éhezett! 
Télen az istállókban, a jászolban feküdt, és az állatok a leheletükkel 
melegítették... Nem maradhatott sokáig ugyanazon a helyen, mert 
könnyen elfoghatták volna. Az ő sorsa volt a legborzasztóbb, és 
nagyanyámnak itt kellett hagynia ezt a szerencsétlent, mint ahogy a 
saját apját is halálos betegen. Nemsokára meg is halt. Nagyanyám 
nem volt itthon, és el kellett válni örökre. Mert az embereket elítélték, 
mint a rablókat és banditákat, csak azért, mert volt valamijük, amit a 
kezük munkájával szerztek. „Hol az igazság? - tépelődött nagyanyám. 
- A vőm bűnéért kell szenvedni. A lányom meghalt, itt maradt négy 
apró árva gyermek. Felkaroltam őket, neveltem, hogy tisztességes 
ember legyen belőlük. Munkaszerető mind, megszokták a rendet, 
megadják a tiszteletet mindenkinek. És most engem üldöznek, mint 
egy banditát. Ó, Istenem, vedd le rólunk ezt a csapást! Könyörgöm 
neked, Uram!" 

Útban Huszt felé volt idő gondolkodni és sírni, nagyanyám 
belebetegedett. Szeretett volna meghalni, elfelejteni mindent, inert a 
föld betakarja az örömöt és a bánatot egyaránt. Ő elmondhatta 
mindenkinek, hogy nemigen volt öröme az életben. 

Aztán megérkeztek Husztra és megálltak a bíróság előtt, majd 
bementek. A folyosón már többen voltak, csendesen beszélgettek. 
Nagyanyám leült, mert elzsibbadt a lába. Jóska elment a városba 
kenyeret és valami édességet venni, hogy legyen mit enni nagya-
nyámnak, amíg ott nem adnak neki, ahová majd viszik az ítélet után. 

Megkezdődött a tárgyalás. Behívtak egy családot, nagyanyámat 
pedig annyira eltöltötte a félelem, hogy elkezdett reszketni, pedig 
nem követett el semmi rosszat. Jóska még nem érkezett vissza, pedig 
már ott kellett volna lennie. Ült szegény nagyanyám és kesergett: 
„Nem volt nekem más, csak a munka, mindig a munka, a 
gyermeknevelés. Milyen nehéz volt öltöztetni az árva gyermekeket 



a háború alatt, hiszen az üzletekben nem volt semmi! Ha volt is pénz, 
nem tudtunk megvásárolni érte semmit. A férjem mégis megszerezte 
a lányunokámnak, ami kellett, mert neki nagy ismeretsége volt 
mindenfelé, több nyelven beszélt, így hozzájutott mindenhez... Miért 
követte el az én vőm azt a nagy bajt? Most emiatt szenvedünk 
mindannyian. Azt nem is gyanította senki, mi történt valójában? Azt 
csak Böske és az apja tudta, de Böske nem beszélt róla, magával 
akarta vinni a sírba. Ilyesmivel nem is lehetett dicsekedni egy 
lánygyermeknek... Szegény lányom, ha élnél és látnád ezeket a 
borzalmakat, amiken keresztül kell mennünk, és amiknek nem akar 
vége szakadni! Drága jó Istenem, ha bármit vétettem ellened, bocsásd 
meg nekem!" 

Nagyanyám annyira belemerült a gondokba, hogy észre se vette 
Jóskát, aki közben visszajött, és szomorúan állt, mert látta, hogy már 
megkezdték a tárgyalást. Nagyanyámat utoljára hagyták, és ebből 
tudni lehetett, hogy elítélik. Jóska nyugtatgatta, de ő okos asszony 
volt, nem lehetett félrevezetni, ő már igen sok göröngyös, tövises 
utat megtapasztalt. Jóska simogatta a hátát és a keze fejét, mert nagyon 
együtt érzett vele. Tudta, hogy őrá mi vár, ha a nagymamát elítélik: 
Böske ül, papó ül, Gyula bujdosik - tehát minden gond és félelem 
őrá hárul. És számítani lehetett a legrosszabbra, hogy Gyulát elfogják, 
és akkor az egész családot elhurcolják Szibériába. De hallgatott, nem 
akarta még inkább elkeseríteni a nagyanyját. 

Már ő következett volna, mikor kiszóltak, hogy a tárgyalást 
elnapolják. Nagyanyám kétségbeesetten mondta: „Már csak ez kellett 
nekünk. Hol fogunk aludni? Istenem, ítéltek volna már el, ne 
kínozzanak! Estünk volna túl rajta. Jóska, téged is várnak otthon, 
Gyulának nincs aki enni adjon. Nem jöhet elő a rejtekhelyéről, mert 
nagyon fenik rá a fogukat, még azt is hallottam, hogy le akarják lőni. 
Jaj, csak nehogy valami rosszat csináljon magával bánatában, 
egyedül..." 

Kimentek a bíróság épületéből, és eszükbe jutott, hogy van 
ismerősük Huszton, de messze lakik, nagy fáradtság lenne az út odáig. 
Leültek egy parkban, eszegettek egy keveset, és nagyanyám azt 
mondta, ő ott fog ülni reggelig, nem megy sehova. Akkor Jóska elment 
és kerített szállást, ahol megéjszakáztak. 



Másnap megkezdték tárgyalni a nagyanyám ügyét. Az első 
vádpont az volt, hogy Gyulát rejtegeti, a második pedig az, hogy a 
leltárba vett értékek nem voltak meg maradéktalanul, a harmadik 
vádpontban pedig kulákoknak minősítették nagyanyámékat. 

Amikor szót kapott, legelőször Gyulát védte. Elmondta, hogy nem 
tett ő semmi törvényelleneset, nem volt bandita, csak az apja bűnéén 
verték rá a pecsétet. Utána azt mondta: igen, elvett a sajátjából, tehát 
nem a máséból, hanem abból, amiért keményen megdolgozott, és 
nekik is élniük kell valamiből. Végül arról beszélt, hogy azért 
minősítették kuláknak, mert a családjuk sötéttől sötétig, látástól 
vakulásig dolgozott. „Igaz, volt vagyonunk, de az nem raboltuk, csak 
a munka meg a munka tett gazdaggá. Ezért lettünk kulákok?!" 

Kimondták az ítéletet: öt év lágerben, és ha jól fog viselkedni, 
hamarabb elengedik. Megkérdezték tőle, hogy megértette-e az ítéletet, 
aztán mondták, hogy köszönjön el az unokájától, mert máris kísérik a 
börtönbe. 

Nagyanyám már nem tudott sírni, elapadtak a könnyei. Csak 
ránézett Jóskára és ennyit mondott: „Vigyázz mindenre!" 

Jóska adott neki néhány rubelt... Mikor kinyílt a börtön ajtaja, 
nagyanyám előtt elfeketedett minden és ő összeesett. Nem vesztette 
el az öntudatát, mégse bírt felállni. Hordágyon vitték be egy cellába. 
Két napig volt ott egyedül, volt ideje gondolkodni. Nem zavarta senki, 
csak épp enni adtak neki, de néhány napig nem evett semmit. Amikor 
úgy-ahogy magához jött, vagyis jobban lett, elvezették a fürdőbe, és 
utána más cellába vitték, amelyben már többen voltak, de ő nem 
beszélgetett senkivel - élni sem volt kedve. Nem sokáig tartották a 
börtönben, lágerbe vitték a többiekkel együtt. Lembergen túlra, Luckba 
került. Ott egyáltalán nem voltak magyarok a rabok közt, ezért nagyon 
nehéz volt neki. Mindennap kizavarták dolgozni. A lágernek volt 
földrészlege, ott kellett kapálni és gyomlálni. Amíg bírt, ment ő 
szívesen, de a hitvány étkezés miatt nagyon legyengült a szervezete, 
és már nem bírt dolgozni a nagy, ormótlan kapákkal. Bent maradt a 
láger falai közt. Jött a parancsnok és kérdezte: „A mágyárka miért 
nem ment dolgozni?" Nagyanyám kézzel-lábbal mutatta, magyarázta, 
hogy nem bír: „.. .Amíg bírtam, én becsületesen dolgoztam." Mondta 



a magáét magyarul, mert azt hitte, úgyse érti senki. Egyszer csak 
valaki megszólalt magyarul. Kiderült, hogy a tiszt Kárpátalján született. 
Hogy pontosan hol, azt nem árulta el, de tisztán beszélte a nyelvünket. 
Azt mondta: ő megérti, hogy nagyanyám nem bír dolgozni, s hogy 
már öreg is, hetvenfelé jár, de hát a törvény követeli, hogy az 
elítélteknek dolgozniuk kell, amíg csak mozogni bírnak. „Én nem 
mondom magának, hogy dolgozzon, és azt se, hogy ne. Ha nem bír, 
akkor üljön." Nagyanyám panaszkodott neki, hogy a kenyér savanyú 
és ragacsos, ő még egy kilót sem tudott megenni belőle, mióta itt 
van. Elmondta, hogy a koszt általában sovány, ég a gyomra mindentől, 
amit megeszik, hát így mitől lenne ereje dolgozni. Attól kezdve a 
tiszt kerülte nagyanyámat. „Úgy láttam, féltette a kenyerét - mondta 
nagyanyám. - Én pedig, ha nem bírtam, nem csináltam semmit. 
Elvették mindenemet, és még dolgozzak nekik?! A rabtársak mondták 
a parancsnoknak, hogy a 'mágyárka' nem dolgozik, vagyis beárultak. 
Nem tudom, mit válaszolhatott nekik a tiszt, de engem többé senki 
sem zavart, ha nem bírtam dolgozni. Igaz, nappal nem feküdöztem 
soha, csak ültem és imádkoztam, hogy éljük túl ezt a nagy csapást, 
amit ránk mért a sors. Nem tudtam, mi lehet otthon. Eszembe jutott, 
hogy levelet kellene írni haza. Volt pár rubelem, irkát és borítékot 
pedig lehetett venni. De ha magyarul címezem, elmegy-e a levél? 
Oroszul nem címezhetem, mert egy szót se tudok oroszul. Mégis 
vettem irkát, ceruzát és borítékot. Megírtam a levelet, aztán csak 
ültem tanácstalanul. Ekkor odajött a parancsnok: 'Maga megint nem 
jár dolgozni?!' 'Ha egyszer nem bírok!' 'Mit ír?' 'Levelet írtam haza, de 
nem tudom megcímezni.' Erre a tiszt meglepő módon szólott: 'Na, 
majd én, adja ide!' Elvette, és azt mondta, ő fel is teszi. Megköszöntem 
neki meg a jó Istennek, hogy itt is vannak jó emberek. Még azt 
mondta nekem a parancsnok: ha tudok, menjek dolgozni, most jó idő 
van, igyekezni kell kiszedni a burgonyát, mert ha beáll a rossz idő, 
akkor a földben marad, és télen nem lesz mit enni. 'Ez a láger önmagát 
tartja fenn' — mondta. - Az állam nem ad segítséget, ezért rossz a 
koszt.' Nekem a burgonyáról eszembe jutott, hogy az uramat azért 
csukták le, mert nem tudtuk idejében kiszedni és beadni, mivel akkor 
is hosszú, esős ősz volt. Kimentem hát, és dolgoztam, akár bírtam, 



akár nem. Igyekeztem! Annyira, hogy a fiatalabb, nagy-derék rabnők 
megharagudtak rám, mondván: ha nem bírok, minek hajtom annyira 
a munkát. Én megmondtam nekik, amit akartam: azért, mert munkában 
születtem, szeretek dolgozni. Igaz, ők nem értettek a szavamból 
semmit, mint ahogy én se az ő beszédüket. Láttam, hogy fékeznek, 
ne hajtsam a sort, mert ők csak ültek és cigarettáztak, amit én nézni 
se bírtam. így teltek a napok, hetek, aztán évek, és engem nem 
vittek onnan sehová. Jóska eljött hozzám látogatóba, hogy lássa, milyen 
körülmények közt élek. Az első kérdésem az volt, tudnak-e Böskéről 
valamit, merre van szegény. 'Sokat gondolok rá, Jóska fiam, mert te 
mondtad, hogy úgy vetted észre, állapotos volt, és ráadásul nagyon 
sovány. Hogy is bírhatta megszülni a gyermekét? Istenem, talán nem 
is él. Miért nem ír nektek levelet? Gyula hogy van? Még nem 
jelentkezett?' Jóska így felelt: 'Nálunk telelt ki a fűtetlen szobában, 
mert nem akartuk, hogy Rózsa néni észrevegye. Biztosan firtatta volna, 
miért fűtünk ott, ha nem alszik ott senki. Ő rögtön elmondta volna 
mindenkinek, hogy látta Gyulát. Amúgy is minden moccanást figyelt. 
Egész télen ott ült nálunk, semmit sem tudtunk miatta csinálni, mert 
az ő háza, mi csak vendégek vagyunk benne.. . Elképzelheti, hogy 
féltünk vele, vagyis miatta. Gyula hajnalonta felöltözve és rettegve 
kijött megmelegedni és mosakodni. Láttam, hogy Emmának már 
terhére van, ezért mondtam neki, inkább menjen, jelentkezzen, legyen 
már vége, mert egész életében nem bujkálhat. Biztosan megharagudott 
emiatt, mert égy éjszaka elment, többé nem láttuk.' Azt is elmondta, 
hogy nem tudja, hol van Gyula és ki ad neki enni, érdeklődni pedig 
nem mer utána." 

Nagyanyám sírva fakadt és rosszul lett. Megharagudott Jóskára, 
de annyira, hogy papó felől már nem is kérdezte. Jóska azonban 
elmondta, hogy nagyapám üdvözli, és sajnálja, hogy öreg napjaikban 
mindkettőjüknek szenvedniük kell ártatlanul. 

Miután Jóska hazament, nagyanyám szinte gyászba borult. Fájni 
kezdett a szíve. Rabtársnői észrevették, hogy a „mágyárka" nem eszik, 
nem alszik, csak sír. Jelentették az orvosnak, aki megvizsgálta és rögtön 
kórházba vitette. Majdnem két hónapig volt ott, megerősödött, és 
tavasszal már megint ment dolgozni. A munkában jobban teltek a 



napok, és nem volt annyi ideje azon gondolkozni, mi is van otthon, 
így látta jobbnak. Ha átadta volna magát az örökös bánkódásnak, 
megzavarodhatott volna. Már a feje és a szíve sem fájt annyira. Rábízta 
sorsát a mindenható Istenre. 

Jóska mégiscsak megtudta, kinél húzódott meg Gyula. Nem Visken, 
hanem Bustyaházán, édesapánk egy régi jó ismerősénél. Jómódú gazda 
volt, a régi időkben sokat jártak össze. Sajnos, amikor én hazakerültem 
a fogságból, ők már nem éltek, kihalt a család, így nem tudtam 
megköszönni nekik a jótettüket Gyula nevében. Törtem a fejem, 
hogyan mehetett át oda Gyula annak idején, hiszen a Tisza hídján 
kellett átmenni, azt pedig állandóan őrizték. Nem mehetett neki a 
víznek, hiszen kora tavasszal az hideg és zavaros volt. Gyula nem 
mondta el, hogy jutott át, de egy teljes évig rejtőzött ott az istállóban. 
Titkolták az ottlétét, adtak neki enni-inni a jó emberek. Áldja meg a 
ponikat a jó Isten, jussanak a mennyországba! 

Telt-múlt az idő, s hogy került vissza, csak a jó ég tudja, mert arról 
Gyula sose beszélt, hogy ne ártson senkinek. Amúgy sem volt 
bőbeszédű, mosoly sem volt az arcán. Elnyűtt ruházatát nem volt 
mivel lecserélni. A rokonok közt egy lélek sem akadt, aki akárcsak 
egy rongyot adott volna neki, még csak enni sem. Amikor nagyanyám 
hosszú három év után hazakerült, nem tudta szíve szerint rendbe 
hozni Gyulát, mert neki sem volt semmije. Az apjához nem mehetett, 
hiszen meghalt. Előbb a testvérénél húzódott meg, aztán elhívták a 
nagyapám testvéréhez, hogy lakjon ott, nekik ugyanis nem volt 
családjuk. Engem nagyon szerettek, sokszor ott is laktam. Emma néni 
egy áldás volt, neki talán nem is volt epéje. Károly bácsi furfangos 
volt, de nagyanyámat nem sértette meg soha. Ő Gyuláról nem tudott 
semmit, Emma néném viszont az első perctől kezdve tudott mindent. 

Mikor nagyanyám szabadult a lágerből, egy vályogkenyeret és 
egy sózott halat adtak a kezébe útravalóul. Betette a táskájába. 
Elkísérték az állomásig, felültették a lembergi vonatra - onnan menjen 
majd tovább, ahogy tud. A rabságban csak pár orosz szót tanult meg, 
s azzal bizony nem sokra ment volna. Lembergbe érkezve ott járkált 
a s ínek közt és nem tudta , melyik vona t ra szá l l jon fel. 
Kétségbeesésében fennhangon siránkozott, hogy most mi lesz vele, 
merre menjen. Egy mozdonyvezető, aki valamennyire értette a 



magyar nyelvet, meghallotta a siránkozást, és útbaigazította. Kérdezte 
tőle, hogy mert elindulni hazulról, ha nem tud oroszul. Nagyanyám 
elmondta neki, hogy nem önként jött ő, hanem hozták három évvel 
ezelőtt. A mozdonyvezető csak megcsóválta a fejét, hogy még ilyen 
öregeket is elhurcoltak. 'Mit követett el?' - kérdezte. „Azt, fiam, hogy 
szerettem dolgozni és felneveltem négy árvát - ez volt a bűnöm" -
válaszolta nagyanyám, és hálásan megköszönte a mozdonyvezetőnek, 
hogy odavezette pontosan ahhoz a vonathoz, amelyre fel kellett ülnie. 

Nem vett jegyet. A kis pénzt, amit vonatköltségként adtak neki, 
ott szorongatta a zsebkendőjében. Megkönnyebbülten ült le a 
vonatban, arra gondolva, hogy mindig akadnak megértő emberek. A 
vonat elindult, és nemsokára már a Kárpátok felé közeledett. 
Nagyanyámnak eleredtek a könnyei, hogy Isten segítségével 
mégiscsak hazakerül. Aztán éhes lett, mert az idő már estére járt, és 
aznap még nem evett. Kénytelen volt elővenni a kenyeret meg a 
halat, lassan csipegetni kezdte, de ehetetlen volt. A kenyér keserű és 
savanyú, ragacsos, a hal meg túlságosan sós. A többi utas szomonían 
nézte, azt hitték, hogy koldusasszony, mert nagyanyámnak lábbelije 
sem volt, azt ellopták a lágerben, mielőtt elindult hazafelé. Mégis 
boldogan kelt útra, azzal a tudattal, hogy túlélte azt a csapást, amelyen 
keresztül kellett mennie. „Csak otthon lenne minden rendben, adná 
meg a jóságos Isten!" - gondolta. Szegény, de sokat szenvedett egész 
életében! Eltemette egyetlen gyermekét, elveszítette egyetlen 
lányunokáját, mert elvitték, öt éve nem látta, el sem köszönhetett 
tőle. Közben Gyulának bujdosnia kellett, idős férjét elítélték, s végül 
neki is meg kellett kóstolnia a rabkenyeret, ami ehetetlen volt. „Most 
is beteg vagyok tőle - gondolta nagyanyám a vonatban. - Hazaviszem, 
hadd lássák, mit adnak a szegény raboknak. Isten áldását el nem 
dobom - majd lesz vele valami." 

Jött az ellenőr a jegyet vizsgálni. Kérdezte nagyanyámat is, hol a 
jegye. Ő mondta és mutatta, ahogy tudta, hogy nem vett jegyet, de 
itt van rá a pénz, amit a lágerben adtak. A kalauz ekkor magyarul 
szólott: „No, majd Bátyúban tessék jegyet venni Száldobosig." Többé 
nem zavarta az úton. Bátyúba érkezve már tudtak vele beszélni, meg 
is vette a jegyet egészen Viskig. De az a vonat már elment, mondták 



neki, erről pedig Száldoboson tessék leszállni. Nem kérdezték tőle, 
honnan jön, mert bizonyára azt hitték, csak úgy kóborol a nagyvilágban 
- hiszen úgy is nézett ki. 

Nagyon hosszúnak tűnt az út Bátyútól Száldobosig. Nagyanyám 
szíve kezdett zakatolni. Aggódott, hogy az állomástól gyalogosan nem 
fog bírni hazamenni, mert elég messze van onnan Visk, ráadásul szúrja 
majd talpát a kavics. Mégse csüggedt el nagyon, rábízta ismét magát 
a sorsra: „Valahogy lesz!" 

Mikor leszállt, egyetlen ismerőst sem látott. Elindult kifelé a főútra. 
Közben le-leült, mert nem bírt menni. Félúton lehetett már, amikor 
megállt mellette egy fiáker, és Jóska szállt le róla. Elvette nagyanyámtól 
a táskát, őt pedig felemelte, leültette az ülésre. Kérdezte tőle: „Maga 
hogy jött, hogy nem látta Szijus Imrét? Mert beszólt hozzánk, hogy 
látta magát hazafelé jönni, méghozzá mezítláb. Hol a cipője?" 
Nagyanyám megmondta neki, hogy ellopták a lágerben. 

Jóska haragudott, hogy kinevetik az ő édes nagyanyját a 
mezítlábas gyaloglás miatt, hiszen ő vitt neki cipőt és papucsot is, 
amikor meglátogatta a lágerben. Azt mondta: J ö n mezítláb, hogy 
nevessenek rajtunk, hogy milyen koldusok lettünk. Úgy vagyunk, 
ahogy vagyunk, de nem alázkodunk meg senki előtt. Ha nincs is 
valami rendben, nem panaszkodunk senkinek! Ne örüljenek a 
bajunkon. Ha most mezítláb és gyalog jött volna haza, lett volna mit 
beszélniük a kommunistáknak, akik tönkretették a családunkat - mert 
bitang van elég." 

Visken sokan nem is tudták, hogy nagyanyám kiszabadult a 
l áge rbő l . Aztán sok m i n d e n m e g v á l t o z o t t . Gyula é l e t e 
megkönnyebbült, mert nagyanyám ismét mindennap meglátogatta, 
eleséget vitt neki, bár nagy gond volt kikeríteni az ételt, hiszen neki 
semmije sem volt. A sógornője segített ezzel-azzal, így éldegéltek. A 
ruházattal volt baj, mert nem volt pénzük, hogy bármi ruhát 
megvásároljanak. Gyulának különösen szüksége volt, vagyis lett volna 
mházatra, mert a deszkákon hamar elnyüvődött mindenféle aiházat. 
Nagyanyám azonban nem panaszolta el neki a bajokat, mert tudta, 
hogy lobbanékony természetű, és felindultságában képes lett volna 
nem enni. Nagyanyám abban bízott, hogy ad a jó Isten mindent, csak 
türelmesnek kell lenni. Akkoriban kaptak levelet Amerikából 



nagyapánk unokatestvérétől, aki azt kérdezte a levélben, mire volna 
szükségük. Valaki Viskről biztosan megírta neki a szomorú történe-
tünket. Ő 1912-ben ment ki Amerikába, amikor édesanyánk még 
csak hatéves volt, és sajnos, már régen a földben porlik. Korán elment, 
de legalább nem tudja, hogy mi lett a családdal, az egyetlen kislánnyal, 
akit még a széltől is óvtak. Az egész környéken erről a viski tragédiáról 
beszéltek akkor, és mindenkit a sírás fojtogatott, még ha nem ismerték 
a családunkat, akkor is. 

Abban az időben rengeteg ártatlan embernek osztogatták az 
éveket. Sajnos, nekem is. A lágerek zsúfolásig megteltek rabokkal. 
Nem is tudom, hogyan tudták fenntartani azt a sok elítéltet, ellátni 
élelemmel - olyannal, amilyennel - , mikor a szabadon élők is éheztek. 

Utólag, szabadulásom után tudtam meg, hogy itthon is szörnyű 
volt az élet. A kommunisták minden becsületesen dolgozó, iparkodó 
embertől mindent elvettek. Tönkretették a jóravaló munkásnépet. 
Azzal, hogy leseperték a padlásokról a búzát, elvitték az állataikat, 
elvették az emberek kedvét az élettől. Sokan bele is pusztultak, vagy 
megzavarodtak, mint a nagyapám is, aki a munkácsi várban zavarodott 
meg a láger építése közben. 

Istenem, miért büntetsz minket ilyen kegyetlenül? Uram, bocsásd 
meg bűneinket most és halálunk óráján. Amen. 

Miéit volt bűn az, ha valakinek volt valamije? Az az ember dolgozott, 
fáradozott éite, hogy ellássa magát és a gyermekeit, a családját. Ezért 
volt gazdag. 

Aua nem gondoltak a kommunisták, hogy amikor volt a gazdagnak, 
jutott a szegénynek is belőle. Csak az én nagyanyám hány szegénynek 
adott enni! Ő nem tudta megtagadni a segítséget. A náluk dolgozó 
munkás gyermekei is ott ettek, és ugyanazt, amit ők maguk, a gazdák, 
akik ugyanannál az asztalnál ettek, mint a munkások. Nem tettek 
különbséget maguk és a munkás között. Ezt az emberek nem 
felejtették el, és nyílt, helyszíni tárgyaláson készek lettek volna 
nagyanyám javára tanúskodni, de a tárgyalást épp azért tették át 
Husztra, hogy a faluból senki se mondhassa el az igazat rólunk. 

Az Amerikában élő Igyártó Károly bátyánk is írta, hogy majdnem 
meghasadt a szíve, mikor elolvasta a Viskről kapott névtelen levelet, 
amelyben valaki megírta neki, mi történt a családunkkal. Különösen 



fájlalta, hogy nagyanyám unokáját, vagyis engem is lecsuktak, meg a 
férjét, és mindent elvettek, elárvereztek. Megemlítette, hogy Pali, a 
nagyapám jó ember volt, sokszor adott neki pénzt, ha szorult 
helyzetében hozzá fordult, s hogy nagyanyám számtalanszor adott 
neki enni. „Borzalom, hogy a kommunisták olyan szívtelenek, mindenre 
ráteszik a kezüket. Én a levelet megmutattam egy újságszerkesztőnek, 
aki cikket írt belőle, hogy mindazoknak, akik még itt is pártolják a 
kommunistákat, menjen el a kedvük tőlük. Nagy szenzáció lett belőle." 

Azt is írta a nagybátyánk, hogy igyekszik segíteni rajtunk. Küldött 
volna pénzt, de nem lehetett feladni, a csomagot pedig jól megvá-
molták. írta, hogy mindenképpen küld egy tízkilós csomagot, fogadjuk 
örömmel, ő ott minden költséget befizet, hogy itthon ne bírságoljanak 
meg bennünket. A levelet Chicagóból írta. 

Amikor hazajöttem a lágerből, még megvolt néhány levél. Nekem 
és a fiam részére is küldött külön csomagot, fényképeket is. Hívott, 
hogy menjünk át oda, házat is ad nekünk. Mentem volna, de akkor 
nem engedtek, most meg már nincs kihez: az öregek meghaltak, a 
fiatalok meg nem tudnak magyarul. Lajos bátyám már nyolcvan éves 
volt, mikor hazakerültem, kilencvenkét évesen halt meg. 

Nagyanyámnak megjött a tízkilós csomag, Husztra kellett menni 
érte. Megvolt a nagy öröm! Volt abban a csomagban minden ahhoz, 
hogy jól felöltözzünk. Levelet is találtunk benne, amelyben az állt, 
hogy nyomban küldi a másik csomagot. Még nagyapámnak is vittek 
belőle egy öltönyt, és szegény nem fogadta el. Azt mondta, adják 
Lajosnak, a testvérének, annak jobban kell. Ilyen ember volt nagyapám. 
Nem használt ki senkit, igazságos ember volt. 

A lágerben kosarat kötött sásból. Nagyon értett hozzá, régen a 
saját részükre kötött méhkasokat, mert nagyon sok méhük volt, papó 
a gyümölcsösben foglalkozott méhészettel. 

Annyi szenvedés után úgy tűnt, mintha rásütött volna a nap az 
elhagyott családra. Kissé könnyített a sorsunkon, amikor nagyanyám 
elment nihaneműt élelemre cserélni. A piacon megállt a kofák mellett, 
és érdeklődött az árak felől. A kofákat bizony meglepte, hogy Regina 
néninek ez sincs, az sincs. Nem akartak hinni a fülüknek, és azt 
mondták, vigyen ánit tőlük ingyen. „Magánál nőttem fel. Nem ismer? 



Ezt el lehet felejteni? Sohasem!" - mondták egyesek, és jó egészséget 
kívántak neki, hosszú életet, s hogy élje túl az ellenségeit. 

Nagyanyám tiltakozott, semmit sem akart ingyen elvinni, de erővel 
belerakták a táskájába, csak vigye, ami kell. Ilyen eset többször is előfordult. 

Voltak és vannak most is hamis emberek elegen, de a jót nem 
lehet elfelejteni. Bár hamarabb születtünk volna, vagy sohasem. Nem 
tudom beletáplálni ebbe a beteg agyamba, hogyan történhetett meg, 
hogy ezek a bitang emberek így uralkodhattak rajtunk. Akik képesek 
voltak azt mondani nagyanyámnak, amikor mindenéből kifosztották: 
ha nem tud megélni, akassza fel magát, mire vár... Aztán bekövetkezett 
az is, hogy bocsánatot kértek tőle. És ő megbocsátott, csak a jó Isten 
is bocsássa meg a bűneiket. Volt rá példa, hogy „nagy" ember lett a 
senkiből, olyanból, aki sohasem dolgozott, csak a másét várta. Az 
ilyen abban lelte örömét, ha a más vagyonát és azzal együtt a sorsát 
is tönkretette. Örült, ha más sírt. Ezt tették nagyanyámmal is, és azt 
várták, hogy könyörögjön nekik, és akkor csak kinevetik. Nagyanyám 
tudta ezt, és nem hajtott térdet előttük. Arra nem számítottak a 
bitangok, hogy visszakerül Viskre, mert idegileg tönkretették. A jó 
Isten azonban megsegítette, hazajött, és élt, bízott jó Urunkban, hogy 
a többiek is hazajönnek, még ha ez valakiknek nem is tetszik. És a jó 
Isten valóban hazavezérelt mindannyiunkat. Nagyanyám nem engedte 
magát elcsüggedni, és nem volt bosszúálló. 

Egy alkalommal találkozott egy Mágáj nevű emberrel. Illedelmesen 
köszönt neki, pedig mások ő helyette kikerülték volna azt az embert 
azokért a dolgokért, amit nagyanyámmal szemben elkövetett. A férfi 
csak egy fejbólintással fogadta a köszönést. Nagyanyám nem értette, 
miért haragszik, ezért megkérdezte: „Maga haragszik, hogy nem 
fogadja a köszönésemet?" A férfi nem tudott szólni, csak sírt. Végül 
nagy nehezen kinyögte, mutatta is, hogy kivették a gégéjét, és csövet 
helyeztek a torkába. Azt mondta: „Én nagyon bűnös vagyok maga 
előtt, Regina néni". Nem jött rendes hang a szájából, csak sipákolt, azt 
is teljes erejéből. „Nagyon akartam beszélni magával, de nem tudtam, 
hol lakik. Nem ttidok meghalni a bűnöm miatt. Bocsásson meg! Mindig 
magát látom, ha lecsukom a szemem. Drága Regina néni, maga köszönt 
nekem, pedig nem érdemlem azt, olyan aljas vagyok, vagyis voltam 
magukkal szemben..." 



Nagyanyám már korábban hallott arról, hogy Mágáj nagyon beteg, 
most pedig látta a jóságos Isten erejét és hatalmát, az Úrét, aki a 
mennyet és a földet teremtette, és el tud seperni mindent: gazdagot 
és szegényt egyaránt, nincs előtte válogatás. Megbünteti azokat, akik 
igazságtalanul uralták és zsarolták a munkásnépet; akik azt gondolták, 
ha kezükben a hatalom, bármit büntetlenül megtehetnek. A jó Isten 
azonban őket is megállítja, hogy lássák, nem volt igazuk. De már 
későn kérik a bűnbocsánatot. így volt ezzel Mágáj is. Mikor bejöttek 
az oroszok, igen nagy ember lett, akkor azt mondta: „Én vagyok az 
Atyaisten, reszkessetek, mert azt teszek mindenkivel, amit akarok, 
senki sem gátolhat meg!" Azt hitte, soha nem lesz vége a hatalmának. 
Nem kímélte a gyermekeket sem, az öregeket sem. De az Úr 
megsokallta a bűneit, és megmutatta az ő hatalmát, hogy vége legyen 
a pöffeszkedő bitang hatalmának. 

Szegény nagyanyám hazakerült, nem bővelkedett semmiben, csak 
élt csendesen, mint más szerencsétlen. Nem akasztotta fel magát, 
nem adta oda lelkét az ördögnek, pedig az sokszor megkörnyékezte. 
Visszatartotta valami, mégpedig a hit ereje. És most itt állt előtte az az 
ember, akitől nagy bánatában azt kérdezte, mikor lehajtották a saját 
portájáról: így, mindenéből kifosztva mitévő legyen? És ez az ember 
akkor nem restellte azt mondani: „Tudja, mit tegyen? Én a maga 
helyében felakasztanám magam." Most így szólott: „Na, én nem tettem 
azt, és élek, egészséges vagyok. Látja, megtartott az Úr. Maga meg 
élőhalott, még a hangját is elvette az Úr. Én megbocsátottam minden-
kinek, magának is. A jó Isten áldja meg, menjen útjára!" 

A találkozás után nagyanyám csak arra tudott gondolni, milyen 
nagy az Isten hatalma, s hogy aki bízik benne, nem csalatkozik. 

„Mindenki legyen ellenem, csak a jó Isten legyen velem - mondta 
nagyanyám. - Mágájban is megtört a nagy gőg, eljött és bocsánatot 
kért, mert megbánta a tettét. Lesz még komolyabb változás is. Én 
akkor már nem leszek, de ti eléritek azt az időt. Mágáj sem tennészetes 
halállal halt meg, végzett magával. Lám, aki az árvákat sem kíméli, az 
Úr nem hagyja büntetlenül. Több ilyen eset volt. Miután hazajöttem a 
lágerből, nem akartam a terhére lenni senkinek, hát elmentem a község 
bírójához, és kértem, hogy a sokszobás volt házamból adjanak nekem 
legalább egy szobát, ahol meghúznám magam, és csendesen élnék. 



A bíró rám förmedt: „Maga mit gondol, a lehetetlent?! Menjen a dolgára! 
Mi jár magának? Egy kötél! Vagy föld kéne? Menjen fel a havasokra, 
ott van föld elég, engem többé ne zavarjon!" Mihóknak hívták a bírót, 
ő sem basáskodott sokáig. Nagyon elzüllött, kidobták az állásából. A 
község szégyene lett, még a családja is szégyellte. Az italra valót is 
úgy koldulta össze. A család nem bírt vele. Egy szép napon aztán 
felakasztotta magát. Nem hiába mondja a közmondás, hogy aki másnak 
vermet ás, maga esik bele." 

Teltek-múltak a napok, papó egyre inkább megzavarodott a 
börtönben, ezért hazaengedték. Szekérrel hozták haza. Volt vele egy 
másik viski férfi is, de ő már nem ismert meg senkit. 

Nagyanyám így beszélt papó hazatéréséről: „Az én férjem esze 
már nem nagyon működött, de a harangszó eszébe juttatta a múltat. 
A sógornőmnél laktunk, közel a templomhoz. A harangszó hallatán 
Pali érdeklődni kezdett a gyermekei iránt. Mintha teljesen megváltozott 
volna. Aztán egy pillanat múlva összeesett és többé egy szót sem 
szólt. Alig bírtam lábra állítani, de azután már csak hallgatott, búskomor 
lett. Akkoriban újabb csomag jött Amerikából, benne ruha a férjem 
számára. Azért küldték, hogy legyen őt miben eltemetni. Mutattam 
neki a ruhát, hogy milyen szép, lesz mit hordania, ha meggyógyul. 
Nem érdekelte, meg sem nézte, és nem is evett semmit, csak ült és 
sírt." •« 

Mikor papó meghalt, Sanyi öcsém segített eltemetni, mert ő itthon 
volt, megbízhatatlanság címén nem vitték el katonának. Neki volt 
egy kis pénze, a kőbányában kereste, ahol együtt dolgozott Jóskával, 
a bátyánkkal. 

Sanyi öcsém telket igényelt, házat akart építeni. Nagy nehezen 
meg is kapott egy olyan telket, amelynek a gazdája kint volt 
Amerikában. Ő örült, hogy nem mászik bele a más kertjébe, mint 
egyesek, no meg a kommunisták. Azt is mondta, ha a tulajdonos 
kérni fogja tőle a telek árát, ő kifizeti, mert mindenáron házat akart 
építeni, bár nem volt nős. 

Alig rakta le az új ház alapját, elvitték katonának. Akkor mái-
megbízható lett... Szándékosan, rosszindulatból tették ezt vele, mert 
a kommunista hatalom mindig arra törekedett, hogy fékezze, gúzsba 
kösse az emberek kezét, megakadályozza a boldogulásukat. 



Sanyi bevonulása után nagyanyámra maradt minden gond. Gyula 
nem segíthetett, hiszen még mindig bujkált. Nagyanyám csak 
reménykedhetett, hogy Isten segítségével lassan felépül a ház, mert 
arra nem volt kilátás, hogy a sajátjukat visszakapják - azt egy nagy 
kommunista család bitorolta. Valahányszor visszagondolok a múltra, 
félek a jövőtől! 

Nagyanyám mondta: „Már 1955-öt ímnk, de Böskéről, az unokám-
ról semmi hír. Él-e még, vagy már régen eltemették? Bízom az Úr 
Jézus Krisztusban, hogy hazakerül. Vajon miéit nem kedveznek 
szegény gyermeknek, mint nekem? Vagy férjhez ment, és azért nem 
jön haza, mert nem akarja látni ezt a nyomort itthon? Miért nem ír? 
Lajos neki is küldött csomagot, itt várja a ruhanemű, lábbeli, lenne mit 
hordania, csak jönne már haza... Sanyi unokámat messzire, az Urálba 
vitték. írja, hogy éjszakánként fáznak az egy szál vékony pokróc 
alatt. Ő könnyen meghűl, mióta Böskével együtt fűtetlen szobában 
teleltek, mint egy pincében. Böske pedig most a messzi, hideg 
Szibériában küszködik, ha él. Mindig olyan gyenge gyermek volt, 
mint a harmat, ami rögtön elmúlik, mikor a nap rásüt. Ki tudja, milyen 
a sorsa? Bizonyára sokat éhezik és fázik. De sokszor imádkoztam érte 
a lágerben, mert mindig előttem volt! Ott is voltak lányok, akiket 
lopásért ítéltek el, és nem volt hová menniük, ha letelt a büntetésük: 
ismét loptak, és visszakerültek a börtönbe. Soha senki nem látogatta 
meg őket, valószínűleg nem is voltak szüleik. De sok bajt csinált a 
háború egész Európában! A sok nincstelen árvát lelencekbe, 
menhelyeken gyűjtötték össze és ott nevelték. Nyomorogtak 
szegények, nem láttak egy jó napot sem. Igaz, dolgozni nem szerettek, 
nem voltak hozzászokva. Nekem is sokszor mondták: 'Miért rábotálsz, 
bábuska?' (Miért dolgozol, öreg néni?) Ha kizavarták őket a munkába, 
nem győzték kivárni, hogy a főnök elmenjen, máris leültek cigarettázni 
meg nevetgélni, beszélgetni, de ha megjelent a főnök, azonnal 
folytatták a munkát, már ahogy tőlük tellett. Ilyenkor arra gondoltam, 
hogyan lehet rend egy országban, ahol ilyen fiatalság nő fel... Ezek a 
lányok a lágerben is loptak. Tőlem is ellopták a cipőt, hogy öreg 
létemre mezítláb menjek haza... A kommunista rendszer tanította 
így: lopni, rabolni, hazudni tisztességes munka helyett! A börtönben 
és lágerben sínylődő sok embernek nem volt hová hazamennie, ahogy 



nekem se lett volna, ha a testvérek nem fogadnak be. A kommunis-
táknál ez a rend, ők azt akarják, hogy ne legyen senkinek semmije, 
elvették az emberek kedvét a munkától. A mi népünk nem ehhez 
volt szokva, nemigen ismerte a nincstelenséget, mert aki szeretett 
dolgozni és becsületesen élt, annak volt mindene. De az oroszok 
behozták azt a rendszert, amitől Isten őrizzen meg mindenkit. Mindenki 
igyekezzen becsületesen élni. Amit én a lágerben láttam, az borzalmas 
volt, és hány meg hány olyan láger volt! Ilyen lágerekben főleg tolvajok 
és rablók voltak, a politikai elítélteket külön lágerekben tartották fogva. 
Amikor az én cipőmet ellopták, és panaszt tettem a parancsnoknak, 
az csak megcsóválta a fejét, és adott egy pár bakancsot, ami nagy is 
volt nekem, meg nehéz is, egyet se bírtam lépni benne, nem hogy 
sokáig gyalogolni. Mégis hazahoztam, meg a kenyeret és a halat is, 
hogy lássák itthon, mivel etettek a lágerben. Itthon a kutya sem akarta 
enni... Amikor megyek a templomba, látom a sok szép fiatal lányt és 
asszonyt, s közben elszorul a szívem, hogy az én unokám nincsen 
köztük, és nem is tudjuk, merre van. Többen érdeklődtek felőle: 
merre van, ír-e levelet, vagy talán nem is akar hazajönni... Mindig 
megkönnyeztek, mert nem tudtam válaszolni. Hát nem borzasztó ezt 
látni és hallani? Istenem, ne hagyj el! Nekem is kijutott a rabkenyérből, 
amin Böske is él! Mindezt nem lehet ép emberi ésszel felfogni." 

Egy viski fiatalember, aki akkoriban katona volt, elbeszélte hogy 
ő a rabszállító vagonokat őrizte. „Szibériába vittük a rabokat, külön 
vagonokban a nőket, és külön a férfiakat. Szörnyű látvány volt, mert 
a negyven-ötven férőhelyes vagonokba több mint százötven embert 
préseltek be. Az emberek jajgattak, fuldokoltak, mert nem volt bent 
levegő, de ez senkit sem érdekelt. A tisztek nevetgélve beszélték 
egymás közt, hogy jó, ha a rabok fele élve marad útközben, mert az 
erősebbek eltapossák a gyengébbeket. Nem lehet azt leírni, mennyit 
szenvedtek a rabok. Eszembe jutott Böske, és mindig figyeltem, nincs-
e ő is köztük. Nem is lett volna jó, ha ott lett volna, mert képes 
lettem volna a géppisztolyommal halomra lőni a tiszteket... Télen, a 
hidegben kevesebb fogoly halt meg útközben, mint nyáron. Három 
év alatt körülbelül egymillió rabot szállítottunk, ebből a negyede 
elpusztult útközben. A nők szívósabbak voltak, jobban bírták a 
megpróbáltatásokat. 1952-ben, még újonc koromban kezdtük szállítani 



a német hadifoglyokat. Mindig sírtam, mert azok az emberek már 
élőhalottak voltak. Három hét múlva, mire megérkeztünk, egy-egy 
vagonban csak tizenöt-húsz fogoly maradt élve, azok is alig bírtak 
megmoccanni. A többi elpusztult, és a halottakat leírták, mint az árut 
szokás. Már várt a buldózer, kivájt egy hatalmas gödröt, és abba százával 
dobták bele a halottakat. A túlélőkkel pótkocsira rakatták a holttesteket, 
és azt láncos traktor húzta a tömegsírhoz. Nekünk, katonáknak még a 
halottakat is őriznünk kellett, amíg be nem földelték azokat. Volt köztük 
olyan is, aki még mozgott, lélegzett... Istenem, egy idő után annyira 
elfásult a szívem, hogy fel se vettem, mi történik körülöttem, pedig 
eleinte belebetegedtem! Adtak a katonáknak sok pálinkát, hogy 
elkábítsák őket. Azzal fenyegettek, hogy aki bármit elmond vagy 
megírja levélben az otthoniaknak, az pórul jár, de még a családja is. 
Hallgattunk hát, mint hal a vízben. Mindig arra gondoltam, azért 
préseltek túl sok embert a vagonokba, hogy megfulladjanak. Egymást 
érték a foglyok, de olyan szorosan, hogy hiába kaptak száraz ételt, a 
kezüket nem tudták felemelni a szájukhoz, nem volt annyi hely 
közöttük. Akkor miért adták nekik az élelmet?... Egy-egy darab 
kenyérrel a kezükben haltak meg! Mikor kinyitották a vagon ajtaját, a 
holttestek kizuhantak... Azért pusztították a rabokat, mert már nem 
volt hová tenni őket, a lágerek zsúfolásig megteltek. A rabokkal és a 
hadifoglyokkal, amíg csak bírtak, újabb és újabb lágereket építtettek. 
Nagyon hamar végképp legyengültek a hitvány étkezéstől és a 
hidegtől. A legtöbb hadifogoly Szibériában volt, őket pusztították el 
ilyen módon. Mindez a szörnyű látvány engem elkísér a sírig, és ma is 
meg tudnám mutatni azt a közös sírt, amelybe pótkocsiról borították 
bele a szegény, megkínzott rabok holttestét. 

Amikor nagyanyám végighallgatta ezt a történetet, nagyon sírt. 
Ilyet ő nem látott, ő „csak" a nincstelenséget, a nyomort tapasztalta 
meg a lágerben és az országban. 

Később Sanyi hazakerült a katonaságtól, én is hazajöttem, és így 
közös erővel igyekeztünk, hogy felépüljön a ház. Azt a kevés pénzt, 
amit itthon hagyott, nemcsak megőriztem, hanem meg is szaporítottam, 
hogy végre fedél legyen a fejünk felett, mert már kezdtük unni 
egymást. így is tűrtek eleget ingyen... Nagyanyám sógora nagyon 
furfangos volt, sok mindent le kellett nyelnünk miatta. 



Sajnos, az új házat nem élvezhettük sokáig, mert Sanyi eladta, 
hiszen megnősült, és a feleségének volt háza. Abban az időben 
senkinek sem lehetett két háza. Megint fedél nélkül maradtunk. Törtük 
a fejünket, hová menjünk. Kénytelenek voltunk betörni a saját 
házunkba, ahol egy ideig a kolhozirodát rendezték be, de már üresen 
állt, mert a központban építettek új, nagyobb irodát, hogy több helyiség 
legyen benne, elférjenek a megszaporodott alkalmazottak. Mi 
kihasználtuk az alkalmat, elfoglaltuk a sajátunkat. Istenem, nem tudom 
leírni, annyi év után milyen érzéssel léptem át a küszöbét annak a 
háznak, amelyben lejátszódott a nagy tragédia, és ahonnan engem az 
öcsémmel együtt szuronyos puskával kísértek el, mint a banditákat. 
Felzaklatott az öröm, hogy újra a saját házamban vagyok, de az aggódás 
is, hogy vajon meddig, mert bármikor eljöhetnek és kidobhatnak 
bennünket, mint betolakodókat. Akkor majd hová megyünk? Különben 
a ház sem olyan volt, mint régen. Idegen és szomoní, valami hiányzott 
belőle. Talán a vidám gyermekzsivaj. Nagyon furcsa volt minden, 
mégis a miénk. Csak ne dobnának ki belőle! Csendben ültünk, világot 
sem mertünk gyújtani, nehogy meglássák. Éppúgy lapultunk ott, 
mintha tolvajok lettünk volna. Fohászkodtunk: Istenem, segíts! 

Amitől féltünk, bekövetkezett. Először a lépteket hallottuk, aztán 
a kopogtatást, és bejött vagy tíz ember. Kiabáltak: „Ki engedte meg, 
hogy elfoglalják a lakást?! Tudják, mi jár ezért? Tíztől tizenöt évig! Ki 
adott kulcsot, vallják be, akkor enyhébb lesz az ítélet." 

Oroszul beszéltek, mi hallgattunk. Én mindent értettem, de még 
vártam, hogy beszéljenek tovább. Nem ismertem őket, de úgy véltem, 
hogy az volt az elnök, aki a legtöbbet beszélt. Azután én kezdtem 
beszélni: „Mi úgy láttuk, maguknak erre a házra már nincs szükségük. 
Úgy látszik, maguk szerint mindenki lakhat benne, csak azok nem, 
akiké volt! Ezzel is azt akarják éreztetni velünk, hogy fennáll a 
kommunista hatalom, és mi bűnhődjünk?!" Rám szólt az elnök, hogy 
ne merjek vele így beszélni, de én nem hallgattam el: „Csak az igazat 
mondom! Nekem mindegy, ha lecsuknak, legalább nem lesz gondom 
lakásra. Magukat nem érdekelte, mikor hazajöttem, méghozzá 
gyerekkel, hogy hol fogok lakni, és ki ad egy tányér ételt nekem és 
a gyermekemnek. Én számtalanszor folyamodtam magukhoz, kértem 
lakást, de kinevettek, és azt mondták, hogy a legkisebb gondjuk is 



nagyobb annál! Igen, én betörtem erővel a saját házunkba. Bitorolták 
maguk már eleget ezt a házat! Elég volt, most már én is bemehetek. 
Itt születtem, itt nőttem fel. Engem jogtalanul elhurcoltak, a ház itt 
maradt minden berendezésével, az istállók tele jószággal. Most az 
üres házon kívül semmi sincs a portán, mert maguk azt kifosztották! 
A ház is leégett volna, ha Jóska, a testvérem meg nem menti. Éjjel a 
helybeli rádió mondta be, hogy tűz van a kolhoz irodájában. Ez télen 
volt. Jóska papucsban és pizsamában futott a helyszínre, és ott akkor 
még nem volt senki más, pedig a lángok már a falat nyaldosták. A 
padló égett. A tűz a padláson ütött ki, potyogtak a megszenesedett 
náddarabok. Kénytelen volt betörni. Akkor nem volt baj? Sajnálta, 
hogy ég a saját házunk. Mentette, mert nem arra gondolt, hogy nekünk 
úgyse adják vissza soha. És maguk még meg sem köszönték neki! 
Inkább letagadták az egészet. Pedig igaz volt, a padlásra dobált 
rengeteg papír gyulladt meg, onnan terjedt el a tűz. És ki hibájából? 
Ha leégett volna a ház, maguk leírták volna. Igaz? Mert a kommunisták 
mindent le tudnak írni, még az embereket is, akik meghalnak a 
lágerben! Én láttam ezt és kimondom, nem érdekel a következmény. 
Rábízom a mindenható, drága jó Istenünkre, hogy ítélkezzen a 
bűnösök felett, akik még most sem hagynak minket békén. Maguk 
szerint hová menjünk? Ha itt nem lakhatunk, adjanak más házat! És 
ha nem adnak, nem megyünk ki innen! Maradunk a saját házunkban, 
hiszen üres volt. Hiába fenyeget, hogy beperel, csak tessék, de akkor 
is maradunk! Üres falakat találtunk itt. Ezeket a falakat az én szüleim 
építették! Majd meglátjuk, hogyan dönt a bíróság!" 

Bosszankodva, de végül elmentek. De a nyugtalanság, a kétely 
velünk maradt: mi lesz? Azt tudtam, hogy tél idején nem tehetnek ki, 
majd csak májusban. Abban bíztam, hogy addig talán bekövetkezik 
valami változás. 

Telt az idő, nem háborgattak bennünket, de nem voltunk 
nyugodtak. Attól féltünk, bármikor kilakoltathatnak. 

A háznál szép nagy kert volt valaha. Nagyanyám egy kisebb 
területen konyhakertet alakított ki. Babot vetett, uborkát és salátát, 
meg egyéb zöldségfélét, hogy legyen valamink. De eljött az elnök, 
széttaposott mindent, és azt mondta, nincs jogunk „rendezkedni" a 
portán. Szegény nagyanyám ekkora gazság láttán csak elsápadt és 



összerogyott. Az elnököt ez sem érdekelte. Ha nem lettünk volna 
ott, talán még bele is rúgott volna nagyanyámba. Sejtettem, azért 
kötekedett velünk, mert azt gondolta, csúnyán összekapunk vele, és 
akkor lesz oka bíróságra adni bennünket. Csakhogy az Úr elegendő 
türelmet adott, nem szóltunk neki semmit, nehogy a saját vesztünket 
okozzuk. A házban mindig otthon volt közülünk valaki, nehogy 
becsukják előlünk az ajtót; mert azt lesték, mikor tudnak kizárni 
bennünket a házból. 

Gyula közben másodszor nősült meg. Az első házassága 
kényszerből volt. Azt mondták neki, ha elveszi egy nagy kommu-
nistának a rokonát, akkor nem fogják abajgatni. Üzletben dolgozott a 
felesége, de rosszul viselkedett, nem hagyott fel a múlttal, így elváltak. 

Én is férjhez mentem, nagyanyám magára maradt a fiammal, aki 
ott járt iskolába, és nagyon szerette nagyanyámat. Egy év múlva idézést 
kaptam, amelyben az állt, hogy jelenjek meg Visken a saját házunkban, 
ott volt a tárgyalás. A kisfiúra való tekintettel nagyanyámnak más 
lakást adtak. Én mondtam a tárgyaláson, hogy vissza akarok jönni a 
házunkba, de arról hallani sem akartak, mert már odaígérték egy 
fu tba l l i s tának . . . Nagyanyámat kitették a farmra, az ottani 
munkásszállóba, ott is halt meg nyolcvannyolc éves korában. Nem 
hagyták a saját házában meghalni, sem onnan eltemetni: a testvérem 
udvaráról temették el. Halála előtt két hétig feküdt betegen. Pár napig 
én is mellette voltam, nagyon sokat beszélgettünk. Sajnos, a halála 
napján nem lelőttem mellette. Mondták, hogy az utolsó percéig észnél 
volt, és nagyon várt engem. Készültem is hozzá, de épp aznap 
telefonáltak az iskolába, hogy menjek haza, mert meghalt a nagyanyám. 
Mikor megérkeztem, elmondták, hogy a halála előtt mondani akart 
nekem valamit. Hogy mit, most már nem tudhatom meg soha. Viskről 
táviratot is küldtek, de azt csak a temetés után kézbesítették. Ilyen 
rend volt nálunk, így dolgozott a posta... 

Mikor nagyanyám mellett voltam, azt mondtam neki: ne vegye sértve 
magát, de ha meg talál halni, mondja el a másvilágon a mieinknek, hogy 
alakult a sorsom, hogy már van hol laknom, miattam ne aggódjanak... 
Nagyanyám a halálos ágyán elnevette magát, és azt válaszolta: jó, ha 
találkozik velük, megnyugtatja őket... Ezzel váltunk el. 



Mikor a ravatalon feküdt, egész éjszaka ott álltam mellette és az 
arcát néztem. Úgy tűnt, mintha mondani akait volna valamit. A szeme 
tele volt könnyel... Nagyon nehéz volt az elválás. Szegény nagya-
nyámat már nem zavarta senki abból a házból, amit elvitt magával 
örökre. Ott békében nyugodhat. 

A temetés utáni első éjszakán azokkal álmodtam, akiknek 
nagyanyámmal üzentem. Mindannyian együtt voltak. Én menekültem, 
de nem tudtam, mi elől, és ők ott voltak mellettem. Nagyanyám 
ennyit mondott: „Imádkozzál, mindig veled vagyunk! Na, beteljesült 
a kívánságod, mert találkoztam velük, van másvilág, és én bízom a 
feltámadásban." 

Azóta is gyakran álmodom nagyanyámmal. A többiekkel ritkábban. 
Pihenjenek békében. Kedves olvasók! Ha olvassák majd ezt az 

igaz történetet, legalább megtudják, hogyan üldöztek a kommunisták 
minket, ártatlanokat. Mennyit kellett szenvednünk és bűnhődnünk 
ártatlanul! Kár, hogy nagyanyám nem érte meg ennek az írásnak a 
közreadását. Bizonyára megnyugodott volna, hogy életének történetét 
megörökítettem. 

Nem adódott könnyen az élet. Ami pedig megadatott, a jó Istennek 
köszönhető, mert csakis Őáltala van minden. 

Bosszant, hogy a fiam beteg. Neki nem volt boldog gyermekkora. 
Szenvedett eleget az éhezéstől és a hidegtől. Talán emiatt lett beteg. 
Nagyon féltem őt, mert öt gyermek édesapja ebben a nehéz világban, 
és kérem a jó Istent, őrizze meg őt, hogy felnevelhesse a gyermekeit, 
a tőle telhető módon segítse sorsuk alakulását. 

Nekünk nem volt szerencsénk, nem kaptunk kárpótlást. 
Megkapták azok, akik nem is szenvedtek. Nincs igazság a földön! A 
fiam szenvedett, hiszen ott született, ahol nekem még fekete kenyérből 
sem jutott elegendő, és az is szinte ehetetlen volt. A gyermekemnek 
szeretetben sem volt része, mert korán elvették tőlem. Ha valaki 
megsértette, csak leült és sírt, nekem se engedte, hogy megbüntessem 
a bántalmazóját. Azt mondta, ütötte a sors eleget, tehát megvédte. 
Ha ő tett valami rosszat, hiszen eléggé csintalan volt, akkor a drága 
nagymama védte meg. Mindezt nem lehet elfelejteni. 

Nagyanyámat, a jóságos öregasszonyt még most is sokan 
emlegetik, mert ő kivétel nélkül mindenkinek megadta a tiszteletet, 



rangtól és kortól függetlenül. Neki csak az számított, hogy becsületes 
legyen az illető. Azt mondta, ha bárki hazudni mer, nála többé hitelt 
nem nyer. Ha élne, talán meghasadna a szíve, mert az idő múlásával 
egyre rosszabb az élet. Nagyon boldog lennék, ha jóságos, ártatlan 
szemével ma is rám nézhetne. Megsimogatnám a dolgos két kezét, 
hiszen a fiamat nagyon szerette. Tudta, hol nőtt fel, s hogy kezdettől 
fogva nem kapta meg mindazt, ami kellett volna egy gyermeknek. 

Jó Istenünk, add, hogy áldás és béke legyen a földön, hogy ne 
nyomorogjanak az emberek! 

Én a lágerben 132 hónapot, a fiam nyolc évet szenvedett. A 
nyugodt élethez még ma is sok minden hiányzik, de szabad vagyok, 
ami sokszor hihetetlennek tűnik. Álmomban még mindig raboskodom, 
és ez valószínűleg elkísér a sírig. Olyan érzésem van gyakran, hogy 
minden újra kezdődik, mint amikor hazakerültünk, és nem volt 
semmink, még lefeküdnünk sem volt hová... 

Köszönöm a drága jó Istennek, hogy megengedte leírni a család 
szenvedését. Mert aki nem élt át ilyet, el sem tudja képzelni, mi az, 
ha az ember éhes és fázik, s még nem is szabad, mert mindig őrzik, 
és a hozzátartozókkal beszélni tilos. A cellájával is képtelen 
megbékélni. Ott bent végzi minden egészségügyi dolgát, tetszik a 
cellatársnak, vagy nem; egyik sem zúgolódhat, ha a másik ül a WC-n. 
Mindezt nem lehetett megszokni , de el kellett tűrni. Ilyen 
körülmények közt kellett felnőni jómagamnak és a gyermekemnek, 
a vigasztalan nincstelenségben. Még a lakodalom is unalmas volna 
minden héten, Лет rácsok mögött hervadozni sok-sok éven keresztül. 

Kedves olvasóimnak szívből kívánok sok-sok boldog órát és 
egészséget, valamint türelmet mindenkinek az olvasáshoz. 

Tisztelettel és szeretettel: Mantlrik. Böske. 



III. ÉDESANYÁM ÉLETÉNEK TÖRTÉNETE 

Egyedüli gyermek volt, részesült minden jóban, a szülei ügyeltek 
rá, mint a szemük fényére, hatéves korában mégis kórházba került. 

Kezdetben nem tudták, mi a betegsége, csak arra figyeltek fel, 
hogy minden, amit megfogott, kiesett a kezéből, sokszor üveg- és 
porcelánedények is. Nagyanyám mesélte, hogy legtöbbször befőttes 
üvegek törtek így el, hiszen a gyerek segíteni akart, de mindig baj 
lett belőle - nem tudta kezében tartani a tárgyakat. Soha nem sértették 
meg emiatt, de a szülei kétségbeesetten tanakodtak, mi baja lehet. 
Édesanyja elvitte orvoshoz, de ő sem tudta megállapítani a bajt, így 
tanácsot sem adhatott, mitévők legyenek. Aztán elhatározták, hogy 
elviszik a nagyobb tudású pesti orvosokhoz. Nagyanyám vele maradt 
mindaddig, amíg ki nem vizsgálták. A kislányon nem látszott, hogy 
beteg, kivált hogy valami komoly baja lenne, mert vidám és kedves 
teremtés volt, az arcocskája piros. Felnőttek közt helyezték el, és a 
szobatársai megkedvelték, hiszen verseket mondott, énekelt, és az 
édesanyjától könnyen vált el. Szülőfalujától távol, a messzi idegenben 
hamar feltalálta magát, az orvosok is megszerették. A szobatársai 
évődtek vele, hogy ő nem magyar, hanem román kislány. Nem 
haragudott érte, de mindig az volt a válasza, hogy ő Máramaros megye 
Visk nevű falujából jött, és valóban magyar. 

Telt az idő, a szülők nem látogathatták gyakran, mert Pest messze 
volt. Azt tudták, hogy a kezeléséhez minden adva van, így rábízták a 
jó Istenre és az orvosokra. A kislány egyébként eléggé edzett volt, 
nem félt soha semmitől, csak az étvágya nem volt megfelelő. 

Pestről hazatérve nagyanyám elmondta a férjének, nagyapámnak, 
hogy az ottani orvosok szerint itthon hiába volt meg a kislány számára 
mindenféle jó táplálék, a vitaminok nem a megfelelő helyre kerültek 
a szervezetében, s ez vérszegénységet, azzal együtt egyensúly-
zavarokat okozott. A gyermek édesapja aggódott amiatt, hogy az 
anyja csak úgy ott hagyta a gyermeket, aki azelőtt soha nem hagyta 
el a szülőfaluját. Nagyanyám erre azt felelte: ő érzi, hogy a jó Isten 
ügyelni fog rá - de valójában ő is nyugtalankodott. Elment az 



édesapjához, és megmondta neki, hogy a kislányt Pesten hagyta. Az 
apja megnyugtatta azzal, hogy a napokban úgyis dolga lesz ott a 
bankban, ahol a pénzét tartotta, és ha már elutazik oda a vejével, Kovács 
Károllyal, akkor felkeresi a kislányt. Úgy is történt. Nagyanyám csomagot 
készített a betegnek. Mikor megérkeztek, első útjuk a kórházba vezetett. 
Mondták a portásnak, honnan és kihez jöttek látogatóba. A portás 
fölcsengetett és jelentette, hogy kihez jöttek látogatók Kárpátaljáról. A 
gyermek örömében futni kezdett a folyosón, nekiszaladt a gyógyszeres 
vitrinnek, amely felborult, ő pedig elesett, ám gyorsan felállt és futott 
tovább. A nagyapját különösen szerette, hát hogyne örült volna neki. 
Persze, az összetört vitrin árát a nagyapának ki kellett fizetnie, amit 
zúgolódás nélkül meg is tett, hiszen volt neki miből. 

Mikor a két jóképű, derék férfi belépett a kórterembe, a kislány 
szobatársai ugyancsak meghökkentek. Ekkor a kislány ott előttük 
faggatni kezdte a nagyapját: ő ugye magyar, és nem román? Nagyapja 
azt mondta neki, hogy a szobatársai biztosan csak vicceltek vele. De 
a gyermek csak hajtogatta, hogy a nénik mit mondtak neki. Ekkor 
megszólalt egy nő, és bevallotta, hogy ő mondta, mert úgy tudta, 
hogy Máramaros megyében románok élnek. „Igen - mondta a nagyapa 
- , románok is laknak ott, de valamivel északabbra, Szlatina és Rahó 
környékén, ott is vegyes a lakosság, nem mindenki román." A kislány 
örült, hogy neki volt igaza. 

Amikor a nagyapa hazatért Viskre, és elmesélte, mi történt a kórházi 
folyosón, az (édesanyja nagyon vágyni kezdett gyermekéhez. A 
nagyapa igyekezett megnyugtatni őt, hogy az orvosok szerint lassan 
kezd javulni a kislány állapota, ezért nem kell őt zavarni az újabb 
látogatással. Az édesanyja azonban nem bírt várni, látni akarta a 
gyermeke piros arcát, amely olyan szép volt, mint a rózsa, és a szája 
is piros, mintha ki lett volna festve. Elhatározta, hogy hazahozza a 
gyermeket. Azt mondta: „Nem tudok aludni, ha nem hallom a kislány 
szuszogását." Megpróbálták lebeszélni a szándékáról, mondván, hogy 
csak hadd kezeljék a gyermeket, ne zavarja a gyógyulását, de ez 
csak kis időre sikerült. Mindig hallani vélte a kislány lépteit, álmában 
vele beszélgetett: Esztike így, Esztike úgy... A férje már félni kezdett, 
hogy a felesége félrebeszél, mert korábban nem tapasztalta, hogy 
álmában beszéljen. Nem tudott tovább aludni, éjfél után egy órától 



hajnali öt óráig virrasztott. Akkor felkelt, de a felesége még aludt, 
holott máskor ilyentájt már a konyhában sütött-főzött. Aggódva 
közelebb ment hozzá és hallgatózott, hogy lélegzik-e. Úgy látta, 
minden rendben, és lassan elindult kifelé. Ekkor a felesége megszólalt: 
„ Hát te mit hallgatózol itt?" Mire a férje: „Semmit, csak a papucsomat 
keresem..." 

Nagyanyám felkelt és elmesélte, milyen szépet álmodott. Azt 
álmodta, hogy Esztike itthon volt, de nagyon szomorúnak látszott, 
tehát biztosan beteg. Nagyapám nyugtatta, mondván: az álmot fordítva 
kell értelmezni, a gyermek akkor lenne beteg, ha vidámat álmodott 
volna. „A jövő héten hazahozom, mert üres a ház" - mondta 
nagyanyám. „Valóban üres - hagyta rá nagyapám - , nincsen 
csörömpölés, tányér-, csésze- és pohártörés, ami mindennapos volt. 
Én tudom, hogy unalmas nélküle, mert az én édesanyám 1906-ban 
született és 1912-ben szintén pesti kórházban feküdt. Fél év alatt 
kikezelték." 

A kislányt végül is nem az anyja, hanem a nagyapja hozta haza. 
Sok szép ajándékot vett neki, köztük különféle, szebbnél szebb babát. 
Ezeket édesanyám megőrizte, még én is játszottam velük. Édesanyám 
hozta le a padlásról egy dobozban. Kiszedte a babákat és azt mondta: 
„Ezeket Pestről hoztam és megőriztem, mert a nagyapámtól kaptam. 
Gondolom, te is vigyázol rájuk. Játszhatsz velük, csak ne vidd a homok-
ba, óvjad őket, hogy majd a te gyermekeid is láthassák, játsszanak 
velük." Most is érzem, ahogy átölelt és megcsókolt. Annyi idős lehet-
tem akkor, mint ő volt a pesti kórházi kezelés idején: hatéves. Igen, 
mert első osztályos voltam, és hatéves koromban kezdtem iskolába 
járni. Három évvel később édesanyám meghalt. Azt mondták, „szél 
érte" - akkor így nevezték azt a betegséget... 

A babákra nagyon vigyáztam én is, de a gipszből készült alvóbabák 
eléggé nehezek voltak, azokat gyakran elejtettem, és bizony letörött 
a karjuk és a lábuk. Volt kaucsukból készült baba is közöttük, azt 
odaadtam az unokatestvéremnek, hogy játsszon vele, és amikor 
hazakerültem, még mindig jó állapotban volt. A Juci nagyon ragasz-
kodott hozzá, ezért restelltem visszavenni tőle, pedig eszembe jutott 
édesanyám szava, hogy őrizzem meg a saját gyermekeim számára. 
Juciék Debrecenben laknak, nem tartják velem a kapcsolatot. 



Visszatérek az 1913-1914-es évekre. 1914-ben kitört a világhá-
ború., és nagyapámat elvitték katonának. A muszkákkal háborúztak. 
Bizony nem volt könnyű. Édesanyám még kislány volt, nagyanyám 
egyedül maradt a nagy gazdasággal. Nem volt munkaerő. Nagyanyám 
gyakran mondta, legyek otthon, ügyeljek a házra, mert a taliánok 
járnak, és nagyon lopnak; ahol megérzik a sülő kenyér illatát, képesek 
kilopni a kemencéből... 

Édesanyámék háza előtt egy patak folyt, s annak a vize olyan 
tiszta volt, mint a forrásvíz. Reggelente oda jártunk mosakodni. 
Édesanyám abban sokszor halászott kosárral. Nem fogadott szót 
nagyanyámnak, aki fogadott mellé egy kisfiút, hogy ne unatkozzon. 
Esztike azért csavargott el mindig, mert unta magát. Elcsalta a kisfiút 
is halászni. Egy napon nagyanyám kenyeret sütött, és szigorúan 
ráparancsolt, hogy el ne menjen sehová. A gyerekek persze 
elfelejtették a parancsot, elmentek halászni. Mire hazajöttek, a félig 
sült kenyeret kilopták a kemencéből. Szomorúan kezdtek hozzá halat 
tisztítani. Aztán lesózták, meghempergették lisztben, tepsibe rakták, 
és a kemencébe helyezték. A kemence még forró volt, megsült benne 
a hal. Mikor nagyanyám és a munkások hazajöttek a mezőről, a 
gyermekeken látszott az aggodalom, csak ültek lehajtott fejjel, felállni 
nem mertek, pedig máskor Esztike körülugrálta az édesanyját. 
Nagyanyám gyanította a bajt, de nem gondolta, hogy az összes 
kenyeret elvitték. A konyhába lépve azonban, ahol a kemence volt, 
csak a hal szagát érezte... Ott volt a hal a kemencében, szép pirosra 
sülve. Nagyanyám kissé mérges lett, mert ha nincs kenyér, mit ad a 
napszámosoknak. De közben el is mosolyodott, hogy milyen ügyes 
az ő lánya. Eszti és Károly nem mert a konyhába menni, féltek, hogy 
kikapnak. Nagyanyám megnyugtatta őket: „Gyertek csak be, valamit 
eszünk, ha nincs is kenyér." Erre Esztike kérlelni kezdte: „Édesanyám, 
tessék sütni pogácsát, milyen finom lesz a hallal... A taliánok elvitték 
a sületlen kenyeret, de a hal legalább kisült..." 

Közben levél jött a frontról a hírrel, hogy nagyapám megsebesült. 
Nagyanyám felolvasta a levelet, és akkor mindenki sírt. A munkások 
is sajnálták, azt suttogták, hogy Pali bácsi jó ember volt. Esztike 
megnyugtatta az édesanyját, hogy ő is mindig adni fog a szegé-
nyeknek. Pesten is rendszerint szétosztotta a szegények közt, amit 



hazulról vittek vagy küldtek neki. Azt mondta, most egy angyalka 
álmában azt súgta neki, hogy mindig segítse a szegényeket. Aztán 
megkérdezte nagyanyámtól: „Ugye igaz, hogy mi is szegények 
vagyunk?" Nagyanyám elámult: „Gyermekem, mi motoszkál a 
fejedben?!" Esztike nem késett a válasszal: „Tudod, édesapámat 
meglőtték az oroszok, a muszkák, és ezért mi is szegények és árvák 
vagyunk." „Ne beszélj butaságot, ő haza fog jönni!" „Akkor süssél sok 
kenyeret, és hadd vigyék a taliánok, hogy ne legyenek éhesek, és 
akkor édesapám haza fog jönni." 

Kenyérlopás akkoriban sokszor és sokfelé megtörtént. A taliánokat, 
vagyis az olaszokat akkoriban szétosztották a gazdákhoz, különösen 
azokra a portákra, ahol a gazda a fronton volt; oda 2-3 foglyot is 
beosztottak, hogy dolgozzanak a gazdaságban. Ők azonban kerülték 
a munkát, nem szerettek dolgozni. Inkább kilesték az alkalmat, mikor 
a nép a mezőn volt, és akkor bárhonnan bármit elloptak. 

Mikor sebesült nagyapám hazakerült, még nehezebb lett az élet. 
A jobb karját lőtték szét könyöktájon. Nem tudta szájához emelni a 
kanalat. 85 százalékos hadirokkanttá nyilvánították. Édesanyám 
gyermekfővel tanította bal kézzel enni. Sikerült, egy idő múltán 
mindent meg tudott csinálni a bal kezével, ami fontos volt. „Nagyon 
büszke vagyok az unokámra - mondta szépnagyapám. - Mikor Pesten 
feküdt a kórházban, jól esett hallani a szobatársaitól, hogy Esztike 
mennyire értelmes, okos teremtés, ami ritkaság. Vigasztalta a 
betegeket, hogy ne legyenek szomorúak, mert ő nem szereti, ha 
sírnak, és ha ő felnő, mindig vidám lesz." És ez így is lett. Ahogy nőtt, 
egyre vidámabb volt, amíg meg nem betegedett. Mindig a szegények 
közt találta magát, nem zárkózott el büszkén tőlük. Segítette a 
szegényeket. Lakomákat rendezett nekik, mikor a szülei nem voltak 
otthon. 

Amikor hazakerültem a lágerből, szintén emlegették édesanyámat 
az emberek. Azt mondták: ahhoz képest, hogy milyen gazdag lány 
volt, mindig a szegényekkel barátkozott. Téli estéken a lányok fonóba 
jártak az édesanyjukkal. A mamák fontak, a lányok kézimunkáztak. 
Ma már nincs fonó, pedig ott rosszat nem tanultak a fiatalok. Dolgoztak 
és szórakoztak. Késő este a fiúk is megjelentek, és akinek hangszere 
volt, magával hozta. Szólt a zene, daloltak és táncoltak, vagy meséket 



mondtak. Édesanyámat sokáig emlegették híres mesemondóként. így 
is hívták: a mesélő Esztike. Több háznál volt fonó egy időben, de a 
lányok nem vándoroltak házról házra, csak a fiúk, akik szétnéztek 
több fonóban is. Ilyenkor nézték ki maguknak a lányokat, hogy melyik 
lesz az igazi. Aztán megismerkedtek, így alakult ki az igazi kapcsolat, 
az udvarlás. Édesanyámék fonójában mindig telt ház volt, még Técsőről 
is jöttek udvarlók, és a lányok persze hogy büszkék voltak erre. 
Farsangkor jártak a maskarások, és ha hozzánk is bementek, bizony 
ott rekedtek - édesanyám ki nem apadó meséit hallgatva... Esztikével 
mindenki táncolni akart, de aki nem tetszett neki, ő finoman 
kikosarazta. Akik nem ismerték őt, azoknak azt mondta, neki komoly 
udvarlója van, és méghozzá féltékeny. Aki viszont tetszett neki, azzal 
nyájas és kedves volt, nem a rangot nézte, hanem azt, hogy a fiú 
udvarias és szép legyen. Volt miben válogatnia, hiszen Técsőről is 
volt udvarlója, Doboczki Sándor, méghozzá a legrangosabb técsői 
családból. Édesanyám azonban őt is kikosarazta, pedig szegény fiú 
nap mint nap tizennégy kilométert tett meg kerékpáron az ő kedvéért. 
Nagyanyám megrótta emiatt: „Te Eszti, miért nem vagy kedves 
Sándorhoz? Sokat fáradozik érted, és már a kezedet is megkérte, te 
pedig az ajándékokat se fogadod el tőle, játszol vele, mint macska az 
egérrel. Vedd már észre, hogy szép, helyes férfi és nagyon szeret 
téged!" Erre Eszti így válaszolt: „De ha én nem szeretem! Nem tudok 
parancsolni az érzéseimnek. Mást szeretek, akit édesanyámék talán 
el sem fogadnának a vejüknek. Ezért nem árulom el soha, legyen 
titok a sírig." Meg is tartotta a titkot élete végéig, és csak akkor derült 
fény rá, amikor Pista bácsi elmesélte Sándor öcsémnek, hogy ő szerette 
édesanyánkat, de megfogadták egymásnak, hogy eltitkolják a 
szerelmüket. Amíg édesapánk élt, ő is hallgatott róla, pedig annyira 
szerette édesanyámat, hogy még a halálos ágyán is emlegette, és sírt. 
Nem vehette el feleségül, de azt nem tilthatta meg senki, hogy 
szeresse, mert az tiszta szerelem volt, semmi félreértés. Pista bácsi 
már annak is nagyon örült, ha láthatta édesanyámat lánykorában. Annak 
idején törte a fejét, mitévő legyen, hogy Doboczki Sándor meggyűlölje 
Esztikét. Mert a técsői fiú nem tágított, udvarolt neki, táncoltatta, és 
közben nem engedte át senkinek. „Szép pár, élvezet nézni őket" -
mondogatták a többiek, és mindig nagyon megtapsolták őket, amikor 



felálltak táncolni. Esztike azonban szomorúan táncolt, csak ezt Sándor 
nem vette észre. Nem hitte el, hogy Esztike őt nem szereti, tehát 
félre kellene állnia. Már megbeszélte a szüleivel, hogy feleségül veszi 
a viski Jőrös Esztikét. „Ha szereted, vedd el minél hamarabb - mondták 
a szülők. - Hallottuk, hogy szép szemes lány, és nagyon okos 
teremtés. Mikor számítsz nősülni?" Sándor azt válaszolta, hogy már 
megkérte a szüleitől, csak Esztikén áll a vásár. „És ha kikosaraz? Erre 
számítottál? Kapós lány - el ne vegyék előled." A fiú magabiztosan 
mondta: „Azt nem engedem meg senkinek." 

Telt-múlt az idő, Esztikének szebbnél szebb udvarlói voltak, de az 
a legény, akit ő szeretett, fel sem kérte őt táncolni, csak oldalról nézte, 
mert ő nagyon szegény volt és nem tehetett semmit. Miért van ez így, 
hogy rang után lehet nősülni, és a legény nem veheti feleségül azt a 
lányt, akit szeret? A fiatalok akkoriban a fonókban ismerkedtek meg 
egymással, s úgy házasodtak össze. Esztike kivétel volt, ő nem a fonóban 
ismerte meg a szerelmét: tizennégy éves lehetett, amikor Pista bácsival 
szerelmet fogadtak egymásnak. Akkor fel sem tudták fogni, hogy a 
lehetetlent vették a fejükbe, men azt nem engedik meg soha, hogy a 
Méhes Jóska bácsi unokáját egy ágról szakadt koldus vegye feleségül. 
A szigorii szokás szerint ugyanis a legény, akinek nem volta vagyona, 
háza, csak hozzá hasonlóan szegény lányt vehetett feleségül, függetlenül 
attól, szerette vagy nem. Miért volt ez így? 

Közben Esztikének új udvarlója lett, és a lányok arról suttogtak, 
most mi lesz Doboczki Sándorral. Az új udvarló idegennek tűnt, hisz 
még soha nem látták a fonóban. Szép szál legény volt, Sándornál is 
derekabb, ezért Sándor nem is mert semmit sem szólni neki, pedig 
már komolyan udvarolt, mindennap ment, és rendesen viselkedett. 
Mindezt Esztike nem vette észre, vagy nem vette komolyan, a lányok 
szerint azért, mert nem szerette. „Minket fel sem vesznek táncolni, 
Esztikét meg le sem teszik" - panaszolták egymásnak. Aztán eljött az 
este, amikor Sándor végképp lecsúszott, mert az új udvarló bizony 
nem tágított Esztike mellől. Sándor belátta, hogy cselekednie kell, 
különben lemarad, mint a borravaló. Odament Esztikéhez és az 
édesanyja előtt ezt mondta neki: „Én téged már megkértelek a 
szüléidtől, ezért az a legény vegye tudomásul, hogy én téged a 
menyasszonyomnak tekintelek, és nem e n g e d e m , hogy ő 



szórakoztasson, akárki is lenne." Eszti erre így válaszolt: „Hallgass ide, 
Sándor: még nem adtam a szavam, hogy hozzád megyek. Igaz, tőlem 
nem is kérted." Erre Sándor így szólott: „Akkor most, itt, mindenki 
előtt megkérlek: legyél a feleségem, Esztike!" „Miéit olyan sürgős? -
mondta Esztike, miközben az új udvarló oldalról hallgatta a szóváltást. 
- Tudod Sándor, mit vettem észre? Ha összeházasodunk, soha nem 
kell szemeteslapátot vennünk." „Miért nem?" - értetlenkedett a fiú. 
Azért, mert olyan nagy a tenyered, hogy lapát helyett fogjuk használni, 
arra fogjuk seperni a szemetet - milyen jó lesz." 

Sándor annyira megsértődött, hogy sarkon fordult és kiment, soha 
többé nem jött vissza. Megszégyenítve érezte magát, Eszti pedig arra 
gondolt, most végre megmondta neki, amit már korábban kifundált. 

Azon az estén már az új udvarló, Jóska kísérte haza. Az anyja 
restellte, amit Sándorral művelt, hiszen őt ismerték Técsőn, és aggódott, 
hogyan néz majd a Sándor szüleinek szemébe, ha találkozik velük. 
Azt mondta: „Eszti, miért tetted ezt a szégyent arra a fiúra? Ez kell 
neked, akit nem ismerünk?" Esztike így válaszolt: „Ez viski ruszin fiú, 
de inkább ez, mint a Sándor." „Na, majd meglátod, ki lesz a Jóska, 
mert te mindenkire tudsz mondani valamit. Rajtad nem lehet 
eligazodni, szerinted mindegyik udvarlódban volt hiba. Csak ne 
csalatkozz ebben a Jóskában, aki méghozzá ruszin." Esztike nyugodtan 
érvelt: „De módos, és maguknak csak az kell. Sándor is módos, de ő 
nekem nem kell. A jó Isten bocsássa meg nekem, hiszen nem tudom, 
miért, de gyűlölöm őt, mint aki meg van rontva." Végül az anyja 
ennyit mondott: „Nem tudom, mi lesz velünk, gyermekem, de ez a 
legény nem tetszik nekem, ne fogadd többé a házunkban." 

Beszélhetett, Esztikével nem lehetett bírni, a legény pedig 
mindennap járt udvarolni. Megtudták, hogy jómódú, sokgyermekes 
ruszin családból való. Jöttek a ruszin asszonyok, mondták Jóskáról, 
hogy ő ilyen meg olyan, de Eszti nem is akarta meghallgatni a beszédet, 
nem hitt senkinek, ment a maga feje után. A szülei belebetegedtek a 
dologba. Sándor még remélte, hogy talán kibékülnek, de Eszti arról 
hallani sem akart. Eljött a böjt, Sándor még mindig remélte, hogy 
megfordul a kocka, de csak,annyi történt, hogy Esztike és Jóska húsvét 
utánra tűzte ki az esküvőt. Az a lány, akiért özönlöttek a legények, a 
kérők, egy ruszin fiúhoz készült hozzámenni. Sándor eljött hozzá 



Técsőről, hogy megtudja, nem gondolta-e meg magát Esztike, nem 
ábrándult-e ki a atszin legény iránti, hirtelen jött szerelemből. Ám 
hiába reménykedett ebben, Esztikét senki, a szülei sem tudták rábírni 
arra, hogy szakítson Jóskával. Sándor elköszönt tőle, és azt kívánta 
neki, hogy mindig boldog legyen, mert ő nem lesz az soha. 

Eszti férjhez ment, szerették egymást, de mégis történt valami, 
mert Jóska, azaz édesapám eléggé durva volt; édesanyám több 
kedvességet várt, remélt tőle, mint amennyit kapott. Mégis szerette, 
mert együtt élt vele, amíg meg nem halt. 

Mondják, édesapám mintagazda volt, mindenféle mezőgazdasági 
géppel rendelkezett, még külföldről is rendelt gépeket. 

Édesanyám értett mindenhez, a megbetegedett háziállatokat is 
meg tudta gyógyítani. Ennek híre ment, és a környékről sokan jöttek 
hozzá segítségért, például azért, hogy gyógyítsa meg a felfúvódott 
tehenet. Ő örült, ha segíthetett. Volt rá példa, hogy betegsége miatt 
az orvos szigorúan ágyba parancsolta, ám ha egy szegény család 
tehenét kellett meggyógyítani, fölkelt és ment, segített. Ilyenkor azt 
mondta, ha a tehén beteg, az apró gyermekek tej nélkül maradnak... 
Mindenkit sajnált, csak magát nem. Emiatt sokszor vitáztak 
édesapámmal. Ritka volt az a nap, hogy ő valakin ne segítsen. Ha 
kissé jobban érezte magát, máris kötött vagy horgolt, képtelen volt 
tétlenül pihenni. Elrontotta a saját életét. Sok mindent megcselekedett, 
hogy másokon segítsen. Emlékszem, nyolc éves lehettem, mikor a 
szüleim elmentek Bustyaházára piklélni. Visken is volt malom, nem is 
egy, de Bustyaházán szebben piklélték a búzát, és grízt (búzadarát) is 
adtak. Útközben lengyel menekülteket láttak, akik gyalogosan, 
szekéren vagy kerékpáron mentek a főúton. Édesanyám annyira 
sajnálta őket, hogy szinte belebetegedett a gondolatba: hová jutnak 
ezek a szegény emberek, ki ad nekik hajlékot, Istenem? Azt mondta 
édesapámnak: „Te Józsi, hadd jöjjön hozzánk is néhány család, van 
nálunk elég hely." Édesapám több nyelven beszélt ugyan, de lengyelül 
nem, ezért csehül szólt hozzájuk. Megértették a lengyelek, nagyon 
köszönték az ajánlatot, de nem fogadták el, mert nem akartak 
egymástól elszakadni, és nagyon sírtak. Különösen egy nő, akin alig 
volt niha, mert útközben szült, és a gyemieket a saját mhájába pólyálta. 
Ő sem akart lemaradni a többiektől, pedig férjét lelőtték a németek, 



és semmi reménye nem maradt szegénynek. Ekkor édesanyám levette 
a saját ruháját és odaadta ennek az asszonynak. Még egy zsák piklélt 
lisztet is adtak a lengyeleknek, aki azt elosztották egymás közt. A 
kisgyermekes asszony a kendőjébe kötötte a lisztet. így váltak el 
szüleim a lengyel menekültektől. Mikor hazajöttek, én csak néztem, 
hogy édesanyám ruha nélkül van. Nagyanyám nálunk volt akkor, neki 
mesélték el, mennyi szerencsétlen ember menekül éhen-szomjan, 
de hogy hová, azt nem lehet tudni, hiszen a németek egész Európát 
meg akarják szállni. A szüleim ugyanis hallgatták a rádiót, ismerték a 
világban zajló eseményeket. 

Mikor elmentek a técsői nagyvásárba, találkoztak Sándorral is, aki 
kerülte, csak messziről figyelte őket, mert haragudott. Tudta, hogy 
édesanyám nem boldog, és ez fájt neki, mert ő szerette és szeretni 
fogja, amíg él. Sajnálta, hogy durva férjet kapott az a lány, akihez hasonlót 
a megyében nem lehet találni, és mégse boldog. Mindezt megírta 
nagyanyámnak, aki sokáig őrizte a levelet, de édesanyámnak nem 
mutatta meg soha. Nem akarta bosszantani vele, hiszen volt elég baja, 
és a történteken már ügy lehetett volna segíteni, bele kellett nyugodni. 

Édesanyám négy gyermeknek adott életet. Mind épek, egészsé-
gesek voltak, aminek csak örülni lehetett. Az első kettő fiú volt, a 
hanuadik kislány - ez volnék én. Nagyanyám elmesélte, hogy nagyon 
nehezen jöttem a világra. Az orvos megkérdezte édesapámat: „Mándrik 
űr, melyiket mentsem, mert sajnos, az egyiknek meg kell halnia." 
„Mind a kettőt!" - mondta édesapám, és sírt. A szülés közben 
édesanyám sok vért vesztett, pedig amúgy is vérszegény volt, de 
mindketten megmaradtunk. Amilyen nehezen jöttem a világra, olyan 
nehezen alakult, rendeződött a sorsom. Az utánam következő 
fiúgyermek könnyebben született. Én anyatej nélkül nőttem fel. A 
fiútestvéreim derék, erős emberekké váltak, én gyenge maradtam, 
és fogságom idején a lágerekben nem fejlődtem, inkább satnyultam. 

Sokszor felidézem azokat a szép emlékeket, amikor szüleimmel 
a Tiszára jártunk. Ők versenyeztek, ki úszik át hamarabb a túlsó partra. 
Volt rá eset, hogy édesanyám győzött. Én rendszerint neki szurkoltam, 
de nem tudom, miért. Engem édesapám tanított meg úszni. Mi, 
gyermekek sokszor csak ültünk a folyóparton és a szüleinkben 
gyönyörködtünk. Édesanyámon látszott, hogy valami bántja, mert 



mindig szomorú volt. Talán megérezte, hogy fiatalon meghal, és itt 
kell hagynia négy árvát. Édesapám nemigen vette észre az ő 
szomorúságát, így nem tudhatta, hogy valami nincs rendben. De az is 
lehet, hogy gyermekfejjel én láttam rosszul ezeket a dolgokat. 

Édesanyám sokszor játszott velünk, és olyankor víg kedélyű volt. 
Ez a játékos kedv később elmúlt: nem mondot t mesét, nem 
viccelődött, kevesebbet foglalkozott velünk, mint azelőtt. Pedig ha 
beteg is volt, azt soha nem mutatta ki. 1940 júniusában testének fél 
oldala megbénult. Édesapám akkor tanfolyamon volt Szőlősön, és 
édesanyám azt mondta, küldjünk neki táviratot. Ő rögtön hazajött, és 
az orvos azt ajánlotta, vigye el édesanyámat Beregszászba Linner dokor 
keze alá. Akkor már dúlt a háború, rossz volt az út, de édesapám egy 
katonai mentőkocsin olyan gyorsan vitte a beteget, ahogy csak lehetett. 
Jól megfizette, csak igyekezzenek. Mi sírtunk, édesanyám azzal 
vigasztalt, hogy ő vissza fog jönni, de közben a szeme könnyes volt. 
Nagyon féltem, mert édesanyámat még soha nem láttam sírni. 
Nagyanyám velünk maradt, de a ház megtelt szomorúsággal. Már 
beesteledett, és édesapánk még nem jött vissza. Nagyon kihalt minden. 
Azelőtt minden este, néha napközben is, ha jók voltunk, édesanyánk 
szép meséket mondott. Most ezek megszűntek, maskarának se 
öltözött, nem láttuk vidám arcát. 

Édesapánk nagyon szomorúan jött haza. Kérdeztük, mi van 
édesanyánkkal, de ő csak sírt. Mindkét nagyanyánk ott volt nálunk, 
de minket kiküldtek, mert mielőttünk apánk nem beszélt semmit. 
Csak annyit mondott , hogy édesanyánknak nyugalom kell. 
„Méregdrága extra szobát kapott, egyedül van, de a pénz nem számít, 
csak jönne haza, és köztünk lehetne. De sajnos, ez nagyon 
bizonytalan" - mondta. 

Mindez nemcsak minket, másokat is megrendített, akik tudták, 
hogy milyen beteg édesanyánk . Édesapám megbeszé l te a 
nagyszülőkkel, hogy haza kell hozni, hadd lássa a gyermekeit. Haza 
is hozta. A mentőkocsitól a saját lábán ment befelé a házba, de a 
folyosón összeroskadt, és ha nem kapják el idejében, a padlóra esett 
volna. Még élt néhány napot köztünk, de az már nem volt élet, csak 
kínlódás. Enni sem volt ereje, mesterségesen táplálták. Sokan eljöttek 
meglátogatni, és ő mindenkit arra kért, imádkozzanak érte, hogy haljon 



meg, mert nagy fájdalmai voltak. Nagyanyám többször hozott neki 
nagy tábla csokoládékat és egyéb finomságot, amit valaki bedobált 
az udvarukra. „Egyél, Eszti, ezt neked küldik" - biztatta, édesanyám 
azonban nem akarta a szájába venni. „Adja a gyerekeknek" - mondta. 
„Vajon ki dobálta be neked ezt a sok mindent?" - kérdezte nagyanyám. 
„Biztosan az, aki szeret a sírig" - válaszolta édesanyám, és még inkább 
rosszabbodott az állapota. 

Nagyon sok év múlva derült csak ki, hogy ki volt az, aki szerette 
édesanyánkat és hordta kilószámra neki a csokoládét, hogy épüljön fel. 
Neki azonban már nem kellett semmi, csak az, hogy megpihenjen örökre. 

Azon a reggelen, amikor édesanyám haldoklott, Jóska testvérem 
az istállóban volt a szolgákkal, a teheneket fejték. A jászol alatt nyulak 
tanyáztak és macskák, és fejés közben különösen ott lábatlankodtak. 
Az istállóban külön vályú volt a nyulaknak meg a macskáknak, néha 
még a kutya is velük evett. Ezen mindenki elcsodálkozott, hogy az 
állatok így megegyeztek. Jóska jött befelé, s hallotta a nagy sírást, s 
hogy meghalt az édesanyja. Erce mondta, hogy öntött minden vályúba 
tejet, de a macskák nem mentek enni és a kutya se jelent meg. 
Később, amikor helyrerázódott a helyzet, megtalálták a kimúlt 
macskákat a jászol alatt. Csak egy öreg macska maradt életben és a 
kutya, de azok se nagyon akartak enni. Tehát a macskák is eltávoztak 
édesanyámmal egy időben. 

Virrasztáskor szép csillagos éjszaka volt. Kimentem és a csillaghullásban 
gyönyörködteuV Nagynéném, édesapám húga utánam jött, és kérdezte, 
miért nem megyek be a házba. így válaszoltam: „Édesanyámat várom. 
Ott van fent, a csillagokban, és vissza fog jönni." Nagyon sokat vártam rá, 
de már csak az álmaimban jött vissza, akkor is ritkán. 

Aztán én is anya lettem, lágeri áldatlan körülmények között, de 
mégiscsak anya. Mikor hazakerültem, igen sokszor emlegettem 
édesanyámat, hogy neki jobb, mert nem tud semmiről, pihen, nekem 
pedig nagyon sok mindenen kellett keresztülmennem, olyan 
dolgokon, amelyek talán nem történtek volna meg, ha ő él. Tudom, 
hogy ezen tűnődni felesleges, mert ami megtörtént, azon nem segít 
semmi. Az a fontos, hogy imádkozzunk mindig, ahogy nagyanyám 
mondta. Imádkozom is, mert szeretnék mindenkivel találkozni, hogy 
elmondjam nekik, mennyit szenvedtem ártatlanul. Édesanyámat nem 



zárták rácsok közé, mégis rab volt, mert nem volt boldog soha. Akkor 
lett volna boldog, ha hozzámegy ahhoz, akit tiszta szívből szeretett. 
Szerényebben élt volna, de boldogan. Édesapám durva volt hozzá, 
amit ő nem érdemelt meg. Édesapám szerette, amíg udvarolt. Tudta, 
hogy kedvenc virága a tubarózsa, hát megvette és ölszámra vitte az 
ablakába. Azt is tudta, hogy édesanyám mennyire szereti a halat, és 
amikor látta, hogy a halászok szép nagy csukákat fogtak a Tiszában, 
megvette tőlük és elküldte neki. Éjjeli zenét is gyakran küldött. 

Édesanyám nagy bánata volt, hogy fiatalon kell meghalnia, itt hagyni 
a gyermekeit. Azt mondta nagyanyámnak: „Én tudom, hogy minket 
Sándor vagy a szülei elátkoztak, mert tönkretettem a fiukat. Ezért kell 
bűnhődnöm. Ha hozzámentem volna Sándorhoz, talán boldogabb lettem 
volna, nem lett volna annyi keserűség az életemben." 

Temetése után eljött hozzánk Helén néni, egy zsidó asszony, aki 
a közelben lakott, és akinek akkoriban műtötték a vakbelét, amikor 
édesanyám a beregszászi kórházban volt. A következőket mesélte 
el: „Már lassan ki tudott menni a folyosóra, és akkor nagy nyögést 
hallott a súlyos osztályról. Belépett a terembe, odament a beteghez, 
és látta, hogy magánkívül van. Vattát vett elő, megnedvesítette a 
csészében és megtörölte vele beteg száját, mire a beteg rögtön 
elcsendesedett. Ezt mi végignéztük. Aztán Eszti elindult kifelé az 
osztályról. Engem nem látott, nem tudta, hogy én is ott fekszem. 
Mikor az ajtót nyitotta belülről, valaki ugyancsak nyitotta kintről. Az 
éjszakás ápolónő jött nagy álmosan. Ezt én jól láttam, mert az ajtóval 
szemben volt az ágyam. Sajnos, annyira gyenge voltam, hogy nem 
bírtam szólni Esztinek. Az ápolónő ezt kérdezte: 'Maga mit keres itt, 
Eszti?' Szegénynek nem volt ideje tisztázni magát, az ápolónő 
meglökte, s ő hanyatt vágódott. Többet nem láthattam, mert az ápolónő 
bezárta az ajtót. Kintről csak a nyüzsgést lehetett hallani, meg azt 
hogy hordágyért kiáltottak, azután minden elcsendesedett. Másnap a 
vizit ideje alatt megkérdeztem Linner doktortól, hogy van Mándrikné. 
Az orvos visszakérdezett, honnan ismerem őt. Mondtam, hogy 
szomszédságban lakunk. Erre azt mondta: 'Mit mondjak, nem a 
legjobban van. Az éjjel is kiment és elvágódott a folyosón. Nem lett 
volna szabad felkelnie az ágyból. Meggyorsította a halálát. Még mindig 
nincs észnél, talán magához sem tér többé.' Én azt mondtam: 'Doktor 



úr, segítsen rajta! Tetszik tudni, négy kicsi gyermeke van, és gazdagok, 
van miből gyógyítani.' Linner doktor erre így szólott: 'Mit tehetek? A 
szívét kellene kicserélni, de odáig még nem jutott el a tudomány. 
Maguk közül még eléri valaki, hogy szívet fognak cserélni, nem is 
olyan sok idő múlva.' Nem mertem elmondani neki, amit az éjjel 
láttam, hiszen az ápolónő, aki fellökte Esztit, jelen volt a viziten. Vizit 
után az egyik beteg a szememre is vetette, miért hallgattam el, hogy 
mit művelt az ápolónő Esztivel. Ezt mondta: 'Egy vöröskeresztes 
ápolónő, és mi hallgatunk! Ezt nem szabad engedni, asszonyom, 
cselekedni kell. Lehet, hogy a beteg belehal - és mi hallgatunk?!' Azt 
válaszoltam, ki kellene találni valamit, hogy a doktor egyedül jöjjön 
be a szobánkba, mert az ápolónő bosszút állhatna rajtunk, amíg nem 
tudunk felkelni, még azt is megtehetik, hogy az ágytálat sem hozzák 
be idejében. Végül ceruzát és papírt kértem a szobatársaktól, leírtam 
mindent, amit láttunk, ők pedig velem együtt aláírták. Négyen voltunk 
a szobában, még a súlyos betegtársunk is alá akarta írni, hogy segítsen, 
pedig ő nem emlékezett semmire, de őt kihagytuk. Úgy döntöttünk, 
hogy beavatjuk a takarítónőt, vele küldjük el a papírt a doktor úrnak. 
Nem voltunk biztosak abban, hogy odaadja-e, de muszáj volt rábízni. 
Közben persze arra gondoláink, milyen állapotban lehet szegény Eszti. 
Aztán kezdték osztani az ebédet. Bejött a takarítónő, aki segédkezni 
szokott az ebédosztásnál. Kérdeztük tőle, itt van-e az osztályon a 
doktor úr. Azt felelte, itt van, most ment be a szomszéd szobába. 'Hát 
ott ki fekszik?' -'kérdeztük. 'Egy fiatalasszony. Az extra szoba, egyágyas. 
Az a nagybeteg éjjel elesett a folyosón, így mondták az éjszakások. 
Nem beszél senkivel, csak néz és sír, pedig eddig beszélt.' 'Na, legyen 
szíves, vigye ezt a papírt és személyesen a doktor úrnak adja át.' 
Máris vitte, meghálálták neki. A doktor úr és a főápolónő azonnal jött 
megtudni, mi az igazság abból, amit a papíron olvasta. Elmondtuk. Az 
orvos nagyon felháborodott: 'Miért hallgattak, mikor itt volt a vizit?' 
Megmondtuk neki őszintén, hogy féltünk az éjszakás ápolónő 
bosszújától. Ekkor a doktor behívatta, összeszidta és elbocsátotta a 
munkából - valósággal kirúgta. Az irataiba bekerült, hogy soha nem 
ápolhat beteget.' 

Az az ápolónő talán még most is él, hiszen 1940-ben, amikor ez 
történt, édesanyám harminchárom éves volt, ő pedig jóval fiatalabb. 



Ha édesapám akkor megtudja, mit művelt, annak a nőnek biztosan 
meggyűlt volna vele a baja. De ő ezt csak akkor tudta meg, amikor 
édesanyám már kint pihent a temetőben. 

Ilyen tennészetű volt édesanyám. Ott, a kórházban, a halálos ágyán 
is segíteni akart másokon, amire ráfizetett, meggyorsította a saját 
halálát. Édesapám nagyon dühös volt Helén nénire is, mert nem szólt 
neki idejében a történtekről. Édesanyámtól nem tudhatta meg, hiszen 
ő eltitkolta, a büntetést rábízta a jó Istenre, vagy talán nem is akarta, 
hogy az ápolónő őmiatta szenvedjen. 

Nemrég megtudtam a másik nagy titkot, amit édesanyánk szintén 
magával vitt a sírba. Eljött hozzánk Sanyi öcsém. Én ágyban feküdtem, 
mert beteg voltam. Odahajolt hozzám és megkérdezte: „Te tudod, 
melyik nóta volt az édesanyánké?" Mondtam, hogy tudom, csak azt 
nem, miért kérdezi. Sanyi mindig is nótás kedvű volt, szép hangja is 
volt hozzá, és akkor elkezdte énekelni édesanyám kedvenc nótáját, 
amibe én is besegítettem: „Akit én szeretek, nem lehet a párom..." 
Mikor a végére értünk, öcsém így szólt: „Most elmondom neked a 
nagy titkot, amit a napokban hallottam. Mondták, hogy Bakai Pista 
bácsi, aki régebben sokszor megfordult nálunk, mivel édesapámmal 
egyidős, a katonaságnál is együtt szolgáltak, nagyon beteg. 
Elhatároztam, hogy meglátogatom, annál is inkább, mert a községben 
már csak ketten élnek apánkkal egy évbeliek. Pista bácsi nagyon 
megörült, amikor meglátott. Azt mondta: 'Milyen boldog vagyok, fiam, 
hogy eljöttél!' Elkezdtünk beszélgetni a régi időkről. Sok minden szóba 
került, de akárhová fordult a beszéd, ő mindig visszatért édesanyánkra, 
és sírt. Megkérdeztem tőle: 'Szerette őt? Ha igen, miért nem vette 
feleségül?' Keserűen válaszolt: 'Tudod, fiam, megmukkanni se mertem 
ezzel a kérdéssel, nemhogy megkérni, feleségül venni édesanyádat. 
Fiatal, szinte kislány volt még, amikor megismertem, és akkor 
megesküdtünk egymásnak, hogy amíg élünk, szeremi fogjuk egymást, 
így is történt, de csak távolról, igaz szerelemmel. Gyakran jártam 
hozzátok, mert apádat tiszteltem. Azt nem tudta senki, hogy amikor 
anyád szemébe néztem, mindkettőnk szem könnybe borult. Volt közös 
nótánk is: 'Akit én szeretek, nem lehet a párom... ' Édesanyád gyakran 
énekelte ezt a nótát, le is írta, de mi is megtanultuk. Tudod, fiam, 
anyátok meseszép, sudár lány volt. Amikor bálba ment, rögtön suttogni 



kezdték, hogy megjelent a bál királynője. És ez igaz is volt, mert a 
környéken nem akadt egyetlen olyan lány sem, mint a te anyád, 
fiam. Nem volt büszke a rangjára, mégse mertem soha felkérni táncolni, 
csak néztem, ő hogyan táncol. Mesébe illő lány volt. Kedves, bájosan 
mosolygó arca mindig előttem van. Azt apád tönkretette, komisz volt 
hozzá. Elmúlt édesanyád mosolygós arca és víg kedélye, pedig ő 
annyi viccet és mesét tudott, és azokat olyan érdekesen mondta el, 
hogy az egész fiatalságot felvidította. És meg kellett halnia fiatalon... 
Elmentünk hozzátok rádiót hallgatni a csehek alatt, amikor csak vagy 
tíz rádió volt a faluban. Igaz, nálatok először. Oda jártunk hallgatni a 
híreket, mert mindig vártuk a magyarokat. A pesti adást csak késő 
éjszaka lehetett hallgatni. Egy ilyen alkalommal kijött a szobából 
édesanyád, és arra intett bennünket, hogy legyünk csendesebben, 
mert a gyerekek már alusznak. Apád erre felugrott és hatalmas pofont 
adott anyádnak, olyan erőset, hogy az orrából ömleni kezdett a vér. 
Közéjük álltam, nem engedtem, hogy továbbra is bántsa apád, és azt 
mondtam neki: 'Te Józsi, miért tetted ezt az egyet, miért ütötted 
meg ártatlanul?' Apád megszeppent, de nem mondott semmit. Mi a 
feleségemmel hazamentünk, de akkor megfogadtam, hogy apád 
házának küszöbét soha többé nem lépem át. Nagyon fájt nekem, 
hogy édesanyád nagybeteg lett, de a fogadalmamat nem akartam 
megszegni, ezért nem látogattam meg. Fájt, hogy nem mehetek 
hozzátok. Édesanyád temetésekor is csak az utcán álltam, a feleségem 
ment be megnézni. Amikor Beregszászból hazahozták, el-elmentem 
a nagyanyád portájáig és bedobtam mindenféle édességet és 
déligyümölcsöt, még levelet is, de hogy kitől, azt nem írtam rá. Nagyon 
tudtam sajnálni édesanyádat, fiam, de bocsáss meg, hogy fiamnak 
szólítlak - bár lettél volna az én fiam! Nekünk nem volt gyermekünk, 
egy rokon kislányt fogadtunk magunkhoz, akit felneveltünk, most is 
itt él velünk.. . Az volt a baj, hogy nem volt, aki édesanyádat 
megpártolja. Nagyapád csendes, szolid ember volt, saját magát sem 
tudta megvédeni, amikor őt is bántalmazta apád. Szegény édesanyád 
eltitkolta, inkább szenvedett, hogy apád őt is üti. Szerettem volna 
megvédelmezni őt, mert nagyon szerettem... Ha visszagondolok a 
gyermekévekre, csak azt mondhatom, az volt az igazi szerelem. Mikor 
templomba mentünk, gyakran láttam Esztikét. A szép járásáról messziről 



meg lehetett ismerni. Egész nap boldog voltam, hogy láttam őt. 
Gyermekkorunkban fel sem foghattuk, hogy felnőtt korban majd nem 
udvarolhatok neki. Miért volt a sors ennyire mostoha hozzánk? Annyit 
mondhatok, fiam: ez mind régen volt, de elfelejteni nem lehet soha. 
Ha van másvilág, akkor találkozom vele, és ott is csak őt fogom 
szeretni. Sokszor álmodom vele, de az arcát mindig félhomály takarja, 
mintha szándékosan takarná el, mert tőlem szégyelli magát... ha tudná, 
mi történt a házában, hogy mindent elhurcoltak, még a szeme fényét, 
az egyetlen lányát is, akit úgy szeretett! Büszke volt rá, mindig mondta 
nekem: 'Tudod, Pista, megáldott a jó Isten leánygyermekkel, akire 
úgy vágytam. Nagyon jó gyermek, lehet tőle aludni, soha nem sír, 
csak nem tud anyatejjel táplálkozni, pedig tejem van. Úgy nőtt fel, 
anyatej nélkül, és a fiúkhoz képest elég gyenge.' Ha tudná szegény, 
hogy az a gyenge lány hány hosszú évet ült és szenvedett éhen-
szomjan! Sokszor az jár a fejemben, hogy szegény Eszti nem 
gondolhatta, mi fog bekövetkezni az ő kislányával. Sanyi, én a 
nővéreddel nem találkoztam soha, pedig szerettem volna látni. Csak 
hallottam, hogy elég gyenge még most is, elmaradt a többiektől. 
Most jut eszembe, egyszer találkoztam apáddal. Nem tudtuk kikerülni 
egymást, pedig mindkettőnknek kínos volt a találkozás. Üdvözöltük 
egymást, és én csak annyit kérdeztem: 'Hogy éldegéltek, hogy vannak 
a gyerekek?' Apád annyit mondott, a két idősebb fiú a nagyanyjával 
lakik. 'Ott hagyott a munkaerő, mikor dolgozni kellene, nincs kivel. A 
kisebbek velem vannak. De nem baj, lesz valahogy...' - mondta, és 
könnybe lábadt a szeme. Biztosan eszébe jutott a múlt, de már későn, 
mert az időt visszafordítani, se megállítani nem lehet. Aztán 
megkérdezte: 'Te Pista, miért kerülsz engem, mién nem jársz hozzám 
- még mindig haragszol? Bocsáss meg, ha megsértettelek, nem akarok 
így meghalni. Tudod, Pista, olyan zavaros az élet! Ki tudja, még mi 
következhet be. Jót nem kell várni, érzem: nagy változás lesz. Annak 
jó, aki már nincs közöttünk... ' Kezet fogott velem és elment, soha 
többé nem találkoztunk. Édesapádban a komiszság mellett volt valami 
jó is. Sokat segített a szegényeken. Mi is kaptunk tőle egy darab 
szántót, és azt akkor se vette vissza, amikor haragban voltunk. Jó 
darab föld volt a Tisza-parton, megtermett benne minden, ami nekünk 
elég volt egész évre. Hát ezeket nem lehet elfelejteni. Nagy volt a 



bánata, hogy a lánygyermekét is lecsukták, de ezen nem tudott 
segíteni. Ő lett az áldozat. Bizony nagy tragédia volt, évekig csak 
erről beszéltek úton-útfélen, de csak csendben, mert félt a nép. Te is 
megszenvedtél. Meddig is voltál lecsukva?' Mondtam neki, hogy a 
tárgyalás előtt négy hónapig, de elég volt átélni, olyan körülmények 
közt tartottak minket. Azt is mondtam, hogy Böske, a nővérem meg 
akarja ími a történteket, ha meg nem változik a szándéka, mert idegileg 
tönkrement. 'Nem csoda, hiszen fiatal éveit rácsok mögött töltötte, és 
ott ártatlanul kínozták. A lágerekben mindent elloptak tőle, meg is 
verték, még a gyermekét is elvették tőle, semmi reménye nem 
maradt, nem volt számára értelme az életnek. Hát bizony, mennyi 
csapás ért bennünket, Pista bácsi! Vannak családok, azt sem tudják, 
mi egy rossz nap, nemhogy évekig szenvedjenek, mint a mi 
családunk. Én is tizenhárom évesen kóstoltam meg a rabkenyeret. 
Amikor elengedtek, mindenki sírt, akivel találkoztam. Mondták: 'Te 
gyermek, milyen színtelen az arcod... És Böskét mikor engedik el?' 
Azt válaszoltam, amit nekem mondtak: én csak menjek, rövidesen őt 
is elengedik. Majd tizenegy év múlva engedték el. Kérdeztem Pista 
bácsit: hát ezeket el lehet felejteni? 'Nem, soha - mondta - , de ha 
szegény anyátok élt volna, ez nem történik meg. Ó, Istenem, miért 
kell ennyit szenvednie egy kislánynak? Most hogy alakult a Böske 
sorsa? Van férje? Hol lakik?' Mondtam, hogy Beregszászon. Erre ő: 
'Megérdemelne egy jó férjet és nyugodt életet annyi szenvedés után. 
A fia vele van?' 'Nem, a fia Mátyfalván lakik, a szőlősi járásban, oda 
nősült. Öt gyermeke van, négy lány és egy fiú. Legidősebb a fiú.' 
Pista bácsi sóhajtva mondta: „Hogy örülne apád mindezeknek, anyádat 
nem is mondom." Aztán belefáradt a sok beszédbe. Bocsánatot kértem 
a zavarásért és elköszöntem tőle, de úgy, hogy rövidesen újra 
találkozunk. Sajnos, a viszontlátás elmaradt, mert ő pár napon belül 
meghalt. Isten nyugosztalja, sok mindent elmondott, amit másoktól 
soha nem tudtam volna meg. Mondták, hogy nagyon várt engem, de 
nem üzentek... így volt, ennyit tudtam meg tőle édesanyánkról, akit 
korán elragadott tőlünk a halál. Bárcsak élt volna köztünk sokáig! 
Igaz, talán neki jobb volt így, mert szenvedett ő is eleget... Ahogy 
vártalak téged, sok év eltelt. Nagyon el voltam keseredve. Bárhová 
mentem, nem tudtam megnyugodni. Az iskolában a legjobban 



tanultam, és szerettem volna felsőbb iskolába kerülni, de amikor 
elolvasták az életrajzomat, visszadobták a papírjaimat, mert nem 
voltam megbízható. Katonának sem vittek el idejében, csak akkor, 
amikor a többiek már hazajöttek. Fájt nekem, hogy mindenütt 
éreztették velem a bűnt, amit soha nem követtem el. A munkában is 
a legnehezebbet választottam, már tizenhat évesen követ törtem a 
kőbányában. Nem volt könnyű munka, de rászorultam, mert nem 
volt hol laknom, házat kellett építenem. Alighogy leraktam az alapot, 
a pincelakást még be se fejeztem, elvittek katonának. Azért tették 
ezt, hogy ne tudjak boldogulni, mindenben akadályoztak. Katonaság 
után kezdhettem újra az építkezést. Nem segített senki. Úgy látszik, 
nekem keményen dolgoznom és tűrnöm kell, amíg élek. Elveszik az 
ember kedvét az élettől is. Szegény édesanyám nagyon szeretett 
bennünket, de talán én voltam a kedvence. Mindig azt mondta: 'Sanyi 
fiam nagyon okos. Szeretném, ha idővel tanult ember lenne belőle. 
Még nem jár iskolába, de már folyékonyan olvas, tudja a szorzótáblát, 
villámgyorsan felel a kérdésekre.' Mégse vehettem hasznát a tudásom-
nak, mert minden félbeszakadt, még az élet is. 1946. február 8-án, a 
Böske születésnapján már rácsos ablak várt bennünket. Gyermekfejjel 
fel se tudtuk fogni, mi lesz velünk, de éreztük, hogy minden összeomlott 
körülöttünk. Igaz, édesapámat vádoljuk, neki nem kellett volna 
megszöknie, pedig azt is tudjuk, hogy őt felakasztották volna, és 
talán az egész családot kivégezték volna, hogy másokat megfélem-
lítsenek. Az is egy nagy pecsét lett volna sok életen keresztül a 
családunkban, a rokonok életében is..." 

Ezt így mesélte el Sanyi öcsém. Én meg írom és írom a család 
történetét, csak legyen belőle könyv. Nagyon nehezen megy. Az 
első könyvemről még nincs semmi hír, pedig átment Pesten a bírálaton. 
Már pénzt is adtak rá. Mi akadályozza a kiadást, fogalmam sincs róla. 
Én azonban csak írok tovább. Ha meghalok, akkor a fiam intézkedjen 
helyettem, mert ő is várja már azt a napot, hogy legyen valami segítség, 
hiszen beteg, hasnyálmirigy-műtétre vár. A gyermekei közül már három 
Magyarországon tanul. A kárpótlást nagy sokára megadták, vagyis 
kijártam. Bizony megjártam Pestet vagy tízszer miatta. Mennyi 
pénzembe került csak az utazás! A rádióban is beszéltem, bebizonyí-
tottam ország-világ előtt, hogy nem érdemtelenül akartam valami 



segélyt kapni. Tudtommal sokan megkapták, és nem is szenvedtek egy 
napot sem. Két hamis tanúval aláíratták, hogy őket elhurcolták, és már 
meg is kapták a segélyt. Az én esetem különleges volt Kárpátalján. A 
huszti járásban nemigen volt más téma, csak a mi nagy tragédiánk, ami 
Visken történt. Ez nem kitalált eset. Mikor annyi év után hazakerültem, 
mivel lehetett kárpótolni azokat az éveket? Azt a gyennekkort, a fiatal 
éveimet semmivel nem lehet pótolni. És a kárpótlást mégse kaptam 
meg olyan simán, mint a hamis emberek. A sok hadifogoly, akiket 
megmentettem, azt ígérték, ha megváltozik a világ, szobrot fognak állítani 
nekem. És valóban, a kilencvenes évek elején kerestek engem a rádión 
keresztül. Én személyesen nem hallottam azt az adást, de mások igen, és 
elmondták. így hangzott a felhívásuk: „Keressük azt a Kárpátalján lakó, 
Böske nevű kislányt, akinek köszönhetően életben maradtunk. Böske a 
kórházban dolgozott és tetszett egy lengyel orvosnak, aki által a 
gyengélkedő hadifoglyok bekerültek a kórházba, hogy éhen ne haljanak." 
így volt. Feláldoztam magamat, gyermeket szültem, hogy másokon 
segítsek, hogy életeket mentsek. Sokszor belegondolok, mennyit 
éheztem, fáztam és szenvedtem a honvágytól is, mert az mindig bennem 
volt. Mindezek miatt gyakran ma is álmatlanok az éjszakáim, vagy azt 
álmodom, hogy még mindig rab vagyok, és a szabadulásomat várom. 
Reggel holtfáradtan ébredek... Hát mindezeket el lehet felejteni? Soha! 
Az utunk ma is göröngyös, nem megy minden olyan simán, ahogy 
szeretnénk, de szabadok vagyunk, és mindig reméljük, hogy lesz egy új 
fordulat, amikor megszűnik a szenvedés, nem lesz többé nincstelen, 
éhező ember. Nagyon tudok sajnálni mindig mindenkit. Ha tehetném, 
ha volna hatalmam hozzá, mindenkinek segítenék, mert tudom, mi az, 
éhezni és fázni. Bízzunk az Úrban, a mi Megváltónkban, aki nekem is 
segített hazakerülni a fiammal együtt. Pedig amikor elhurcoltak, nem 
hittem, hogy valamikor visszakerülünk. Amikor Lembergből útnak 
indítottak, csak gyanítottuk, hogy Szibériába visznek. Ha csak meghallottuk 
a „Szibéria" szót, megborzongtunk. 

Mi, anyák tizenketten vokunk politikai elítéltek, és nem kaptunk 
semmi kegyelmet. Én kiskorú anya voltam, a többiek felnőttek. Míg 
ültem, az alatt az idő alatt vagy ötször kegyelmeztek meg azoknak, akik 
aztán többször vissza is kerültek a lágerbe. Őket rablásért, zsebtolvajlásért 
ítélték el, vagy azért, mert rosszul viselkedtek. Bezzeg az ilyeneknek 
megkegyelmeztek! Akkor mit várhattam én? Azt gondoltam, sohasem 



látom viszont Visket, a szülőfalumat. Rengetegen ültek abban az időben, 
de olyan, mint én, bizonyára nem volt köztük senki más. Ezt abból 
gondolom, hogy 132 hónap alatt sokféle emberrel találkoztam a fogságban. 
Sok volt köztük a visszaeső bűnös, mert ha szabadult is, nem volt hová 
hazatérnie, így újra törvénysértő dolgot cselekedett. Az ilyenek főleg 
oroszok voltak, és nagy volt a viszontlátás öröme, mikor ismét lecsukták 
őket. Ezt csinálta a háboni, de ezt meg kell fékezni, hogy béke lehessen 
a földkerekségen. Legyen áldás, szeretet, és főleg béke az emberek és 
az országok között! 

Az időt nem lehet visszapergetni, de én nem szeretném újrakezdeni 
a lepergett éveket, mindazt, amin én és a családom átment. Hány házban 
maradtak árva gyennekek, hány csonka család maradt, hányan elporladtak 
messze idegenben, jeltelen sírokban! És ez mind-mind a háború 
következménye. Nekünk nincs két életünk a földön, hát hagyják élni az 
embereket a saját fészkükben. Emlékszem, régen az emberek iparkodtak, 
szorgalmasak voltak, mint a méhek vagy a hangyák, amelyek ha 
megzavarták őket, milyen nyüzsgésbe kezdtek... így voltak az emberek 
is. Mindenki igyekezett szorgalmas munkával gondoskodni a családjáról, 
mindig egy-egy keveset gyarapítani is. így gazdagodtak, segítették 
egymást, és ez ma bún. Az oroszok mindent elszedtek, így temrészetesen 
a munkakedvüket és az életkedvüket is. Hogy is maradt volna meg a 
munkakedvük, hiszen semmihez nem volt joguk többé. Rászálltak a 
munkás népre, mint a sátánok, nem kíméltek senkit. Azért kellett a 
háború, hogy megismerjük ezeket a sátánfattyakat. Fékezzék meg a 
háborút! Legyen béke a föld minden részén! Soha többé ne érezzék a 
népek a nincstelenséget. Én ma is annak a hatása alatt vagyok, ami 
velem történt, és nem tudok belenyugodni, hogy miért történhetett 
mindez. Szegény édesanyám rég örök álmát alussza - neki legalább 
nem jutott belőle. 

A jó Isten segítse mindannyiukat, legyenek boldogok, éljenek 
szeretetben, békében. Köszönöm mindenkinek és Isten áldását kérem 
mindenkire, aki velem együtt tud érezni. 

Az Úr legyen Önökkel és velem! 
Böske néni 
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